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Sammanfattning 
Detta projekt har gjorts i Leksand, 2019, som ett examensarbete för en 
kandidatexamen i Teknisk design. Anledningen för att detta arbete görs är att 
förbättra en campingbutik på Leksands Strands camping med fokus på 
platsinnovation. Då jag själv jobbat i butiken och varit ansvarig för den i tre somrar 

är detta ett projekt för att hjälpa mig och företaget att utveckla butiken för att göra 
den mer attraktiv för både gäster och personal. Teorin har fokuserat mycket på 
turism, platsinnovation samt marknadsföring och delar i platsens identitet. 
Metoderna i detta projekt har handlat om att hitta och analysera fakta och sedan 

använda metoder som moodboard och persona för att kunna framföra resultatet 
om hur butiken ska designas och förbättras. Resultatet utgick från 
platsinnovationens tre byggstenar; Gestaltning, Innehåll och Marknadsföring. Var 
del har förslag på förbättringar som alla smälter ihop till ett enda stort 

förbättringsförslag. I sista delen av denna rapport diskuteras resultatet och 
frågeställningar samt syfte och mål besvaras.  
 

 
NYCKELORD: Platsinnovation, Camping, Dalarna, Grafisk Design 

 

  



 

Abstract 
This project has been executed in Leksand, 2019, as a thesis for a bachelor's degree 
in technical design. The reason for this project is to improve a camping shop at 
Leksands Strand's camping with focus on Place innovation. I have worked in the 
store myself and been responsible for it for three summers. So this project is to 

both help me and the company to develop the store to make it more attractive to 
both guests and personal. The theory part of this project has focused on tourism, 
place innovation as well as marketing and place identity. The methods in this 
project have been about finding and analyzing facts and then using methods such 

as moodboard and personas to be able to see how the store should be designed 
and improved. The result was based on the three building blocks of Place 
innovation; Design, Content and Marketing. Each part has suggestions for 
improvements that all merge into a single major improvement proposal. In the 

final chapter of this report the result is discussed and the project questions, purpose 
and goals are answered.

 
KEYWORDS:  Place Innovation, Camping, Dalarna, Graphic Design

 

  



 

INNEHÅLL 
1 INTRODUKTION .............................................................................................. 1 

1.1 BAKGRUND ............................................................................................................................. 1 
1.2 INTRESSENTER ....................................................................................................................... 3 
1.3 SYFTE, MÅL OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................. 3 
1.4 AVGRÄNSNINGAR ................................................................................................................... 4 
1.5 ARBETETS STRUKTUR ............................................................................................................ 4 

2 TEORI ............................................................................................................... 5 
2.1 TEKNISK DESIGN .................................................................................................................... 5 
2.2 PLATSINNOVATION................................................................................................................. 5 
2.3 FÄRG ....................................................................................................................................... 7 
2.4 GRAFIK MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKE ..................................................................... 7 
2.5 TURISM OCH KULTUR I DALARNA, SVERIGE .......................................................................... 8 

3 GENOMFÖRANDE ........................................................................................ 10 
3.1 PROCESS .............................................................................................................................. 10 
3.2 LITTERATURSTUDIE .............................................................................................................. 10 
3.3 KONTEXTUNDERSÖKNING ................................................................................................... 11 

3.3.1 Intervjuer/deltagande observation ................................................................................. 11 
3.3.2 Nulägesbeskrivning ...................................................................................................... 12 
3.3.3 Lönsamhetsanalys ........................................................................................................ 14 
3.3.4 Marknadsföringsanalys ................................................................................................. 15 
3.3.5 Analys av Leksand Strands grafiska profil ...................................................................... 17 
3.3.6 Sammanställning av behovsidentifiering ........................................................................ 20 

3.4 KONTEXTANALYS ................................................................................................................. 22 
3.4.1 Persona ....................................................................................................................... 22 
3.4.2 Moodboard .................................................................................................................. 25 
3.4.3 Butikens grafiska profil .................................................................................................. 26 

3.5 UTVECKLING ......................................................................................................................... 28 
3.5.1 Gestaltning .................................................................................................................. 28 
3.5.2 Innehåll ........................................................................................................................ 32 
3.5.3 Marknadsföring ............................................................................................................ 35 

4 RESULTAT ..................................................................................................... 36 
4.1 GESTALTNING ...................................................................................................................... 36 

4.1.1 Planlösning .................................................................................................................. 36 
4.1.2 Interiör ......................................................................................................................... 38 

4.2 INNEHÅLL ............................................................................................................................. 39 
4.3 MARKNADSFÖRING .............................................................................................................. 42 
4.4 BEHOVSIDENTIFIERINGEN .................................................................................................... 45 
4.5 SLUTLIGT RESULTAT ............................................................................................................ 47 

5 DISKUSSION.................................................................................................. 48 
5.1 REFLEKTION OCH RELEVANS ............................................................................................... 48 
5.2 REKOMMENDATION/SLUTSATS ............................................................................................ 49 

5.2.1 Frågeställning 1 ............................................................................................................ 49 
5.2.2 Frågeställning 2 ............................................................................................................ 49 
5.2.3 Syfte och mål ............................................................................................................... 50 

REFERENSER ........................................................................................................ 51 
 

  

 

  



 

Figurlista 
Figur 1 Företagsorganisation ............................................................................. 1 
Figur 2 Nuvarande campingbutik ..................................................................... 2 
Figur 3 Intressenter .......................................................................................... 3 
Figur 4 Platsinnovation .................................................................................... 6 
Figur 5 Dalahäst under melodifestivalen ........................................................... 9 
Figur 6 Planlösning nuvarande butik .............................................................. 12 
Figur 7 Flödesanalys ....................................................................................... 13 
Figur 8 Butikens nuvarande hemsida .............................................................. 16 
Figur 9 Leksand Strands färger ........................................................................ 17 
Figur 10 Leksand Strands logotyper ................................................................ 18 
Figur 11 Butiken med subbrand ..................................................................... 18 
Figur 12 Ordbild från Leksand Strand ............................................................. 19 
Figur 13 Leksand Strand och Sommarlands hemsidor...................................... 19 
Figur 14 Moodboards omgång 1 .................................................................... 25 
Figur 15 Moodboard omgång 2...................................................................... 25 
Figur 16 Butikens moodboard ........................................................................ 26 
Figur 17 Sammanfattning butikens grafiska profil ............................................ 27 
Figur 18 Gestaltning ....................................................................................... 28 
Figur 19 Förslag 1 .......................................................................................... 28 
Figur 20 Förslag 3 .......................................................................................... 29 
Figur 21 Förslag 2 .......................................................................................... 29 
Figur 22 Förslag 4 .......................................................................................... 30 
Figur 23 Olika sorters trä................................................................................ 31 
Figur 24 Platsinnovation- Innehåll ................................................................. 32 
Figur 25 Brainstormingsresultat ...................................................................... 33 
Figur 26 Platsinnovation- Marknadsföring ...................................................... 35 
Figur 27 Nya planlösningen ........................................................................... 36 
Figur 28 3D-modell Butiken .......................................................................... 37 
Figur 29 3D-modell Lagret ............................................................................ 37 
Figur 30 Nya interiören ................................................................................. 38 
Figur 31 Skattjakt karta Leksand Strand .......................................................... 40 
Figur 32 Skattjakt ........................................................................................... 40 
Figur 33 Marknadsföring- Facebook ............................................................... 42 
Figur 34 Marknadsföring- Instagram ............................................................... 42 
Figur 35 Marknadsföring- Hemsidan .............................................................. 43 
Figur 36 Marknadsföring- tryckt material ....................................................... 44 
Figur 37 Butiken- slutligt resultat ................................................................... 47 
 

Tabell 1 Lönsamhetsanalys- Dagsförsäljning .................................................... 14 
Tabell 2 Lönsamhetsanalys- Veckoförsäljning ................................................. 15 
Tabell 3 Marknadsföring- butikens nuvarande kanaler .................................... 15 
Tabell 4 Beslutsmatris ..................................................................................... 30 
Tabell 5 Marknadsföring- Butikens nya kanaler .............................................. 35 
 
 
 

file:///C:/Users/hey/Documents/Examensarbete%202019/Slutliga%20skifter/Resultat/Examen/Anni_Liljegren_Examensrapport_VT2019_TITDG15.docx%23_Toc30982795
file:///C:/Users/hey/Documents/Examensarbete%202019/Slutliga%20skifter/Resultat/Examen/Anni_Liljegren_Examensrapport_VT2019_TITDG15.docx%23_Toc30982797
file:///C:/Users/hey/Documents/Examensarbete%202019/Slutliga%20skifter/Resultat/Examen/Anni_Liljegren_Examensrapport_VT2019_TITDG15.docx%23_Toc30982800
file:///C:/Users/hey/Documents/Examensarbete%202019/Slutliga%20skifter/Resultat/Examen/Anni_Liljegren_Examensrapport_VT2019_TITDG15.docx%23_Toc30982801
file:///C:/Users/hey/Documents/Examensarbete%202019/Slutliga%20skifter/Resultat/Examen/Anni_Liljegren_Examensrapport_VT2019_TITDG15.docx%23_Toc30982802
file:///C:/Users/hey/Documents/Examensarbete%202019/Slutliga%20skifter/Resultat/Examen/Anni_Liljegren_Examensrapport_VT2019_TITDG15.docx%23_Toc30982803
file:///C:/Users/hey/Documents/Examensarbete%202019/Slutliga%20skifter/Resultat/Examen/Anni_Liljegren_Examensrapport_VT2019_TITDG15.docx%23_Toc30982804
file:///C:/Users/hey/Documents/Examensarbete%202019/Slutliga%20skifter/Resultat/Examen/Anni_Liljegren_Examensrapport_VT2019_TITDG15.docx%23_Toc30982805
file:///C:/Users/hey/Documents/Examensarbete%202019/Slutliga%20skifter/Resultat/Examen/Anni_Liljegren_Examensrapport_VT2019_TITDG15.docx%23_Toc30982806
file:///C:/Users/hey/Documents/Examensarbete%202019/Slutliga%20skifter/Resultat/Examen/Anni_Liljegren_Examensrapport_VT2019_TITDG15.docx%23_Toc30982812
file:///C:/Users/hey/Documents/Examensarbete%202019/Slutliga%20skifter/Resultat/Examen/Anni_Liljegren_Examensrapport_VT2019_TITDG15.docx%23_Toc30982813
file:///C:/Users/hey/Documents/Examensarbete%202019/Slutliga%20skifter/Resultat/Examen/Anni_Liljegren_Examensrapport_VT2019_TITDG15.docx%23_Toc30982814
file:///C:/Users/hey/Documents/Examensarbete%202019/Slutliga%20skifter/Resultat/Examen/Anni_Liljegren_Examensrapport_VT2019_TITDG15.docx%23_Toc30982815
file:///C:/Users/hey/Documents/Examensarbete%202019/Slutliga%20skifter/Resultat/Examen/Anni_Liljegren_Examensrapport_VT2019_TITDG15.docx%23_Toc30982816
file:///C:/Users/hey/Documents/Examensarbete%202019/Slutliga%20skifter/Resultat/Examen/Anni_Liljegren_Examensrapport_VT2019_TITDG15.docx%23_Toc30982817
file:///C:/Users/hey/Documents/Examensarbete%202019/Slutliga%20skifter/Resultat/Examen/Anni_Liljegren_Examensrapport_VT2019_TITDG15.docx%23_Toc30982818
file:///C:/Users/hey/Documents/Examensarbete%202019/Slutliga%20skifter/Resultat/Examen/Anni_Liljegren_Examensrapport_VT2019_TITDG15.docx%23_Toc30982819
file:///C:/Users/hey/Documents/Examensarbete%202019/Slutliga%20skifter/Resultat/Examen/Anni_Liljegren_Examensrapport_VT2019_TITDG15.docx%23_Toc30982820
file:///C:/Users/hey/Documents/Examensarbete%202019/Slutliga%20skifter/Resultat/Examen/Anni_Liljegren_Examensrapport_VT2019_TITDG15.docx%23_Toc30982821
file:///C:/Users/hey/Documents/Examensarbete%202019/Slutliga%20skifter/Resultat/Examen/Anni_Liljegren_Examensrapport_VT2019_TITDG15.docx%23_Toc30982827
file:///C:/Users/hey/Documents/Examensarbete%202019/Slutliga%20skifter/Resultat/Examen/Anni_Liljegren_Examensrapport_VT2019_TITDG15.docx%23_Toc30982828
file:///C:/Users/hey/Documents/Examensarbete%202019/Slutliga%20skifter/Resultat/Examen/Anni_Liljegren_Examensrapport_VT2019_TITDG15.docx%23_Toc30982830
file:///C:/Users/hey/Documents/Examensarbete%202019/Slutliga%20skifter/Resultat/Examen/Anni_Liljegren_Examensrapport_VT2019_TITDG15.docx%23_Toc30982831
file:///C:/Users/hey/Documents/Examensarbete%202019/Slutliga%20skifter/Resultat/Examen/Anni_Liljegren_Examensrapport_VT2019_TITDG15.docx%23_Toc30982834


 1 

1 INTRODUKTION  
Detta projekt är ett examensarbete på 15 HP för högskoleingenjör i Teknisk 
Design på Luleå Tekniska Universitet (LTU). Projektet gjordes i Leksand, Dalarna 
våren 2019 för företaget Mat vid Siljan. Arbetet är ett utvecklingsarbete för en 

campingbutik på Leksand Strand med fokus på platsinnovation med extra tyngd 
på det grafiska materialet samt komponenter som behövs för att butiken ska anses 
som intressant och attraktiv. Resultatet ska användas till sommarens säsong, samt 
vara ett underlag för företaget när de ska bygga ut butiken i framtiden.  

