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FORORD
Jeg ønsker å takke veilederen min for gode og 

lærerike tilbakemeldinger. Takk til de rundt meg som 
har hjulpet med tilbakemeldinger, innspill og 

støtte under denne perioden. Og takk for god hjelp 
fra Søstrene Grene.

SAMMENDRAG
Dette bachelorprosjektet går ut på å lage en Visual 

Merchandising guide for ansatte ved Søstrene Grene. 
Guiden vil være et læreverktøy og inspirasjonskilde 

for de ansatte, som kan benyttes etter behov. 
Oppgaven er delt inn i to deler, hvor del 1 er 

research og bakgrunn for prosjektet, mens del 2 er 
selve guiden.
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SØSTRENE GRENE

PROBLEMSTILLING
Hvordan bruker vi Visual Merchandising i butikkene for å skaffe 

engasjement hos kunden som vil føre til salg? Med utgangspunkt i 
den teoretiske delen av bachelorprosjektet, blir det utarbeidet en 

Visual Merchandising guide for ansatte ved Søstrene Grene. Denne 
guiden skal inspirere og lære de ansatte å lage 

utstillinger som vil øke omsetningen. 
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MÅLGRUPPE
Målgruppen er ansatte ved Søstrene Grene som ikke har kunnskap 
eller utdanning rundt Visual Merchandising faget. Oppgaven er rettet 

mot ansatte som jobber under selskapet Hjerterom AS, dette er 
Søstrene Grene butikker som holder til i Lier, Skien, 

Porsgrunn og Tønsberg. 
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MOTIV 
Motivet for oppgaven er å lære og inspirere ansatte ved Søstrene 
Grene hvordan de enkelt kan skape utstillinger som fører til høyere 

snitthandel og en spennende handleopplevelse for kunden.
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Jeg har hentet inspirasjon fra andre 
butikker i tillegg til Søstrene Grene, for 
å kunne bringe noe nytt til utstillingene. 
Det er viktig å understreke at denne 
guiden ikke vil være bunnet til noen 
regler fra Søstrene Grene, da det ikke 
er spesifikke regler for punktene jeg 
tar for meg. Jeg vil derfor gi meg selv 
kreativ frihet til å tenke nytt.

DISPOSISJON 
Oppgaven går ut på å lage en Visual 
Merchandising guide for Søstrene 
Grene sine butikker, spesifikt rettet mot 
Hjerterom AS. Hjerterom AS er et 
franchiseselskap under Søstrene 
Grene, og har i dag fire butikker i 
Norge. Disse er plassert på 
Liertoppen i Lier, Farmandstredet i 
Tønsberg, Herkules i Skien og 
Down Town i Porsgrunn.

Målet med guiden er å lære de 
ansatte Visual Merchandise faget og 
skape en spennende handleopplevelse. 
I dag er det ingen ansatte i disse fire 
butikkene med kunnskap om Visual 
Merchandising. 

Min bacheloroppgave er en lærebok, 
inspirasjonskilde, og et oppslagsverk de 
ansatte kan benytte når de jobber i 
butikken. Jeg vil ikke ta for meg 
hvordan de ansatte kan bygge om 
hyllene i butikken, da Søstrene Grene 
allerede gjør dette. Derimot vil jeg vise 
hvordan bygge varekomposisjoner på 
toppen av hyllen, utstillinger i butikk og 
i fellesarealet på kjøpesenteret og 
vindusutstillinger. Guiden lærer de 
ansatte det de trenger å vite og 
eksempler på utstillinger.
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Formålet med research delen er å få 
oversikt over hvilke behov som bør 
dekkes hos Søtrene Grene, og 
orientere meg rundt de ansatte og 
Søstrene Grene. Researchen er 
gjennomført gjennom kildehenting fra 
bøker, artikler, forelesninger, 
intervjuer, egenerfaring og kreativ 
inspirasjon. Det er gjennomført 
research om Søstrene Grene som 
selskap, for å sette denne oppgaven i 
en større kontekst. 

Boken Visual merchandisng- window 
and in store dispaly for retail (Morgan, 
Tony. 2016) beskriver blandt annet 
yrket Visual Merchanding og hvordan 
bygge opp vindusutstilinger og 
utstillinger i butikklokalet. Boken tar 
også for seg hvilke verktøy og utstyr en 
Visual Merchandiser bør ha 
tilgjengelig. Boken er brukt for å 
samle kunnskap om Visual 
Merchandising yrket. 

Artikelen Color research in marketing: 
Theoretical and technical considerations 
for conducting rigorous and impactful 
color research (Labrecque, 2020) 
omhandler ulike temaer rundt farger. 
Mest relevant for oppgaven er hvordan 
farger påvirke opplevelsen av vekt og 
form av objekter. Dette har blitt brukt 
som kilde for å lære ansatte hvordan 
farger kan påvirke kundene. 

Intervjuet er gjennomført med en 
franchisetaker, en ansatt ved Søstrene 
Grene sitt hovedkontor og en 
spørreundersøkelse for de ansatte. Jeg 
har benyttet boken Metode for kreative 
fag før jeg gjennomførte intervjuene. 
Formålet med spørreundersøkelsen til 
de ansatte og intervjuet med 
franchisetakeren var å få deres innspill 
på oppgaven. Intervjuet med den 
ansatte fra Danmark var for å få en 
innføring i Søstrene Grene sitt nye 
konsept. 