 

1.1 BAKGRUND 
Arbetet är ett eget initiativ då jag som ansvarig då jag arbetat som butiksansvarig i 
två somrar, och sett stora utvecklingsmöjligheter för butiken. Arbetet är godkänt 
av, och kommer rapporteras till, Mat vid Siljan. 

 
 

Mat vid Siljan är ett av tre företag i Leksand Resort.  
 
Leksand Strand är en camping/stugby med 222 stugor och 500 campingplatser 
som äger själva butikslokalen. Leksand Sommarland är ett äventyrsland med ca 

140 000 årsbesökare, och ligger som direkt granne med Leksand strand.  
 
Mat vid Siljan sköter all matservering på Leksand Sommarland och Leksand 
Strand, inklusive butikens drift. Min arbetsgivare har alltså varit Mat vid Siljan. Av 

naturliga skäl har detta examensarbete även krävt ett nära samarbete med Leksand 
Strand. 
 
Mat vid Siljan driver även Siljans Konditori och matserveringen på Tegera Arena 
(Leksands IF hemmaarena) och Korstäppans Herrgård. Butiken har öppet mellan 

midsommarveckan och sista veckan på sommarlovet för skolorna i Leksand, dvs 
ungefär två månader.  

Figur 1 Företagsorganisation 
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Figur 2 Nuvarande campingbutik 

 
Leksand Strand är en fyrstjärnig camping och ligger i ett perfekt läge vid kanten 

av södra Siljan. Campingens primära målgrupper är barnfamiljer, vilket blir även 
butikens största målgrupp. Barnfamiljerna är till störst del svenska och norska.  
Under högsäsongen är campingen nästan alltid fullbokad och gästantalet har ökat 
de senaste åren. Då närmaste matbutik ligger ca 2,5 km från campingen så väljer 

gästerna ofta campingbutiken istället för att ta sig in till centrala Leksand. Många 
av dessa familjer har yngre barn vilket gör det till en stor procedur att åka och 
handla. Då väljer de butikens närhet och bekvämlighet före kostnad.  
 
Butiken och utbudet har förbättrats de senaste åren. Då sortimentet har ökat år 

för år så har butiken nu kommit till en punkt då det varken finns plats i butiken 
eller lagret att utöka sortimentet. Hyllor och andra lösningar har satts upp på 
samtliga väggytor för att få ett så stort sortiment som möjligt. Detta har gjorts i 
omgångar vilket har gjort att butiken kan upplevas som överfull och oorganiserad, 

vilket den också är. Detta har i sin tur gjort att gästerna har svårt att ta in hela 
sortimentet och ibland inte hittar vad de söker. 
 
Då sortimentet har utökats hela tiden så skrivs ofta prislappar och skyltar för hand. 

Detta bidrar till att butiken känns mer brokig och rörig.  Handstilar, färger och 
material blandas utan tanke på helhet. 
 
Nu behövs en större ombyggnation för att förbättra butiken. Utökning av butiks- 

och lageryta är en prioritet. Det grafiska uttrycket i butiken måste även förbättras 
och överensstämma med campingens grafiska profil.  
 
Uppdraget är att förbättra butiken för att ge ett mer enhetligt uttryck, möjlighet 
att utöka sortimentet och marknadsföra butiken för att öka dess attraktivitet.   
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1.2 INTRESSENTER  
De stora intressenterna är gästerna. Butiken är till för att förbättra deras vistelse på 
Leksand Strand. Gästernas behov ska tillgodoses och servicen ska hålla en nivå som 
passar resterande camping. Arbetet ska även hjälpa personalen att få en bättre 
arbetsplats.  

 
 

 
 

1.3 SYFTE, MÅL OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Detta arbete görs för att gästerna ska få en bättre upplevelse hos Leksand Strand. 

Genom att göra butiken mer enhetlig och genomtänkt ska gästerna få ett bättre, 
proffsigare och mer välkomnande intryck av butiken. Upplägget av butiken ska 
kännas intuitivt så att de kan handla enkelt och utan stress. Det görs även för att 
ge företaget en mer attraktiv arbetsplats och ge personalen bättre förutsättningar 

att kunna fokusera på gästerna.  
 
Målet med detta arbete är att kunna ge Mat vid Siljan ett omfattande 
förbättringsförslag för en mer attraktiv butik.  

 
Frågeställningar som kommer leda projektet är:  

- Vad är platsens identitet?  
- Hur kan en butik utformas med hjälp av platsinnovationens tre 

byggstenar; Gestaltning, Innehåll och Marknadsföring?  

• Hur kan gestaltningen bidra till platsens identitet, god logistik och 
god arbetsmiljö? 

• Hur kan innehållet minimera problem, säkerställa kundbehov och 
ett bra kunderbjudande? 

Leksand Resort

Mat vid Siljan/ 
Leksand Strand

Personal

Gäst

Butiken

Figur 3 Intressenter 
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• Hur kan marknadsföringen bidra till identiteten och 
kunderbjudandet? 

 

 

1.4 AVGRÄNSNINGAR  
Detta projekt kan göras väldigt stort, speciellt eftersom platsinnovation är så 
omfattande. Projektet är avgränsat av tid på en läsperiod om ca 10 veckor. 

Projektet kommer göras i Leksand vilket ger tillgång till butiken och lokal 
information, men är begränsad ifrån skolans material såsom digitala program och 
skolbiblioteket. Arbetet kommer mestadels göras digitalt vilket gör att projektet 
undviker materialkostnader. Beräkningar av kostnader för ombyggnationen 
kommer inte tas med i detta projekt. 

 

1.5 ARBETETS STRUKTUR 
Projektrapporten är indelad i fem kapitel. I detta kapitel, som du troligtvis redan 
läst, har du som läsare fått en grundläggande förståelse för projektets syfte, och 

projektets olika målgrupper. 
 
I kapitel 2 (Teori) beskrivs relevanta fakta för projektet. Det börjar med en 
beskrivning av vad Teknisk Design är och hur det hjälper mig i detta projekt. 

Efter förklaras det relativt nya begreppet platsinnovation och vad som ingår i det 
ämnet. Resterande fakta i kapitel 2 är till för projektets utveckling och beslut.  
 
I kapitel 3 (Genomförande) beskrivs alla delar inom projektet. Från hur 
designprocessen sett ut, kontextundersökning samt hur olika metoder används för 

att få fram det slutliga resultatet.  
 
I kapitel 4 (Resultatet) presenteras resultatet av genomförandet och det slutliga 
resultatet av projektet.   

 
I kapitel 5 diskuteras om hur resultatet förhåller sig gentemot teorin i kapitel 2 
och även hur projektet skulle kunna gjorts för att få ett annat resultat. Där 
diskuteras även om resultatet har utmynnat i en förbättrad och mer attraktiv butik 

enligt platsinnovation. Frågeställningarna från introduktionen besvaras och 
vägledning ges om hur projektet skulle kunna fortsätta utvecklas.  
 
  



 5 

 

2 TEORI 
 
 
2.1 TEKNISK DESIGN 
Detta projekt är gjort inom området Teknisk design. Enligt Johannesson, Persson 
& Pettersson (2013) kan man säga att teknisk design består av två delar, design och 
konstruktion. Förr hanterades dessa delar som separata processer, men har nu 

slagits ihop till en för att ge bättre flyt i designprocessen och ge mer 
användarvänliga produkter.  
 

”I vid bemärkelse omfattar design alla tillämpningsområden, 
alla användningssituationer och det mesta runt omkring oss 

människor som inte är skapat av naturen själv.” 

          -Wikberg-Nilsson. Å (2015) 
 

Enligt Wikberg-Nilsson (2015) är design många olika delar, inte bara den fysiska 
designen utan även användandet av produkten och servicen den erhåller. 
Designen ska vara intuitiv, tillförlitlig och designad med användaren i centrum. 
Att ha kontakt med alla inblandade användare under designprocessen är bra för att 

få deras syn på produkten. Genom att se hela bilden i en situation så blir det 
troligare att slutresultatet blir bra.  
 
Enligt Graphicdesigndegreehub (u.å.) blandas ofta grafisk design och visuell 
kommunikation ihop. Ofta på grund av att deras mål är ungefär detsamma, 

kommunikation till kunden. Visuell kommunikation är dock ett större område 
där designern har många olika tillvägagångsätt att få fram informationen till 
kunderna, från bilder och illustrationer till animeringar och videos. Grafisk design 
är mer fokuserat på visualisering av t.ex. ett koncept med mer stillbilder än 

animeringar. Det grafiska är mer kopplat till kompositionen av färg och typsnitt.  
 
I detta arbete kommer grafisk design vara den mest framstående av dessa två då 
mycket kommer handla om att få fram butikens egna identitet med färg, form och 

känsla. 
 

2.2 PLATSINNOVATION 
Projektets är grundat i ämnet platsinnovation. I detta avsnitt kommer begreppet 
beskrivas. 

 
I rapporten ”Platsinnovation för ett attraktivt samhälle” (u.å.) skriven av Karlberg. 
H och Lindberg. M så presenteras platsinnovation. Enligt dem är platsinnovation 
ett nytänkande område som fokuserar på att utveckla en plats t.ex. ett samhälle. 

Det är ett nytt område inom innovation, och ett verktyg i arbetet för att få 
människor att söka sig ut mot landsbygden.  
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Figur 4 Platsinnovation 

 

Attraktiv plats 
Platsinnovation är ett sätt att utveckla platsunika besöksmål och samhällen. 

Karlberg m.fl. (u.å.) beskriver utvecklingen av en plats som en helhet, där alla 
komponenter ska utvecklas mot samma målbild.  Det blir en enhetlighet i det som 
lockar till sig nya invånare, besökare, företagare och investerare.  
 

Målbilden ska vara influerad av platsens identitet. En stark och unik identitet gör 
att platsen sticker ut i mängden. Det kan handla om natur, tradition, kultur, 
historia eller bara en känsla. Karlberg och Lindberg delar upp platsinnovationens 
byggstenar i tre delar. Gestaltning, Innehåll och Marknadsföring.  
 

Gestaltning 
Gestaltning i platsinnovation handlar om att få en plats att uppfattas som visuellt 
harmoniskt och unik. Genom att använda platsens identitet och tillgångar skapas 
en konkurrenskraftig plats. Gestaltningen handlar om det visuella, hur vi 
interagerar och upplever det vi ser omkring oss. Som byggnader, placering av 

bänkar, materialval, öppna eller trängre ytor och konst. Allt detta ska vara 
genomtänkt och utformas på ett sådant sätt att det ska utstråla platsens identitet 
och harmoni.  Målet är ett bra samspel som ger en attraktiv miljö där folk vill 
vistas. 

 

Innehåll 
Innehållet är vad platsen erbjuder intressenterna.  Ett anpassat utbud av 
evenemang, tjänster, kultur och aktiviteter. Detta är något som är viktigt att jobba 
med för att hålla platsen intressant. Både för att locka till sig nya och behålla 
befintliga besökare/invånare. 
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Marknadsföring 
För att kunna genomföra dessa aktiviteter och evenemang måste 
kommunikationen fungera mellan de olika parterna. Detta görs genom 
genomtänkt marknadsföring, både inom platsen och utåt. Helena och Malin 
menar att ha ett starkt och sammanhängande utbud av informativt material för att 

marknadsföring platsen ökar chansen att folk lockas dit. Ju fler mediekanaler som 
används desto bättre.  
 
Karlberg m.fl. (u.å.) menar att i dagens samhällen så förbättras dessa delar oftast var 

för sig, vilket kan leda till konflikter mellan parterna om vilket håll de ska dra åt. 
Genom att ha en tydlig identitet och arbeta med ett brett perspektiv, så kan hela 
platsens helhetsintryck förbättras.   
 

 
2.3 FÄRG  
Valdez & Mehrabian (1994) menar att teori inom området färg är svårt då färger 
kan uppfattas olika av olika människor. Som Ciotti. G (2016) skriver i artikeln 
”The psychology of Color in Marketing and Branding” så uppfattas färger olika 
beroende på personliga åsikter, kulturella skillnader och sammanhang. Det finns 

alltså många komponenter för att bestämma rätt färg till rätt tillfälle. 
 
Forskning av Berman. M (2007) visar att varma färger ökar blodtryck och hunger. 
Det ger även känsla av varning och därför används till exempel rött vid varningar 

i trafikljus och bromsljus. Kalla färger som blå och grön ger istället en känsla av 
avslappning menar Crozier W.R (1999) och är raka motsatsen då de minskar 
blodtrycket och hungern enligt Birren. F (1997).  
 
Enligt Lambert (2004) ska man vara noga när man väljer färger då den ofta ska 

klara sig i många år och inte falla för trender. Val av fel färg kan orsaka långvarig 
skada på ett företag och ge minskad försäljning. Färger ska alltså väljas för 
långsiktigt bruk istället för nuvarande trender.  
 

Historien om den faluröda färgen började i Falun. För över 1000 år sen började 
folk bryta koppar i Falu gruva (Falu Rödfärg, u.å.). Falurödfärgs historia börjar på 
1500-talet när kungen ville ha et koppartak till sitt slott, men inte hade råd. 
Kompromissen blev att måla taket med pigment av den röda färgen från Falu 

Gruva. Detta spreds sig sedan som en trend då de rika ville ha samma som kungen. 
Detta fortsatte ner i samhällsklasserna under 1600- och 1700-talen. Men det var 
inte förrän i slutet av 1700-talet som den exklusiva färgen började produceras 
industriellt. Det gjorde färgen billigare och bönderna runt om i landet började 

måla sina hus och stugor med den vackra färgen. Det spreds ännu snabbare när det 
visade sig att träet höll bättre för både vädret och insektsangrepp. Idag är det en 
symbol för den svenska nationalromantiken och landsbygden.  
 

2.4 GRAFIK MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKE 
Som för all marknadsföring så finns det hjälpmedel för att sticka ut ur mängden. I 

artikeln ”How to Stand out with great poster design” (2016) av Chilliprinting 

förklarar de att du endast har några få sekunder att få en potentiell kunds 

uppmärksamhet. Det kan exempelvis vara färger som lockar till sig blickar, eller 

typsnitt i olika stilar och tyngder som skapar intresse. Chilliprinting menar att det 

är budskapet som ska vara det centrala i postern och genom en logisk hierarki ska 
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läsaren förflyttas över postern tills den fått all information den behöver för att gå 

vidare. Ju mer känslor som framkallas hos läsaren, desto troligare är det att den 

kommer ihåg budskapet och gör det användaren önskar. Rahman. O (2017) 

menar att timing är lika viktigt som var budskapet kommuniceras. Han säger att 

det är viktigt att budskapet inte upprepas för ofta då mottagaren kan tröttna och 

strunta i budskapet.  

Ett varumärke är ett sätt att få kunder att känna igen företaget och är en viktig del 
i marknadsföringen, säger Fogarty. M i” The Process of Creating a Successful 
Brand” (u.å.). Hon menar att varumärke kan förmedla en känsla av företaget till 

konsumenten, och om den känslan är positiv så är chansen större att hen kommer 
tillbaka.Den positiva känslan av varumärket höjer konsumentens förtroende för 
företaget, vilket i sin tur höjer sannolikheten att konsumenten återkommer för 
fler köp. I en artikel från University of Southern California (USC) ”Psychology 

behind developing brand loyalty” (u.å.) beskrivs nöjda och lojala kunder som en 
stor fördel för företag och det är ett bra sätt att öka försäljningen. 
 

 
2.5 TURISM OCH KULTUR I DALARNA, SVERIGE 
Turism är en bransch som ökar både i antal anställningar, gästnätter och 

konsumtion. Enligt tillväxtverkets rapport ”Fakta om svensk turism” (2018) ligger 
antalet personer som jobbar inom turism i Sverige på strax över 170 000 (~3,4%), 
en ökning med 3000 personer från 2017 och den fjärde största branschen i Sverige.  
 

Under 2018 uppmättes drygt 65 miljoner gästnätter enligt rapporten. Av dessa 
består 73% av svenskar och 27% av utländska gäster. Av utländska gäster stod 
Norge för 20% med drygt 3,5 miljoner gästnätter och är största gästgruppen, följt 
av Tyskland och Danmark. År 2018 var 25% av alla gästnätter i Sverige förlagda 

på campinganläggningar runt om i landet, vilket är en ökning på 2% sen 
föregående år. 
 
Enligt rapporten var den totala turismkonsumtionen 2018, ca 337 miljarder. 
Svenskarna stod för störst andel på 57% med 193 miljarder. Av dessa spenderas 

33% på boende och restaurang och 30% på varuhandel såsom shopping och 
livsmedel.  
 
Turismen är en viktig industri för Dalarna, och under 2018 hade länet 5,1 miljoner 

gästnätter vilket är 8 % av landets gästnätter. Det gör Dalarna till fjärde största 
turismdestinationen i landet. Vad som är speciellt med Dalarna är att en stor andel 
av dessa gästnätter sker i stugbyar, ca 31%.  
 

Leksand är en kommun i centrala Dalarna som vid årsskiftet 2018–2019 hade 
15 804 invånare enligt kommunens hemsida. De större orterna är Leksand 
(Noret), Insjön, Siljansnäs och Tällberg. Leksand har även ett 90-tal byar. Leksand 
är känt för Leksand Knäckebröd, Clas Ohlson, Ejendals, hockeylaget Leksands IF 

och Sveriges största midsommarfirande med upp mot 30 000 besökare varje år. 
Många av Leksands byar firar sin egen midsommar med majstångsresning och 
dans. Dessa firanden börjar redan en vecka innan midsommar fram till strax före 
mitten av juli.  Midsommarveckan är första stora semesterveckan och är starten på 
sommarsäsongen för många campingplatser i området.  
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Dalahästen 
Grannas Ohlsson i Nusnäs är en av de butiker i Dalarna som producerar dalahästar. 

Enligt dem sträcker sid dalahästens historia över nästan 400 år, med den första 
dalahästen till salu (som finns i skrift) från 1624. Att det just blev en häst beror på 
att det var en hyllning till hästen som var ovärderlig i jord- och skogsbruket. På 
den tiden var de täljda hästarna dock inte lika utsmyckade som dagens dalahästar. 

Grannas Olsson beskriver hur de målar sina dalahästar med ett färggrant mönster 
som kallas krusning, vilket är en enklare form av kurbits-målningen. 
Kurbitsmålningen kom från Holland och på 1780-talet började människor i 
Leksand och Rättvik använda tekniken, mest som en sidosyssla. 

 
Det var inte förrän världsutställningen i New York, 1939, som dalahästen blev en 
symbol för den svenska kulturen. Efter en officiell inbjudan av president 
Roosevelt så började tankarna snurra vad som Sverige skulle ställa ut. Resultatet 

blev en 2,8m hög laxröd dalahäst som dekorerades av konstnären Göte Hennix. 
Det blev en succé, och den fick mycket uppmärksamhet från utländsk media. 
Idag är dalahästen en stark symbol för Sverige och Dalarna. I modern tid har 
Dalahästtillverkarna börjat använda fler färger på hästarna, för anpassning efter 
kunders önskemål. På bilderna nedan är två exempel på stora dalahästar som 

prydde Leksand vid Melodifestivalen 2006 och 2012. 
 

 
Figur 5 Dalahäst under melodifestivalen 
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3 GENOMFÖRANDE 
 

3.1 PROCESS 
I detta projekt har jag använt mig av en process som kallas Action-centric model. 
Christopher Muscato (u.å.) beskriver den mer vanliga the Rational design model 
och och Robb. A (u.å) beskriver the Action-centric model, och med deras 
jämförelse kan vi se vad som är skillnaderna mellan dem. Han menar att för att 

kunna använda sig av the Rational design model så måste skaparen redan från 
början ha en ungefärlig uppfattning om hur resultatet ska bli, samt de olika stegen 
i processen och projektets begränsningar. Detta ger en mer begränsad process, 
men enklare att följa.  

 
Action- centric model handlar mindre om en fast process utan ger en frihet att 
börja var och hur du vill. Att från första steget kunna tänka fritt utan restriktioner 
och fastställa begränsningar och slutliga mål under projektets gång. Detta gör att 
du kan se projektet från många fler vinklar och se andra saker som också kan 

förbättras med enkla medel. Detta betyder att det blir allt mer iterationer i denna 
process, vilket kan vara användbart om projektet inte är allt för tydligt definierat 
från start.   
 

Enligt mig så var Action-centric model rätt val för projektet då jag saknade en 
naturlig startpunkt för projektet. Jag valde att endast sätta upp viktiga datum och 
sedan börja på ett ställe och låta projektet leda mig.  
 

Jag använde mig av en kalender för att planera ihop med viktiga datum, möten 
och resor. Då jag var ensam i projektet behövdes ingen gemensam plattform för 
att lägga över material. I och med att processen blev så fri blev det ett stort fokus 
på att hålla deadlines. Detta var en utmaning då det tillkom fler 
utvecklingsmöjligheter under projektets gång. En stor utmaning var att avgöra på 

vilken detaljnivå projektet skulle genomföras. 
 
 

3.2 LITTERATURSTUDIE 
En litteraturstudie har gjort i detta projekt för att få en stabil grund och ge 
trovärdighet till resultatet.  
 

”En litteraturstudie är en systematisk, metodisk och kritisk granskning av 

litteratur utifrån ett vetenskapligt syfte. Litteraturen som granskas utgörs av 
vetenskaplig litteratur, det vill säga vetenskapliga publikationer, som 

avhandlingar och artiklar i vetenskapliga tidskrifter.” 
- Håman.L, Prell.H och Lindgren. E-C (2015) 

 

Mycket av den information jag använt mig av i detta projekt kommer från internet 
då tillgång till ett universitetsbibliotek har varit begränsat. Där använde jag mig av 
sökmotorn Google för att hitta relevant fakta. Google Scholar har varit till stor 
hjälp för att hitta vetenskapliga källor. Böcker från tidigare kurser har använts, 

bland annat för att kunna välja de bästa metoderna för att få fram trovärdiga 
resultat. I detta projekt låg fokus på platsinnovation, färg och marknadsföring. 
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3.3 KONTEXTUNDERSÖKNING 
Åsa Wikberg- Nilsson, Åsa Ericson och Peter Törlinds beskriver i boken Design: 
Process och Metod (2015) kontextundersökning som ett sätt att förstå användaren, 

se vad som finns på marknaden idag och för att kunna hitta lösningar för att 
förbättra konceptet för framtida bruk. I detta avsnitt kommer tre 
kontextinsamlingsmetoder som jag använt mig av i projektet beskrivas. I dessa 
olika delar kommer de en kort beskrivning om hur metoden går till och varför 

den används, hur jag har använt mig av den samt delar av resultatet. Under hela 
kontexten kommer en behovsidentifiering (needfinding) göras.  Needfinding 
beskrivs av Bohgard et al (2011) som en metod för att leta upp vilka behov som 
finns. Istället för att leta efter lösningar så fokuserar den på önskemål och behov. 

Efter varje metod redovisas problemen och numreras. En sammanställning 
kommer göras i avsnitt 3.3.6.  
 

3.3.1 Intervjuer/deltagande observation 

Enligt Wikberg- Nilsson. Å m.fl. (2015) är en intervju en metod som går ut på 
att prata med målgruppen. Genom att ställa ett antal frågor som är kopplade till 
projektet kan den ansvariga få en bättre bild över vad som fungerar bra och dåligt. 

Genom deltagande observationer menar Åsa m.fl. (2015) att du kan få en djupare 
förståelse för problemen då du ser det med egna ögon eller får testa på det själv. 
 
Information till detta projekt har samlats in under fyra somrar. 
Fyra somrar, både som personal och ansvarig, och därigenom löpande fått input 
om potentiella förbättringar av butiken, år från år. Som ansvarig för butiken kom 
de flesta klagomål till mig från gäster, personal och andra som är i kontakt med 
butiken. Detta har gjort att jag har fått en bred förståelse för användarnas 
upplevelse. 

 
Tillvägagångssättet kan alltså liknas vid en "deltagande observation", men över 
mycket lång tid.  
Det långa tidsperspektivet har hjälpt mig se mönster i var det finns 

förbättringspotential för gäster och personal - och vad som redan upplevs som bra, 
och därför inte bör göras om. 
 
Till detta projekt har jag valt ut de punkter jag sett som har störts potential för 

förbättring, både för gäster och butikens personal. 
 

1. För litet sortiment 
Då butiken blivit mer populär hos gästerna med åren börjar de ställa högre krav 
på sortimentet. Allt mer ska finnas lätt tillhands för att gästen ska bli nöjd. I 
dagsläget finns det inte möjlighet att utöka sortimentet till den standard de önskar 

då det råder platsbrist både i både butiken och lagret. 
Lösning: Utöka butiks- och lagerytan 
 

2. Trångt 
Det är för lite plats att röra sig på i butiken. Leksand Strands huvudmålgrupp är 

barnfamiljer vilket medför att många kommer in med barnvagn, vilket butiken 
inte är byggd för. De kan ta sig runt butiken men de kan inte vända. Detta blir ett 
ännu större problem under högsäsongen då det är mycket folk. Då kan det även 
uppstå problem för rullstolsbundna.  

Lösning: Utöka butiksytan 
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3. Ostrukturerade sortimentsgrupper 
Då sortimentet har ökat under åren så har mer plats och fler hyllor satts upp för 
att få plats med de nya varorna. Men detta har gjort att vissa varor har hamnat på 
”fel” plats eller inte i ”rätt ordning”.  Folk förväntar sig att vissa varor ska vara 

bland en viss grupp av varor. T.ex. att grillarna ska vara nära campingsortimentet.  
Lösning: Utöka butiksytan. Mer uppdelat mellan varugrupperna och mer 
”tomma” ytor för att avgränsa.  
 

4. Uppdelat lager  
I dagsläget finns det tre små lager och en container. Detta gör det svåra att sortera 
varorna efter grupp t.ex. allt godis på en hylla eller all läsk på samma pall. Detta 
gör det svårt att både få in leveranser, få ut varorna i butiken samt att veta vilka 
varor som faktiskt behöver beställas då personalen ofta får leta efter en viss vara.  