Det er hentet kreativ inspirasjon i form 
av å titte i butikker, forslag som er vist i 
fagene Visual Merchandising 1 og 2 og 
søk av inspirasjon på nettsiden Pintrest. 

Til slutt ønsker jeg å nevne 
egenerfaring etter som jeg har jobbet i 
Søstrene Grene i 8 år. Min egenerfaring 
har gitt meg innsyn på hva slags 
kunnskap de ansatte har og hvor mye 
tid de har til rådighet.  

Forelesningene i fagene Visual 
Merchandising 1 og 2 (Forelesning ved 
høyskolen Kristiania, Retail design) 
omhandler dekorasjons teori,  
oppbygging av symmetrisk og 
asymmetrisk komposisjon. Det kan 
bygges komposisjoner i form av 
podieutstillinger eller vindusutstillinger. 
Forelesningene har tatt for seg lysetting 
av utstillingene og vareeksponering. 
Denne kunnskapen brukes for å lære 
de ansatte utstillings teknikker og 
hvordan lyssette utstillinger. 
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RESEARCH
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Det er et stor utvalg av varer i 
katergoriene interiør, baby utstyr, leker, 
skrivesaker, møbler, hobbyting, maling, 
gaveinnpakning, fest pynt, spa, lys, 
kjøkken og mat. Det kommer nye og 
spennende varer levert til butikkene 
hver uke. Søstrene Grene ønsker at 
hver gang deres kunder kommer til 
butikken vil de oppdage noe nytt. 

NYTT KONSEPT 
Nylig har Søstrene Grene kommet med 
to nye uttrykk som de ønsker å få ut i 
de fleste  butikkene. Det vil fremdeles 
være en labyrintform, brune vegger og 
tre elementer. Men mer fokus på å 
jobbe med varene fremfor å bygge 
hyller. Konseptet er basert på sanser og 
er inspirert av byer, gjerne byen 
butikken befinner seg i. Dette konseptet 
er fremdeles ikke ferdig, men likevel er 
det flere butikker som får dette 
konseptet. Den største endringen vil 
være i form av skinner i veggene som 
hyllene festes i. Dette gjør det enklere 
for de ansatte å bygge om hyllene. Det 
blir mer fokus på Visual Merchandisng 
og å skape en spennende 
handleopplevelse for kundene. 

HISTORIE
Søstrene Grene ble etablert i 
Danmark, Århus i 1973 av ekteparet 
Knud Cresten Vaupell Olsen og Inger 
Grene. Det startet som en butikk i Århus 
hvor butikken skulle oppleves som et 
marked (Sostrene grene, 2020). Varene 
var plassert på bord rundt i lokalet som 
til sammen dannet en labyrintform. 
Butikken var fylt av varer fra hele 
verden. Familien Grene hadde i flere år 
reist rundt i verden og funnet 
inspirasjon til hvilken varer de ønsket å 
selge. Søstrene Grene begynnte å 
vokse og ble etter hvert gjort om til et 
franchiseselskap. Nå er det deres to 
sønner, Mikkel og Cresten Grene som 
eier Søstrene Grene. I dag finner vi 
Søstrene Grene butikker i hele 15 land. 

MÅLGRUPPE
Alle kan finne varer hos Søstrene 
Grene, uavhengi av kjønn og alder. 
Men like vel ser vi at hovedmålgruppen 
er kvinner i alderen 30-60år. 

KONSEPT 
Butikkene i dag er formet som en 
labyrint med høye mørkebrune vegger. 
Hyllene er laget av trekasser og stoff 
trukkete treplater.  

OM SØSTRENE GRENE 

(Alle bildene er hentet fra Søstrene Grene sin nettside, dette er godkjent av 
Søstrene Grene.)
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(Alle bildene er hentet fra Søstrene Grene sin nettside, dette er godkjent av 
Søstrene Grene.)

ANNA GRENE

CLARA GRENE

Søstrene Grene ønsket å dikte opp en 
historie rundt to søstre ved navn Anna 
og Clara Grene. Denne historien
gjenspeiles gjerne i butikkene i form av 
håndskrevede skilt, hvor butikkens skilt 
skriver dikter opp en fortelling basert på 
de to søstrene. 

Anna er en kreativ, blid, og positiv 
kvinne. På Søstrene Grene sin logo ser 
vi Anna med sin avslappede stil, hun er 
ikke opptatt av systemer og 
tellekanter. Anna er svært opptatt av 
design og kreative elementer, hun 
elsker både farger og print.  

Hennes søster Clara derimot er helt 
annerledes, hun har alltid kontroll og 
kan ofte bli oppgitt av sin søster Anna. 
Clara er realistisk og stram i linjene, hun 
verdsetter funksjon over design. Vi ser 
på Søstrene Grene sin logo at Clara har 
den stramme hårfrisyren, mens Anna 
har den løse.  

Disse to søstrene er derfor den perfekte 
kombinasjon, Anna med sine kreative 
elementer og Clara med sin 
funksjonalitet gir fantastiske produkter. 

SØSTRENE ANNA OG CLARA GRENE
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BUTIKKENE I DAG

(Bildene er tatt av kandidaten selv, 2021)
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DET NYE KONSEPTET

(Alle bildene er hentet fra Søstrene Grene sin plattform for ansatte, dette er godkjenning fra Søstrene Grene.) 