Lösning: Ett enda lager samt utökad lageryta. 
 

5. Övrigt  
Här är några övriga kommentarer om önskemål som kommit upp under 
intervjuerna.  
Kylrum, Personalrum, Gästtoalett, Större kök för att kunna tillaga lunch (korv, 

hamburgare osv), Direktkoppling mellan kassa och lager 
Lösning: Ha i åtanke vid ombyggnation 
 

3.3.2 Nulägesbeskrivning 

En nulägesanalys görs för att se vad som finns att jobba med. Vad är problemen 
med den nuvarande designen och hur påverkar dessa intressenterna? 

 
Ritningarna 1–3 visar hur butiken är upplagd i dagsläget. Butikens totala yta 
(inklusive containern) ligger på 117 m2 där butiksytan är 71,7 m2, kassa 6,6 m2, 
lager (inkl. container) 34,3 m2.  
 

 

Som ses i Bild 1 består lagret (L)av tre olika rum och en container. Lagret längst 
till vänster används även som kontor.  
 
I bild 2 ses måtten för butiken. I beräkningarna för butiksytan kommer ytan för 

kassan och köket räknas bort då de inte är avsatt för produkter eller gäster. På bild 
2 ses att det är asfalterat bakom butiken och det är där varutransporterna lämnar 

Figur 6 Planlösning nuvarande butik 
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av sina varor. Nästan hela Leksand Strand står på sandig mark. På sidan av butiken, 
är det sand blandat med gräs. Det gör det svårt att rulla varuvagnar och pallar till 
containern. De två dörrarna som leder till butikens lager är smala vilket gör att en 

vagn precis går in men en pall är för bred. Det finns en ramp vid dörrarna, men 
då det fortfarande är en tröskel som vagnen ska över så går det sällan p.g.a. 
vagnarnas tyngd. Det resulterar i att allt måste bäras in, vilket gör 
inlastningsprocessen tidskrävande. Detta innebär dels en stressfaktor för 

personalen, då vissa varor snabbt måste till kyl/frys, eller inte får utsättas för väder 
och vind, och dels en arbetsmiljörisk då personalen behöver bära mycket för hand, 
och utsätts därmed för belastningar på bland annat rygg, axlar och handleder. 
 

I bild 3 ses dagens planlösning. Gästerna kommer in och går motsols, avslutar vid 
kassan och går ut samma dörr som de kom in.  
 
 

 
På ovanstående bild ses de ytor i butiken där gästerna ofta samlas och stannar upp 

flödet. På morgonen handlar det mer om brödet som ställs fram mitt i butiken i 
stora backar och i ett brödskåp (markeringen längst till höger). Även längre bak, 
vid kylarna, brukar det bildas en kö för att plocka på sig mjölk, juice, kaffe, pålägg 
m.m.  

 
På kvällen däremot handlar det mer om godis, läsk, chips och middagstillbehör 
(de fem närmaste markeringarna). Barnen är mycket intresserade av leksakshyllan 
(första hyllan till vänster om entrén) vilket stoppar upp flödet. Glassen (mittemot 
kassan) är såklart också mycket populär i alla åldrar.  

Då det endast finns en kassa blir kön ofta väldigt lång och tar på så upp mycket 
plats. Detta blir ett problem då de som står i kö ofta står i vägen för andra gäster 
som ännu inte handlat klart. 
 

6. Transporter 
Det är svårt att få in leveranserna igenom lagerdörrarna.   
Lösning: Dörrar anpassade för att lätt kunna rulla in pallar och varuvagnar 
 

7. Stopp i flödet 
Vissa ytor av butiken är mer sannolika att sätta stopp för flödet. Gästerna kan känna 

Figur 7 Flödesanalys 
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sig stressade av att behöva flytta sig för att andra. Detta kan medföra att de stressar 
på besöket och minskar försäljningen.   
Lösning: Mer plats att röra sig på för gästerna vid just dessa delar 
 

3.3.3 Lönsamhetsanalys 

En lönsamhetsanalys gjordes för att kunna se när på dagen det är som högst tryck 
samt vilka dagar i veckan som ger mest försäljning. Med hjälp av analysen ska 
samband dras för att kunna förbättra innehållet i butiken så att det blir en ökad 
och mer jämn försäljning. Analysen har gjorts på juni månad 2018 vilket är 

butikens och campingens högsäsong.  
 

 
Tabell 1 Lönsamhetsanalys- Dagsförsäljning 

 
I diagrammet ovan så visar det på att försäljningen ligger som högst under 
morgonen från ca 08.00-10.00 och på eftermiddagen med start från ca 16.30-
22.00. Genom egna observationer och tidigare samtal med personalen så blev 

slutsatsen att morgonruschen beror på att många köper det färska brödet som 
butiken erbjuder varje morgon. Eftermiddags/Kvällsruschen kan bero på att 
gästerna ofta kommer in och köper middag och kvällssnacks. Uppehållet mellan 
10:00-17:00 beror sannolikt på att aktivitetsparken Sommarland, som ligger vägg 

i vägg med Leksand Strand och är gästernas överlägset största besöksmål, har öppet 
10.00 - 18.00 på högsäsong. 
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Tabell 2 Lönsamhetsanalys- Veckoförsäljning 

 
De dagar som försäljningen ligger högst på är tisdagar och torsdagar vilket är lite 
förvånande. Fredag och lördag borde vara de dagar som har högst försäljning då 
många gäster ankommer på torsdagen. Men då resultatet visar på tisdagar och 

torsdagar finns det en stor faktor som sticker ut. De två dagarna är då de stora 
leveranserna kommer, vilket medför en påfylld butik. Detta resultat visar tydligt 
att om butiken är väl påfylld så ökar försäljningen.   
 

8. Öka dagsförsäljningen 
Öka intresset under dagens "lugna" timmar (mellan 10–17) och höj prestationen 

under de intensiva timmarna morgon och kväll. 
Lösning: Erbjuda mer på dagarna, t.ex. lunch, specialerbjudande osv. och köp in 
en till kassa för att få ner kötiden under högtryck.  
 

9. Öka veckoförsäljningen 
För att ge en högre och jämnare försäljning över hela veckan. 
Lösning: Se till att lagret har tillräckligt med plats och är bra organiserat för att lätt 
kunna se om något börjar ta slut, gör extraerbjudande på dagar med låg försäljning.  
 

3.3.4 Marknadsföringsanalys 

En marknadsföringsanalys har gjorts för att se hur butiken marknadsförs idag och  
genom vilka kanaler.  

 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Vecka Juli 2018

medelvärde
Inkomst/dag

Tabell 3 Marknadsföring- butikens nuvarande kanaler 
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I ovanstående tabell syns de olika kanaler Leksand Strand använder sig av. De 
gröna markeringarna är sådana som butiken redan finns med i.  
 

När jag analyserade de olika kanalerna så visade det sig att butiken sällan fanns 
med, och när de fanns med var det minimalt. När det gäller marknadsföring utåt 
genom webbreklam, radio, tidning och TV så är Leksand Strand ofta med i 
samarbete med andra företag. T.ex. Leksand Sommarland som huvudreklam och 

Leksand Strand läggs in som en kampanj där boendet ingår. Samma med Leksands 
IF:s hockeymatcher och en kampanj där boendet ingår. Detta gör det att Leksand 
Strand ofta redan ligger som nummer två. Men undantag finns, och det är där 
butiken skulle kunna få lite mer utrymme. 

 
När det gäller sociala medier, i detta fall Facebook och Instagram, som Leksand 
Strand själva styr över, så finns det större möjligheter. På hemsidan finns det en 
flik med butiken, men den är varken lättillgänglig från förstasidan eller utformad 

för att marknadsföra butikens sortiment.   

 

 

 
I reklamblad står det ibland att det finns en butik. Men ofta i en mening där allt 
annat som finns på campingen räknas upp. T.ex. Minigolf, Pool, Campingbutik, 
Cykeluthyrning mm.  

 
På campingen finns ett antal posters uppsatta med reklam. Där visas det för tillfället 
endast att butiken säljer nybakat bröd varje morgon samt butikens öppettider. Här 
finns det möjlighet att variera. Infoblad ges i välkomstbrevet till alla gäster vid 

ankomst. Där finns t.ex. butikens öppettider och uthyrning. Men här skulle även 
något erbjudande kunna sättas in för att locka mer gäster.  
 
Personer såsom gäster, personal och influencer är också en del av 
marknadsföringen. T.ex. personalen i receptionen kan tipsa om att butiken säljer 

nybakat bröd varje morgon eller att det finns grillar för uthyrning. En gäst kan 
säga till en annan gäst på campingen eller vänner och bekanta hemma hur bra 
(eller dåligt) butikens sortiment var. En influencer tyckande ges ut till ett större 
antal personer. vilket gör det viktigare att det är bra saker som sägs. Företaget kan 

inte styra dessa vägar av marknadsföring. Det gör att de inte kommer tas med i 

Figur 8 Butikens nuvarande hemsida 
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förbättringen av marknadsföringen.  
 
När på året marknadsföringen görs har även det en viktig del. Efter en analys av 

Leksand Strands Facebook-sida börjar de göra reklam för Midsommarhelgen 
ungefär i början av april. Midsommarhelgen är den första storhelgen varför jag har 
gått efter just denna. Perioden butiken kan synas och höras i reklam är alltså från 
början av april till mitten av augusti (när sommarsäsongen är slut och butiken 

stänger).  
 

10. Öka marknadsföring 

Butiken syns inte i alla kanaler som Leksand Strand använder sig av för att nå ut 

till gäster. 
Lösning: Ta reda på vilka kanaler som passar butiken bäst. Se över hur 
marknadsföringen skulle kunna se ut i dessa.  
 

3.3.5 Analys av Leksand Strands grafiska profil 

I detta avsnitt har viktiga delar från Leksand Strands grafiska profil tagits ut. All 

text fram till analysen är citerat för att ge en tydlig bild över vad Leksand Strand 

är ute efter.  

”Alla älskar Leksand. Ett välkänt uttryck som kännetecknar vårt kära hockeylag och 

som även kan komma att känneteckna hela Leksandsregionen. Här väntar nämligen 

en mångfald av upplevelser, kulturevenemang, nöjen och aktiviteter – allt omslutet 

av de sköna Dalaskogarna. Leksand Strand utgör i dag basen för många av bygdens 

besökare. Med närhet till allt som Leksand och Siljansbygden kan erbjuda är 

anläggningen ett bra boendealternativ för barnfamiljer och andra gäster.” 

Målgrupp 

”Den största målgruppen hos Leksand Strand är främst barnfamiljer under 

sommarhalvåret. Många väljer att förlägga sin sommarsemester till Siljansbygden och 

Leksand för att njuta av bad, natur, aktiviteter och upplevelser. ” 

Färger 

”Färgerna i kommunikationen 

tar fasta på kärnvärdena och 

anläggningens geografiska läge 

i hjärtat av Dalarna, med fokus 

på miljö, trygghet och värme. 

Färgerna för Leksand Strand är 

en viktig del i anläggningens 

profil och ska ge bilden av en 

modern boendeanläggning 

som utvecklas med tiden. 

Färgerna ska dessutom ge 

Leksand Strand en särprägel inom den konkurrensutsatta turismnäringen.” 

Figur 9 Leksand Strands färger 
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Logotyp 

 

”Leksand Strands 

logotyp är en tydlig 

ordbild som 

personifierar 

anläggningen. 

Logotypen kan varieras i 

ett antal olika färger 

vilket ger logotypen en 

extra dimension i 

kommunikation. ” 

 

 

 

 

 

Typsnitt 

Playfair display

Helvetica Neue Bold 
Rubriker 
Mellanrubriker 
Rubriker 
Ordbilder 
Erbjudanden 
Ingresser 

Helvetica Neue 
Regular 
Produkttexter 
Bildtexter 
Prislistor 
Tabeller 

Ingresser 

Helvetica Neue Ultra 
Light 
Tagline 
Rubriker 

Ingresser 
Underrubriker 

Cloister 
Brödtext 
Ingresser 

 

Subbrands 
”Leksand Strand har goda 

möjligheter att utveckla sub brands, 

d v s delverksamheter inom 

företaget med ett eget starkt 

varumärke, t ex restauranger, 

butiker, badplatser, lekplatser etc. 

Sub brands har samma färg och form 

som Leksand Strand.” 

 

 

 

 

Tonläge 
”Leksand Strand är en modern boendeanläggning i hjärtat av Dalarna. 

Kommunikationen ska visa glada barn och familjer som trivs och njuter av 

upplevelser i Siljansregionen…” 

Figur 10 Leksand Strands logotyper 

Figur 11 Butiken med subbrand 
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…Bilderna skapar känslan av värme och trygghet, glädje och trivsel och den svenska 

naturen mm. I det grafiska uttrycket finns också känslan av Dalarna vilket skapar 

mycket starka känslor hos många av besökarna runt om i landet… 

…Leksand Strand ska använda en terminologi som tilltalar målgruppen. Språket ska 

vara lätt och tillgängligt, utan krångliga ord. Turismnäringen handlar om att locka 

till upplevelser. Det gör att språket måste vara inbjudande och utstråla tillgänglighet, 

miljö och upplevelser.” 

 

Ordbilder 
”Leksand strand använder grafiska 

element i form av rubrikord som 

skapar tydliga ordbilder för 

anläggningen. Ordbilderna ska spegla 

moderna traditioner som vi förknippar 

med semester och upplevelse. De 

grafiska elementen kan kombineras i 

samma färger som logotypen och 

övrig kommunikation från Leksand 

Strand. ” 

Analys 
Leksand Strand är en familjeresort som ska ge gästerna en känsla av Dalarna. 

Tonläget ska ge ett glatt och barnvänligt intryck. Färgerna ska utstå som lekfulla 

men moderna. Ordbilder och tavlor kan användas för att skapa intressant 

inredning till butiken. Att Leksand Strand har sub-brands gör att butiken redan 

har en ”logotyp” som ska användas för att marknadsföring. 

Genom att titta på Leksands strands och Leksand Sommarlands hemsidor ses ett 

mönster, de använder gärna de starkaste färgerna. Strand använder mycket orange 
och Sommarland använder mer blå.  

 
Figur 13 Leksand Strand och Sommarlands hemsidor 

 

 
  

Figur 12 Ordbild från Leksand Strand 
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3.3.6 Sammanställning av behovsidentifiering  

Här kommer en sammanställning av de 10 problem som hittats under 
kontextundersökningen.  Dessa kommer besvaras i resultatkapitlet 4.4. 

 
1. För litet sortiment 
Då butiken blivit mer populär hos gästerna med åren börjar de ställa högre krav 
på sortimentet. Allt mer ska finnas lätt tillhands för att gästen ska bli nöjd. I 
dagsläget finns det inte möjlighet att utöka sortimentet till den standard de önskar 
då det råder platsbrist både i butiken och på lagret. 

Lösning: Utöka butiks- och lagerytan 
 

2. Trångt 
Det är för lite plats att röra sig på. Leksand Strands huvudmålgrupp är barnfamiljer 
vilket medför att många kommer in med barnvagn, vilket butiken inte är byggd 
för. De kan ta sig runt butiken men de kan inte vända. Detta blir ett ännu större 

problem under högsäsongen då det är mycket folk. Då kan det även uppstå 
problem för rullstolsbundna.  
Lösning: Utöka butiksytan 
 

3. Oorganiserat i butiken 
Då sortimentet har ökat under åren så har mer plats och fler hyllor satts upp för 
att få plats med de nya varorna. Men detta har gjort att vissa varor har hamnat på 
”fel” plats eller inte i ”rätt ordning”.  Folk förväntar sig att vissa varor ska vara 
bland en viss grupp av varor. T.ex. att grillarna ska vara nära campingsortimentet.  

Lösning: Utöka butiksytan. Mer uppdelat mellan varugrupperna och mer 
”tomma” ytor för att avgränsa.  
 

4. Uppdelat lager  
I dagsläget finns det tre små lager och en container. Detta gör det svåra att sortera 
varorna efter grupp t.ex. allt godis på en hylla, alla chips i en bur osv. Detta gör 

det svårt att både få in leveranser, få ut varorna i butiken samt att veta vilka varor 
som faktiskt behöver beställas då personalen ofta får leta efter en viss vara.  
Lösning: Ett enda lager samt utökad lageryta. 
 

5. Övriga  
Kylrum, Personalrum, Gästtoalett, Större kök för att kunna tillaga lunch (korv, 
hamburgare osv), Direktkoppling mellan kassa och lager 
Lösning: Ha i åtanke vid ombyggnation 
 
6. Transporter 
Det är svårt att få in leveranserna genom dörrarna.  
Lösning: Dörrar anpassade för att lätt kunna rulla in pallar och varuvagnar 
 

7. Stopp i flödet 
Vissa delar, som ses i bilden ovan, av butiken är mer sannolika att sätta stopp för 

flödet. Gästerna kan känna sig stressade av att behöva flytta sig för att andra. Detta 
kan medföra att de stressar på besöker inne i butiken och inte kan ta in hela 
sortimentet. 
Lösning: Mer plats att röra sig på för gästerna vid just dessa delar 
 
8. Öka dagsförsäljningen 
Öka intresset under uppehållet mellan 10:00-17:00 varje dag och höj prestationen 
under högtryck.  
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Lösning: Erbjuda mer på dagarna, t.ex. lunch, specialerbjudande osv. och köp in 
en till kassa för att få ner kötiden 
 

9. Öka veckoförsäljningen 
För att ge en högre och jämnare försäljning 
Lösning: Se till att lagret har tillräckligt med plats och är bra organiserat för att lätt 
kunna se om något börjar ta slut, gör extraerbjudande på dagar med låg försäljning.  
 
10. Öka marknadsföring 
Butiken syns inte i alla kanaler som Leksand Strand använder sig av för att nå ut 
till gäster. 
Lösning: Ta reda på vilka kanaler som passar butiken bäst. Se över hur 
marknadsföringen skulle kunna se ut i dessa.  
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3.4 KONTEXTANALYS 
I detta avsnitt kommer en analys av kontextundersökningen göras med hjälp av 
olika metoder. Resultatet av dessa metoder ska ligga till grund för 

utvecklingsfasen, för att tydliggöra vad projektet strävar mot 
 

3.4.1 Persona 

Genom den insamlade informationen från de olika metoderna i 
kontextundersökning har tre persona skapats. Meningen med att skapa en persona 
enligt Wikberg-Nilsson (2015) är att sammanställa information och sätta ihop till 

en fiktiv person med en relevant bakgrund och se hur den hanterar en viss 
situation. I detta fall handlar det om situationer i butiken i dagsläget, hur upplevs 
det av olika åldrar, gäster eller personal.  
 

Kristina Lagerblad, 35 år  
Gäst 
Måndag 17.23 
Efter en full dag av sol, lek och skoj med barnen på Leksand Sommarland tar 

Kristina och sina två barn sommarlandståget tillbaka till campingen. Hon har varit 
fokuserad på barnen hela dagen och är trött i både kroppen och i huvudet. Vad 
de ska äta till middag har hon helt glömt bort. Något snabbt och enkelt tänker 
hon för sig själv.  

 
De hoppar av framför butiken och går in. Må det här gå smidigt, tänker hon.  
Barnen, som är både hungriga och trötta springer direkt fram till godiset och frågar 
om de kan få en chokladbit. Hon säger ifrån och bestämmer snabbt att köttbullar 
och makaroner blir bra. Hon hittar köttbullarna men under tiden hon letar efter 

makaronerna så fylls butiken med folk i stadigt tempo.  
 
Det tar inte lång tid innan det blir trångt, folk trängs för att komma förbi varandra 
och ljudnivån ökar stadigt. När hon väl hittar makaronerna ser hon att utbudet är 

begränsat, inga fullkornsmakaroner. Synd, tänker hon medan hon tar en annan 
sort och skyndar sig mot kassan där en kö redan har börjat bildas. Barnen står 
bredvid henne och tjatar om att få en godisbit eller kanske en glass till efter maten. 
Hon känner hur tålamodet börjar ta slut så hon tar två tablettaskar, betalar och 

skyndar ut.  
 

Analys: 
Kristina är en trött mamma som ska köpa middag till sin familj. Det första 
problemet hon har är att hon måste komma på VAD de ska äta. Detta kan ibland 

vara en stor process då du ofta inte vet vad som finns inne i en campingbutik 
eftersom sortimentets storlek och innehåll varierar från butik till butik. Detta skulle 
kunna lösas med t.ex. en folder med exempel på middagar som går att pussla ihop 
av butikens sortiment. Eller att ha det fasta sortimentet skrivet på hemsidan.  
 

Nästa problem som uppstår är att hon kommer in under ”fel” tid då 
eftermiddagsrushen börjar. Detta medför att det blir mycket folk, trångt och en 
höjd ljudnivå. Situationen kan ge gästerna en negativ syn på butiken och stressa 
dem i deras handling. Detta kan medföra minskad merförsäljning och butiken går 

miste om försäljning som kan lösas med att öka butiksytan gästerna rör sig på och 
olika lösningar för att få ner ljudnivån.  
 
Det begränsade utbudet gör att det sortiment som finns är anpassat efter vad 
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majoriteten är ute efter. Det gör att nyttigare alternativ ibland tas bort, samma 
med specialkostprodukter som laktos-, mjölk- och glutenfria alternativ. Antalet 
gäster som önskar dessa specialkoster blir nu större och större och gästerna 

förväntar sig snart att dessa alternativ ska finnas även i en liten campingbutik. 
Genom att öka butiks- och lagerytan kan ett större och mer anpassat sortiment 
användas.  
 

Hon får stå i kö en stund, då tiden inte säger hur länge hon står i kö så gör det 
inget i detta fall. Men för att förbättra gästernas upplevelse skulle en till kassa kunna 
användas för att minska kötiden.  
 
Mikael Strömfors, 7år 
Ung gäst 
Torsdag 12.05 
Mikael har fått en peng av sina föräldrar för att handla ketchup till lunchen och 
som belöning för han även köpa något litet till sig själv. När han kommer in i 
butiken går han förbi alla leksaker, han vill gärna ha ett av gosedjuren. Han räknar 
pengarna i sin hand och tittar på den otydligt handskrivna prislappen och går 
istället vidare till ketchupen. Han märker att hyllan är tom.  

 
Mikael är envis och ska ha en ketchupflaska med sig hem så tittar runt och ser två 
i personalen som lite stressat springer runt och fyller på butiken med varor. Mikael 
går fram till en av dem och frågar om de har någon ketchup. Tjejen tittar över 

Mikael och ser att hyllan är tom. Vänta här, säger hon och går bak på lagret. Efter 
några minuter kommer hon tillbaka med en hel kartong. Hon tar ut en flaska och 
ger den till Mikael.  
 

Han går vidare till godiset, väljer ett Hubba Bubba tuggummi med äppelsmak och 
går fram till kassan. Personalen ser inte att han står där så tillslut plingar han på 
klockan som står bredvid kassaapparaten. Tjejen kommer tillbaka och tar betalt. 
Mikael går nöjt ut smaskandes på sitt tuggummi.  
 

Analys: 
Mikael ska in och handla en flaska ketchup och något litet till sig själv.  Det första 
problemet Mikael   stöter på är de handskrivna lapparna vid leksakerna. En otydlig 
skriven prislapp kan vara skillnaden mellan om en gäst köper en produkt eller inte. 
Därför ska alla prislappar vara standardiserade och datorskrivna så att de blir lätta 

att läsa. Det andra problemet handlar om att det är slut på ketchup.  
 
I detta fall hade han tur att leveransen precis hade kommit, men det ska inte 
behöva hända. Om saker är slut i butiken kan gästerna behöva åka in till Leksand, 

vilket blir en stor och onödig procedur vilket minskar butikens försäljning då de 
troligtvis handlar resten av vad de behöver där också. Därför måste lagret bli större 
för att få plats med tillräckligt för att klara sig mellan leveranser. Eftersom 
personalen var stressade med att få in varuleveransen låg inte fokus på gästerna och 

kassan glömdes bort vilket gjorde att gästen själv fick ”kontakta dem”. Det är 
något som ses som dålig service och ska undvikas. Genom att ha ett lager i 
direktkontakt med kassan så finns det större chans att personalen ser gästerna vid 
kassan. 
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Elina Magndal, 18år 
Personal 
Tisdag 10.32 
Morgonruschen har precis tagit slut när leveranserna kommer. Eftersom det är 
högsäsong är leveransen stor, tre fulla varuvagnar och en pall. Elina suckar för sig 
själv, men hon har sett värre. Det är varmt ute, strålande sol och temperaturen 

ligger över 20 grader. Vid det här laget är hon van vid leveranserna, kyl- och 
frysvaror först, sedan resten.  
 
Medan hon håller på att ställa in mjölken i butiken plingar klockan till vid kassan. 

Elina går dit med raska steg. Hjälper gästen och småspringer hon tillbaka till 
leveransen. När det viktigaste är inne pustar hon ut, hon är nu rödflammig om 
kinderna och svetten rinner efter allt bärande. Men hon är fortfarande stressad. I 
solen står nu en blandning av varor, bland annat den populära chokladen som 

snabbt behöver komma bort från solen. 
 
En gäst till plingar på klockan och hon går dit, lite småirriterad. Den här gästen 
vill hyra en cykel. Typiskt tänker hon, det är en av de mest tidskrävande 
processerna de har i kassan. Men hon ler mot gästen och tar fram ett kontrakt och 

börjar skriva. Medan hon skriver ser hon hur en kö börjar bildas bakom gästen. 
När hon väl blir klar med gästen känner hon att det blir för mycket. Hon hälsar 
på nästa gäst och ber henne vänta. Gästen blir lite förvånad men går med på det. 
Elina springer ner till receptionen 20 meter bort och frågar efter hjälp med 

leveransen. Det tar inte mer än 1 minut innan hon står bakom kassan igen. 
Gästerna står fortfarande i kö och ger henne en förstående blick. Hon tar betalt av 
gästerna med ett tacksamt leende, och går sedan tillbaka till lagret och bär in resten 
av leveransen.  

 

Analys: 
Elina har precis fått en stor leverans och ska försöka få in allt så fort som möjligt 
samtidigt som hon måste ha koll på kassan. Varorna står ute i solen vilket gör att 
det är bråttom att få allt under tak. Detta skapar en stor stress på personalen.  
 

Även här måste gästen ta kontakt med personalen genom att plinga på klockan, 
dvs fokus ligger inte på gästen. När nästa gäst plingar till på klockan så blir hon 
ännu mer stressad för att det tar lång tid och att en kö börjar bildas.  Hon blir 
tvungen att låta gästerna vänta för att kunna be receptionen om hjälp. Detta kan 

ge gästen en känsla av att butiken är oorganiserad och att inte personalen är 
serviceinriktad. I just detta fall ger de henne en förstående blick, men det kan 
betyda att de tycker synd om personalen. Det är inte vad bra service är, gästen ska 
inte ens behöva tänka på det då den är på semester.  

 
Genom att ha ett lager som allt kan rullas in i minskar tiden för leveranserna 
avsevärt då det endast blir kyl och frysvaror som behöver prioriteras. Resterande 
varor kan fixas när tid finns och fokus kan ligga på att hjälpa kunderna. Det 

minskar även varornas tid ute och exponering mot väder. Genom denna 
förbättring minskar personalens stress vilket gör att de kan ge gästerna ett bättre 
intryck av sig själva och butiken.  
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3.4.2 Moodboard 

För att beskriva vilken känsla gästerna ska få när de vistas i butiken gjordes en 
moodboard. Wikberg-Nilsson (2015) beskriver det som ett sätt att kommunicera 
visuellt genom bilder och text för att få fram en känsla.  

 
Jag började med att tänka brett med olika teman för att inte begränsa mig för tidigt 
och minska kreativiteten. Jag ville använda mig av så många av Leksand Strands 
färger som möjligt för att se vilken som passar bäst in i butiken. Det slutade i fyra 

moodboard.  
 

      

 
Figur 14 Moodboards omgång 1 

 
Dessa visades upp för ett antal försökspersoner där de fick beskriva med ord vad 
de tänker på när de ser dem, samt vilken eller vilka som passar bäst till butiken.  
 

Exempel 
White: Minimalistiskt, Stilrent, Utställning 
Beach: Glatt, Skärgård, Mycket 
Countryside: Lantligt, Höst, Lokalt 
Dalarna: Tradition, Genuint, Vackert 
Favoriterna blev Dalarna och White. Informationen samlades ihop och samma 

procedur gjordes igen.  

 
Figur 15 Moodboard omgång 2 
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Försökspersonerna fick därefter göra samma sak en gång till med ovanstående 

moodboards.  
 

Exempel 
Faluröd: Luftigt, Harmoniskt, Färgklick 
Leksandsblå: Ljust, Kallt, Lättare 

Dalagrön: Grönska, Modernt, Uttjatat  
Favoriterna blev Faluröd och Leksandsblå. 
 
Efter att den informationen samlats in så gjordes en slutgiltig moodboard. Det blev 

en blandning mellan Leksandsblå och Faluröd. Färgerna valdes på grund av hur de 
kompletterar varandra samtidigt som de är starkt kopplade till det geografiska läget. 
Den röda färgen ger en uppiggande känsla och är en färg som är starkt kopplat 
med Dalarna och Sverige som en symbol för den svenska nationalromantiken. 
Den blå ger en känsla av lugn. Den vita färgen är en stor del av moodboarden och 

visar på en öppenhet och känsla av att kunna slappna av och andas. Valet av trä är 
för att ge en lugnande och mjuk känsla. Även en känsla av liv genom att använda 
naturliga material. Trä som material är bevisat att ge en lugnande effekt. 
 

 
Figur 16 Butikens moodboard 

  
I Leksand Strands grafiska profil beskrevs tonläget som glädje, trivsel och känslan 
av den svenska naturen och Dalarna. Genom kurbitsen med dess färger ges en 

stark koppling till Dalarnas kultur. Barnen som leker vid vattnet ska ge en känsla 
av rörelse, lekfullhet och sommar. Kaffekoppen ska ge känslan av tillfredställelse, 
att kunna sitta och dricka en kopp kaffe i solen. Som man borde göra på semester.  
 

3.4.3 Butikens grafiska profil 

Den grafiska profilen är uppbyggd ur Leksand Strands egna profil. Moodboarden 
ger en förståelse vad det är butiken ska utstråla för känsla. Butikens logotyp blir 

dess sub-brand som redan används. 
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Butikens färger kommer bli blå och vit, med inslag av röd och svart. Blå och Röd 
är något som Leksand Strand använder sparsamt. Men då de är nedtonade färger 
passar de bra i butiken för att låta produkterna prata för sig själva.  

 
 
Alla typsnitten är densamma för butiken som det är för övriga campingen.  
 

Playfair display
 
Helvetica Neue Bold 
Rubriker 
Mellanrubriker 
Rubriker 
Ordbilder 
Erbjudanden 
Ingresser 

Helvetica Neue 
Regular 
Produkttexter 
Bildtexter 
Prislistor 
Tabeller 

Ingresser 
Helvetica Neue Ultra 
Light 
Tagline 
Rubriker 
Ingresser 
Underrubriker  

Cloister 
Brödtext 
Ingresser 
 

 
Butiken ska, som beskrivet i moodboarden, ha en känsla av Dalarna, Sommar, 
Glädje och Öppenhet. 

 

 
Figur 17 Sammanfattning butikens grafiska profil
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3.5 UTVECKLING 
I detta avsnitt kommer vi gå tillbaka till 
platsinnovationens tre byggstenar, gestaltning, innehåll 
och marknadsföring. Genom information från 

kontextundersökningen och litteraturstudien kommer 
delarna var för sig utvecklas för att nå målet: En mer 
attraktiv och välfungerande butik. 
 

3.5.1 Gestaltning 

I detta projekt har jag sett gestaltningen som den fas där butiken struktureras om 
efter de önskemål som framkommit i kontextundersökningen. Interiören ska 

utarbetas ur butikens grafiska profil och moodboarden. 
 

 
 

Arbetet började med metoden Braindrawing som Wikberg-Nilsson. Å (2015) 
beskriver som en metod för att få fram många idéer på kort tid. Genom att på en 
bestämd tid tänka kreativt utan att kritisera idéerna. Sessionen gjordes för att få 
fram en ny planlösning som passar butikens behov. Behoven är tagna från 

informationen om kom fram i kontexten.   
Resultatet blev ett tiotal olika ritningar med olika storlekar och planlösningar. 
Utifrån dessa valdes fyra stycken för att renritas och beskrivas ytterligare.  
 

Förslag nr 1  
Butiksyta: 96,8 m2  

Lageryta: 54,0 m2 
Total utbyggnad: 90m2 (5x18m) 
+ Större butiksyta 
+ Större lageryta  

+ Använder de redan befintliga väggarna 
för del av lagret 
- Trångt bakom kassan/köket 
- Kassapersonalen har inte uppsikt över 

hela butiken 
- Ingen direktkoppling från kassa till 
lagret 
 

Detta förslag har två dörrar för gästerna, 
den redan befintliga som ingång samt en 
ny bredvid kassan för utgång. Detta 
minskar trängseln vid kassan genom att de 
nya gästerna kommer in en bit bort. 

Däremot blir det lättare för gästerna att gå 
igenom fel dörr och missa produkter. Det blir även lättare för snattare då 
kassapersonalen inte har full uppsikt över butiken och två dörrar att hålla reda på.  
 

Figur 18 Gestaltning 

Figur 19 Förslag 1 
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Förslag nr 2 
Butiksyta: 87,8 m2 

Lageryta: 48,5 m2 
Total utbyggnad: 90m2 (5x18m) 
 
+ Direktkoppling från kassa till lager 

+ Större kök  
- Kassapersonalen har inte full uppsikt 
över nya gäster samt butiken 
 

Lagerytan använder samma delvis samma 
väggar som redan finns. Genom att ställa 
kylcontainern på detta sätt skulle ett tak 
mellan det och lagret kunna sättas upp för 

att skydda varor tillfälligt mot vädret. 

 
Förslag nr 3 
Butiksyta: 88,8 m2 
Lageryta: 48,5 m2 
Total utbyggnad: 90m2 (5x18m) 
+ Kassapersonalen har uppsikt över hela 

butiken samt nya gäster 
+ Större kök  
- Ingen direktkoppling till lagret 
 

I detta förslag används bara en dörr för 
gästerna, vilket gör det enklare för 
personalen att hålla koll och hälsa på 
gästerna. De har även uppsikt över hela 

butiken.  Ett större kök ger att mer lunch 
kan göras och ett litet bord kan få plats för 
att personalen ska kunna sitta och äta i 
butiken på sin rast.  
 

Figur 21 Förslag 2 

Figur 20 Förslag 3 
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Förslag nr 4 
Butiksyta: 101,2 m2 

Lageryta: 50,5m2 
Total utbyggnad: 87m2 (6x14,5m) 
+ Stort kök 
+ Personalrum 

+ Direktkoppling mellan kassa och 
lager 
- Avlång butik, kan vara svårt att se 
gästerna längst bort 

 
I detta förslag behövs lite mer jobb då 
alla väggar i den gamla butiken måste 
ner och nuvarande personaltoaletten 

flyttas. Men i nya designen blir allt 
avlopp centrerat till ett ställe. Även en 
gästtoalett finns med ingång från 
utsidan.  
 

 

 
 
Beslutsmatris 
Genom den information om butiken, behov och önskemål som framkom under 
kontextundersökningen sattes en beslutsmatris upp.  
Butikens nuvarande mått, butiksyta (exkl. kassa): 71,7 m2 och lageryta (inkl. 

container) 34,3 m2  
 

Önskemål Förslag 1 Förslag 2 Förslag 3 Förslag 4 

Större butiksyta [m2] 96,8m2 87,8 88,8 101,2 

Större lager [m2] 54m2 48,5 48,5 50,5 

Ett kylrum/kylcontainer Ja Ja Ja Ja 

Personalrum Nej Nej Nej Ja 

Personaltoalett Ja Ja Ja Ja 

Gästtoalett Nej Nej Nej Ja 

Kök Ja Ja Ja Ja 

Mer praktisk 
varuingång 

Ja Ja Ja Ja 

Direktkoppling 
kassa/lager 

Nej Ja Nej Ja 

 

Tabell 4 Beslutsmatris 

 
Detta gav en stark indikation till att förslag 4 är det bästa, för det är vad 

intressenterna önskar. 
 
För att få en annan syn på valet av ombyggnation gav jag ut förslagen till två 
personer för feedback. Deras feedback gick fram och tillbaka och gav en ingivande 

blick, men resultatet blev densamma. För att få bekräftelse på att detta förslag var 
det rätta gick jag till Leksand Strands ledning. De godkände den nya designen och 
att jag kunde gå vidare med utvecklingen.  

Figur 22 Förslag 4 



 31 

 

För att få en bättre känsla av hur den nya butiken skulle se ut i 3D användes 
Google SketchUp. Där lades även färger och vissa detaljer till för att få den mer 
verklighetstrogen.  
 

Interiör 
Interiören till butiken ska förmedla samma känsla som moodboarden och gå efter 
butikens grafiska profil.  I denna del av arbetet så gick jag in på detaljer som 
ordbilder och andra utsmyckningar. Ordbilden sattes bakom kassan, där många ser 
den och kan läsa alla rubrikord. 

 

 
Trä var ett material som fanns med i moodboarden. Här testade jag olika typer 
och färger för att se vad som passar in i butiken och skapar en känsla av Dalarna. 
Resultatet blev en fondvägg med riktigt trä för att få fram känslan av en fäbod. Då 

butiken strävar efter att förmedla det lokala, både i sortiment och känsla, passade 
det in utmärkt. 
 
 
  

Figur 23 Olika sorters trä 
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3.5.2 Innehåll 

Innehållet i butiken är vad den erbjuder gästerna. I detta 
avsnitt kommer olika förbättringar göras med de 

förutsättningar som ges från den nya designen, som 
fastställdes i gestaltningen.  

 
 

 
 
 
Utbudet ska utökas för att ge gästerna större valmöjligheter till alla måltider 

(frukost, lunch och middag). De som har allergier eller följer en diet ska ha 
alternativ. Enklare lunch ska serveras för att öka försäljningen under de lugna 
timmarna. Fikautbudet ska utökas från Mat vid Siljans eget konditori.  
 
Tjänster och upplevelser som är kopplade till butiken ska förbättras och bli fler. 

Genom detta ska de locka till sig mer gäster och öka merförsäljningen. 
Uthyrningsutbudet ska ökas, brödförsäljningen ska moderniseras och övriga 
behövliga och inspirerande/roliga saker ska läggas till. En behövlig tjänst är en 
gästtoalett. En sådan efterfrågas ofta av gästerna, och skulle öka känslan av god 

service. 
 
Vi lever i en värld som ständigt går framåt. Digitaliseringen är en stark faktor i 
detta. Företagen måste idag ligga i takt med övriga företag på samma marknad för 

att inte påverkas negativt. Detta gör att vid ombyggnationen ska man ha i tanke 
vad man kan göra redan nu för att ligga snäppet före. Men detta måste göras 
varsamt för att inte mista campingkänslan. I detta projekt kommer digitaliseringen 
inte utvecklas på grund av tidsbrist och att det idag inte finns någon grund som 
t.ex. att företaget saknar en egen app. 

   
För att öka butikens innehåll och intresse hos gästerna presenteras här resultatet av 
en brainstormningsession. De gröna cirklarna är sådant som kan fixas, de blå måste 
diskuteras om vilken/vilka av dem som ska prioriteras, samt för- och nackdelar. 

De röda är antingen för komplicerat eller onödigt.  
 

Figur 24 Platsinnovation- 

Innehåll 
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Butiken

Laddning av mobil

Stor dalahäst

Uthyrning

Vattenspel

Klätterställning

Stort schackspel

Utkörning av bröd

Kran för 
vattenpåfyllning

Skattjakt

Pussel på väggen 

Bekväma 
sittplatser

App

Självbetjänings-
kassa

Barnbio

Högtalare

Figur 25 Brainstormingsresultat 
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De gröna 
- Laddning av mobil utomhus är huvudsakligen till för campinggästerna utan 

el. De har då fri tillgång till el samt att de måste sitta kvar medan mobilen 
laddar. Det kan skapa merförsäljning som t.ex. en kopp kaffe medan de 
väntar. 

- Uthyrningen finns redan idag, men skulle behövas uppdateras. Fler el-

färdmedel såsom el-cyklar och el-scootrar, både för barn och vuxna.  
- Kran för vattenpåfyllning finns lite överallt på campingen men ju fler ställen 

det finns på desto mindre är chansen att folk får vätskebrist under de 
varmaste dagarna. Om det finns på utsidan är det enkelt för de att hämta 

det när som helst på dygnet.  
- Gästtoalett är frekvent efterfrågat, närmaste toalett från butiken och 

receptionen ligger ca 70 m bort. Vid ökning av lunch- och fikaförsäljning 
så är chansen stor att fler behöver tvätta av sig.  

- Bekväma och fler sittplatser gör att gästerna sitter kvar längre. Både i solen 
och i skuggan. Långsidan av butiken har sol under hela för- och 
eftermiddagen vilket gör det till en perfekt plats för mer bakåtliggande 
stolar. 

 

De blå 
- Dalahästar är något som representerar Dalarna och Sverige. Genom att ha 

en stor dalahäst (ca 1,5 meter hög) med en snygg bakgrund skulle det 
locka till sig barn som vill leka samt föräldrar och andra som vill ta foton.  

- Vattenspel på marken för lek och avsvalkning. Detta skulle även vara bra 

för djur som behöver svalka av sig i värmen. Däremot måste det skötas så 
att det håller sig fräscht.  

- Stort schackspel med inslag av kurbits och leksandsband för att göra det mer 
unikt. Det är något som alla kan vara med på.  

- Utkörning av bröd är en lyx på semestern, men skulle det minska 
merförsäljningen för butiken och är extrajobbet värt det? 

- Skattjakt för alla åldrar. Detta går att arrangera men det ska bara inte ta för 
mycket tid från personalen. Vinst går att ta från butiken. 

- Pussel på väggen är ett enkelt sätt att hålla barnen underhållna. Det skulle 

kunna minska ljudnivån om föräldrarna lät barnen vara utanför. Men det 
kan också minska merförsäljningen som visades i persona Kristinas 
berättelse. 

- Högtalare utomhus skulle kunna ge en trevligare känsla. Men hur störs 

grannarna och vad får spelas enligt upphovsrätten? 
- App är något som skulle kunna hjälpa med uthyrningen och erbjudanden. 
- Självbetjäningskassor skulle kunna minska arbetsbördan för personalen och 

minska köerna.  

 

De röda 
- Klätterställning finns redan på de två lekplatserna som finns på campingen.  
- Barnbio med projektor utomhus. Leksand Sommarland säljer popcorn som 

även skulle kunna säljas i butiken vid dessa tillfällen. Men det blir utomhus 
och känsligt för väder. Även upphovsrätten till filmer kan bli kostsamt.  
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3.5.3 Marknadsföring 

I platsinnovation är marknadsföringen en viktig del, 
både för kommunikation med de gäster som redan är på 

plats och utåt genom reklam för att locka till sig nya 
besökare.  

 
 

 
 
 
 

Designen på det markladsföringsmaterial som endast marknadsför butiken ska ha 
butikens egna grafiska profil. Däremot, om det är som en del av en större 
reklamdel, kan det passa bättre med Leksand Strands egna profil. 
 
 

 
 
 

Bilden ovan är tagen från marknasföringsanalysen. Butiken skulle optimalt behöva 
synas i alla de olika kanalerna. Men då det inte är möjligt och tiden inte finns för 
att utveckla detta i det här projektet kommer fokus ligga på de kanaler som är 
lättast och mest tidseffektiva att använda.  

 
 

 
Tabell 5 Marknadsföring- Butikens nya kanaler 

 
De blå markeringarna betyder att det är kanaler där Leksand Strand ofta ligger i 

andra hand i marknadsföringen. 
 
De grupper som blir kvar är de sociala nätverken Facebook och Instagram samt 
hemsida. De är lätta att uppdatera och behöver inte vänta på tryck.  Den andra 

gruppen är de tryckta materialen. I dessa ingår t.ex. posters och reklamblad. 
Materialet ska helst vara tryckt och klart innan sommarsäsongen börjar. De måste 
vara väl genomtänkta för att passa under hela den öppna säsongen. Förslag på hur 
marknadsföringen ska designas ses i resultatkapitlet.

Figur 26 Platsinnovation- 

Marknadsföring 
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4 RESULTAT 
I detta kapitel kommer resultatet av projektet presenteras. Avsnitten är indelade 
efter platsinnovationens tre delar; gestaltning, innehåll och marknadsföring. I 
slutet av detta kapitel kommer en sammanfattning av resultatet.   

 
4.1 GESTALTNING 
Under projektet har gestaltningen varit den del där butiken har ändrat planlösning 
och interiör. I föregående kapitel slutade det med att Förslag 4 valdes och 3D-
modellerades i Google SketchUp. Delar av interiören designades med hjälp av 
butikens grafiska profil och moodboarden.  

 

4.1.1 Planlösning 

I den nya designen av butiken ökade butiksytan med 29% och lagerytan med 32%. 
I och med detta ökar butikens möjligheter att erbjuda gästerna det sortiment de 
önskar.  

 

Butiken 
Gästtoalettens ingång är från utsidan av butiken. Detta gör det enklare att följa 
hälsovårdsregler då den inte får vara i kontakt med varor i butiken. Kassadisken är 

designad för att få plats med två kassor vilket minskar kötiden. Hur hyllorna ska 
placeras är inte klart än, det beror på vad för sorts produkter som ska fokuseras på. 
I och med att ytan har utökats så finns det fler möjligheter och de blir lättare att 
göra större ytor där det idag blir stopp i flödet.   

Figur 27 Nya planlösningen 
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Figur 28 3D-modell Butiken 

 
Lager och leverans  
Lagret är nu ett enda stort rum med dubbeldörrar mot baksidan för att enkelt 
kunna rulla in varuvagnar och pallar. Förvaringsytan blir större, och det blir lättare 
att organisera lagret när varorna finns i ett rum. Detta medför att det blir lättare 
för personalen att hitta varor för påfyllning och se vad som behöver beställas. 

  

 
Figur 29 3D-modell Lagret 

 
Personal och övrigt 
I den nya designen har personalen direkt tillgång till kassa, lager, personalrum och 
personaltoalett. Det gör att kassan kommer bli lättare att övervaka och gästerna 
kan få hjälp snabbare. Köksdelen vid kassan är nu tillräckligt stor för att ta in ugnar 

och korvbad för lunchförsäljning.  
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4.1.2 Interiör 

Interiören utvecklades enligt den grafiska profilen och moodboarden.  
Butiken ska ge en känsla av öppenhet, ljust och hemtrevnad med inslag av 

Dalarna. Detta görs med en fondvägg längst bak i butiken, som ska ge en känsla 
av en fäbodvägg. Då butiken satsar på lokalproducerade varor: kött från Siljan 
chark, Mjölk och ägg från Dalarna, gurka från Rättvik, jordbuggar från Sollerön 
så ska gästerna känna att butiken anstränger sig för att få fram lokalproducerade 

varor för att stödja de närliggande bönderna.  
 
Vid kassan ska väggen ha butikens blåa färg som en fondvägg med en ordbild. Det 
är en perfekt plats att sätta en ordbild då gästerna kan titta på medan de står i kö. 

Den blåa färgen ger även en känsla av lugn. Kassan ska byggas om med vit träpanel 
för att ljusa upp men ändå behålla en naturlig känsla. 
 

 

 
Figur 30 Nya interiören 
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4.2 INNEHÅLL 
Genom de förbättringar som presenterades i gestaltningen finns nu 
förutsättningarna att utöka utbudet till gästerna samt skapa fler upplevelser för att 
locka till sig gäster.  

 
Variation i veckan 
Det nya sortimentet ska erbjuda en större variation till frukost, lunch och middag. 
Gästerna ska ha tillräckligt många alternativ att välja på för att kunna äta olika 
maträtter varje dag, om de önskar. Detta ökar chanserna att gästerna hittar något 

som passar hela familjen/släkten och minskar risken att de väljer en större matbutik 
för sina inköp. 
 

Allergier och dieter  
Sortimentet ska utökas för att ge val till de som är allergiska mot gluten-, laktos 
och mjölk. Det ska även finnas alternativ till vegetarianer och veganer.   

 

Lunch 
Enklare lunch ska kunna säljas för att locka till sig gäster under de lugna timmarna 
som syns i lönsamhetsanalysen. Då köket nu är större kan det anpassas till 
försäljning av korv och hamburgare. För att optimera personalbemanningen ska 

lunchen endast serveras under bestämda klockslag då det är som minst folk, ca 
11.00-14.00.  
 

Fika 
Mat vid Siljan har hand om matserveringen för olika företag runt om i Leksand. 

Ett av dessa är Siljans konditori. Det gör att det finns en möjlighet att ta in varor 
från konditoriet för att utöka fikautbudet. Detta kan handla om chokladbollar, 
bullar eller kanske gräddtårtor till midsommar. Eftersom konditoriet ligger relativt 
nära (ca 2,5 km, 5 min med bil) skulle även beställningar på tårtor kunna göras för 
at öka Mat vid Siljans försäljning. Genom bra förpackningar med logotyper på gör 

butiken även marknadsföring för Siljans Konditori, vilket gynnar koncernen.  
 

Utkörning av bröd 
Utkörning av bröd på morgonen skulle ge en känsla av lyx till gästerna. Gästen 
skriver upp dagen innan vad som ska levereras. Problem som kan uppstå med 

denna tjänst är att det kan bli tidskrävande för personalen samt att merförsäljningen 
kan minska då gästerna själva inte kommer in i butiken. Men kan man utöka 
utbudet som ingår i utkörningskonceptet, såsom pålägg och andra frukosttillbehör, 
är det möjligt att en sådant tapp skulle kunna undvikas. Då det inte finns en digital 

plattform att använda för beställning online så kommer gästen få skriva det 
manuellt i butiken.  
 

Skattjakt 
Skattjakten är till för att få barn (och vuxna) att gå till butiken samt att få dem att 
röra på sig!  

 
Under kvällen är det ofta stora grupper av barn som kommer in för att köpa godis. 
Genom att istället delta i skattjakten som går x antal dagar i veckan skulle de kunna 
få den där godisbiten som pris.  

  



 40 

 
Figur 31 Skattjakt karta Leksand Strand 

 
De anmäler sig genom att skriva upp sig på en lista i butiken. De får en karta över 
campingen med bokstäverna A-O på. De får även en bokstav de ska börja med. 

T.ex. bokstaven L.  
 
De letar upp den på kartan och tar sig dit. Där hittar de en tavla som visar vart de 
ska gå härnäst. (nedre rutan med bokstaven E ska kunna bytas ut av personalen för 

att skapa nya ord). De går vidare tills de kommer till en ruta där det står Butiken. 
Då är skattjakten över och de får gå tillbaka till butiken. Dessa bokstäver skapar 
ett ord. I detta fall LEK.  
 

 
Figur 32 Skattjakt 

 
De visar upp det för personalen och de får ett pris. Ju fler bokstäver, desto större 
pris. För att locka till sig fler deltagare kan även större vinster lottas ut om de 

skriver i t.ex. telefonnummer.  
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Vattenspel  
Ett vattenspel skulle kunna sättas upp vid butiken för att folk ska få leka och svalka 

av sig under de varma dagarna. Även hundar och andra husdjur skulle uppskatta 
ett sätt att svalka av sig. Men den måste hållas ren och fin för att inte bli ohygienisk. 
Hur mycket den skulle användas skulle dock bero på hur sommarens väder ser ut. 
Risken finns att det istället blir en onödig detalj.   

 

Dalahäst 
Dalahäst är något som symboliserar Sverige och Dalarna. Genom att köpa in en 
stor Dalahäst (1–1,5 m hög) så skulle det bli en attraktion i sig. Det skulle bli ett 
dragplåster för barnen som vill klättra och rida på den, något de kommer komma 

ihåg när semestern är slut. Eftersom det är en symbol för Dalarna så blir det en 
attraktion som många vill ta bild på vilket gör att det kommer synas utåt genom 
sociala medier. Detta är något som redan har testats runt om i Dalarna. Ett exempel 
är den rosa dalahäst som köptes in till Melodifestivalen 2006 och 2012 i Leksand 

var otroligt populär och användes i många år (bild ses i kapitel 2.5).  
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4.3 MARKNADSFÖRING 
Marknadsföringen är indelad i två delar; den nätbaserade (sociala medier och 
hemsidan) och den marknadsföring som görs med tryckt material. I detta avsnitt 
kommer förslag på hur butikens marknadsföring kan göras genom dessa olika 
kanaler.  

 
Facebook 

Facebookinlägg ska gärna ha den 
blåa färgen på något sätt finnas 

med för att symbolisera butiken. 
Inlägget ska ha logotypen antingen 
på eller på sidan av bilden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Instagram 
Då Instagram handlar mer 
om bilder så ska det här vara 
helbilder med butikens 
logotyp på för att koppla 

inlägget till butiken. 
 
 

Figur 33 Marknadsföring- Facebook 

Figur 34 Marknadsföring- Instagram 
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Hemsidan 
På Leksand Strand hemsida så ska ”Butiken” sida vara informativ för att gästerna 

ska få en någorlunda uppfattning av vad butiken erbjuder. Logotypen står längst 
upp med butikens öppettider. Paketpris och erbjudanden visas längst ner på sidan. 
Då den nedre delen av sidan är väldigt färgglad valdes det att inte försöka överrösta 
med den blå. Istället använda mycket vit samt små inslag av den blå färgen och 

klara bilder.  
 

 
Figur 35 Marknadsföring- Hemsidan 
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Tryckt material 
All marknadsföring som ska tryckas ska helst vara klar innan säsongen startar. Här 

är några exempel på hur materialet skulle kunna se ut. Dessa tre exempel följer 
butikens grafiska profil. Foldern är tänkt som inspiration för gäster som ännu inte 
kommit på vad de vill äta. Den ska finnas i butiken och i den närliggande 
receptionen.  

 
Kupongen är till för att läggas i välkomstbrevet och postern ska sättas ut runt om 
på campingen. Den blå färgen ger en bra kontrast mot de många faluröda husen 
på campingen. 

 
 

Figur 36 Marknadsföring- tryckt material 
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4.4 BEHOVSIDENTIFIERINGEN 
1. För litet sortiment 
Då butiken blivit mer populär hos gästerna med åren börjar de ställa högre krav 
på sortimentet. Allt mer ska finnas lätt tillhands för att gästen ska bli nöjd. I 
dagsläget finns det inte möjlighet att utöka sortimentet till den standard de önskar 
då det råder platsbrist både i butiken och på lagret. 

 
Lösning: Den nya designen har ökat butiksytan med 23% och lagerytan med 32% 
vilket gör att det möjligt att ha ett utbud som är mer anpassat efter gästernas 
önskemål.  
 
 

2. Trångt 
Det är för lite plats att röra sig på. Leksand Strands huvudmålgrupp är barnfamiljer 
vilket medför att många kommer in med barnvagn, vilket butiken inte är byggd 
för. De kan ta sig runt butiken men de kan inte vända. Detta blir ett ännu större 

problem under högsäsongen då det är mycket folk. Då kan det även uppstå 
problem för rullstolsbundna.  
 
Lösning: Butiksytan är utökad med nästan 30 kvm. Så ytan kan läggas upp så att 
det finns mer plats. 
 

3. Oorganiserat i butiken 
Då sortimentet har ökat under åren så har mer plats och fler hyllor satts upp för 
att få plats med de nya varorna. Men detta har gjort att vissa varor har hamnat på 

”fel” plats eller inte i ”rätt ordning”.  Gästerna förväntar sig att vissa varor ska vara 
bland en viss grupp av varor. T.ex. att grillarna ska vara nära campingsortimentet.  
 
Lösning: Butiksytan är utökad, i detta arbete här däremot inte detta tagits med i 
utvecklingen utan får göras under ett senare tillfälle.  
 

4. Uppdelat lager  
I dagsläget finns det tre små lager och en container. Det försvårar arbetet med att 
sortera varorna efter grupp t.ex. allt godis på en hylla, alla chips i en bur osv. 
Detta gör i sin tur att det är krångligt att ta emot varor, och att ta dem vidare från 

lagret till butiken - samt att hålla ordning på lagersaldo för nya beställningar.  
 
Lösning: I den nya designen finns endast ett lager med vilket gör det enklare att 
sortera och hålla koll på mängd. 
 

5. Övriga  
Kylrum, Personalrum, Gästtoalett, Större kök för att kunna tillaga lunch (korv, 
hamburgare osv), Direktkoppling mellan kassa och lager 
 
Lösning: Alla dessa önskemål fanns med i den nya ombyggnationen. Kylrummet 
eller kylcontainern är en diskussion om den ska vara i lagret eller ska hyras in och 
stå på baksidan.  
 
6. Transporter 
Det är svårt att få in leveranserna genom dörrarna.  
 
Lösning: Nya lagret är designat med dubbeldörrar vilket gör det lättare att rulla in 
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varorna direkt när leveransen kommer. Det är viktigt att tröskeln inte blir för hög.  
 

7. Stopp i flödet 
Vissa delar, som ses i bilden ovan, av butiken är mer sannolika att sätta stopp för 
flödet. Gästerna kan känna sig stressade av att behöva flytta sig för att andra. Detta 
kan medföra att de stressar på besöker inne i butiken och inte kan ta in hela 

sortimentet. 
 
Lösning: Detta är något som inte har utvecklats i detta projekt, men med den nya 
designen finns möjligheterna att lägga upp butiken på ett bättre sätt.  
 
8. Öka dagsförsäljningen 
Öka intresset under uppehållet mellan 10:00-17:00 varje dag och höj prestationen 
under högtryck.  

 
Lösning: Nu finns det möjlighet att tillaga lunch med det nya köket. Kassabänken 
är designad för att få plats med två kassor som kan minska kötiden. 
 

9. Öka veckoförsäljningen 
För att ge en högre och jämnare försäljning 

 
Lösning: Se punkt 4.  
 
10. Öka marknadsföring 
Butiken syns inte i alla kanaler som Leksand Strand använder sig av för att nå ut 
till gäster. 
 
Lösning: Leksand Strands kanaler är nu kartlagda och förslag på hur butiken skulle 
kunna marknadsföra finns i kapitel 4.3.  
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4.5 SLUTLIGT RESULTAT 
Det slutliga resultatet blev en helhetsutveckling med fokus på platsinnovationens 
tre delar; Gestaltning, Innehåll och Marknadsföring. Förslag har getts på det ökade 
innehållet samt hur marknadsföringen kan se ut. Gestaltningen är designad efter 
användarnas behov och önskemål i fokus. 

  

Figur 37 Butiken- slutligt resultat 
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5 DISKUSSION  
 

5.1 REFLEKTION OCH RELEVANS 
Reflektionen är upplagd som tidigare på platsinnovationens tre delar; Gestaltning, 

Innehåll och Marknadsföring. Resultatet i de olika delarna kommer här diskuteras. 
 

Gestaltning 

Genom den utökade ytan i butiken kan nu utbudet öka och butiken kan börja 
växa igen. Men det är bra att göra det i steg, något nytt varje år för att gästerna 

ska bli intresserade. Interiören ska ha känslan av Dalarna men ändå öppen med 
mycket vitt för att produkterna ska kunna prata för sig själva. Valet av färger 
avspeglar sig över det geografiska läget och passar bra in i butikens interiör.  
 
Genom större ytor kan mer lokala produkter tas in som idag väljs bort p.g.a. pris 

eller platsbrist. En stor del av allt kött, mejeri och grönt finns att köpa i området 
runt Siljan. Kött från Siljans Chark ca 5 mil bort eller Dalamjölk som även den 
kommer från samma distans. Det göra att den som är ansvarig för butiken har ett 
ansvar att välja ett sortiment som passar gästerna och hjälper närliggande företag. 

Den nya fondväggen ska förmedla en stark känsla av genuinitet och att 
produkterna kommer från närområdet. 
 

Innehåll 
Detta arbete är gjort för att ge möjligheter och förslag på innehållet, vad som sedan 

görs och i vilken ordning är upp till den ansvariga för butiken det året. Med den 
nya planlösningen finns det nu utrymme att ha lunchförsäljning vilket skulle 
kunna öka försäljningen under de ”lugna” timmarna under dagen.  
 
När det kommer till aktiviteter som t.ex. skattjakten är det något som måste hållas 

en dialog mellan Leksand Strands reception (där alla ansvariga för campingen 
sitter) och butiken. Vad kan man göra? Vem tar ansvar för vad? Osv. Detaljer 
såsom en stor dalahäst, vattenspel eller stort schackspel är viktiga att se vart på 
campingen de passar in bäst, det kanske inte är precis bredvid butiken. Men att 

campingen ser till att roliga och "dala-exklusiva" detaljer tas fram för att öka 
känslan av det roliga på semester i Dalarna.  
 

Marknadsföring 
Projektet visade på hur lite butiken marknadsförs idag. Genom att kartlägga de 

kanaler som används blev det tydligt att butiken kan, med enkla medel, 
marknadsföras genom många av Leksand Strands kanaler. Att marknadsföra 
butiken i sociala medier bör prioriteras, då det är enkelt att lägga upp nytt innehåll 
och kan göras när som helst under året.  

 

Relevans 
Genom detta arbete ska gästerna få en bättre upplevelse av Leksand Strand och få 
en enklare och roligare semester. Personalen ges möjligheten till en bättre 
arbetsmiljö. Leksand Strand får en genomtänkt campingbutik med hög standard 
och är designad unikt för campingen. Genom butiken ska även företaget Mat vid 

Siljan kunna marknadsföra fler av koncernens företag, som t.ex. Siljans Konditori.  
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Genom att ge gästerna det där lilla extra i butiken genom utbud och det visuella 

så kan Leksand Strand bli mer lockande, både för återkommande gäster och nya. 
Då Dalarna och Leksand är beroende av turism är detta en del i att få Sveriges 
befolkning att rikta sina blickar hitåt för en närliggande semester. Eller att locka 
till sig gäster från övriga världen genom att erbjuda dem något unikt.  

 

5.2 REKOMMENDATION/SLUTSATS 
Som tidigare sagt kan detta projekt göras väldigt stort och detaljerat. Det finns 
många delar som skulle kunna fortsätta utvecklas. För projektet som presenterats 
skulle en kostnadsanalys behöva göras. Vad skulle den föreslagna tillbyggnaden 

kosta?  
 
Campingen har stora digitaliseringsmöjligheter. Man bör börja titta på en 
applikation för campingen. Då öppnas många möjligheter såsom digitala 

erbjudanden, enklare uthyrningsprocess mm. Även hur självbetjäningskassor 
skulle fungera i mindre butik är intressant att utforska.  
 
Fortsatt arbete kan även titta på hur man kan stå ut och gå i framkant inom 

campingarna i närområdet då många använder samma ”dala-identitet”. 
Produktplacering och hur ytor i butiken ska fördelas är också en viktig del för att 
maximera försäljningen.  
 

5.2.1 Frågeställning 1 

Vad är platsens identitet?  
Platsens identitet ges från både företagets grafiska profil… 

 

”Leksand Strand är en modern boendeanläggning i hjärtat av 
Dalarna. Kommunikationen ska visa glada barn och familjer 

som trivs och njuter av upplevelser i Siljansregionen…” 

 
…dvs att det ska vara modernt, med en fokus på familj och Dalarna. Under teorin 
(Kapitel 2 s.5) så får vi fram mer om hur viktig turismen är för regionen och de 
karaktäriserande drag som Dalarna och Leksand har. Det handlar mycket om 

historia och kultur. Allt från dalahästar och den faluröda färgen till Sveriges största 
Midsommarfirande. Allt är sådant som folk kopplar till Dalarna och som ska tas 
med i platsens identitet.  
 

5.2.2 Frågeställning 2 

Hur kan en butik utformas med hjälp av platsinnovationens tre byggstenar; 
Gestaltning, Innehåll och Marknadsföring?  
• Hur kan gestaltningen bidra till platsens identitet, god logistik och god 
arbetsmiljö? 
Frågeställningen besvaras i 5.1 med förslag i resultatet som visas i 4.1. 
 

• Hur kan innehållet minimera problem, säkerställa kundbehov och ett bra 
kunderbjudande? 
Frågeställningen besvaras i 5.1 med förslag i resultatet som visas i 4.2. 
 
• Hur kan marknadsföringen bidra till identiteten och kunderbjudandet? 
Frågeställning besvaras i 5.1 med förslag i resultatet som visas i 4.3 Marknadsföring 
  



 50 

5.2.3 Syfte och mål 

Detta arbete görs för att gästerna ska få en bättre upplevelse hos Leksand Strand. 
Genom att göra butiken mer enhetlig och genomtänkt ska gästerna få ett bättre, 
proffsigare och mer välkomnande intryck av butiken. Upplägget av butiken ska 
kännas intuitivt så att de kan handla enkelt och utan stress. Det görs även för att 
ge företaget en mer attraktiv arbetsplats och ge personalen bättre förutsättningar 
att kunna fokusera på gästerna.  
 
Målet med detta arbete är att kunna ge Mat vid Siljan ett omfattande 
förbättringsförslag för en mer attraktiv butik.  
 

Jag anser att om dessa förbättringar görs kommer butiken bli mer attraktiv för 
gäster och personal. Resultatet av detta projekt ger förslag på förbättringar inom 
alla områden inom platsinnovation vilket i sig visar att det är ett omfattande 
förbättringsförslag som ges till företaget.  
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