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Butikkmanual
Rammesettet for en bærekraftig 

gjenbruksbutikk.

Dette 
dokumumtet og dets innhold skal ikke deles / brukes utenfor kjeden vår.
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VÅRE BUTIKKER 

skal være unike, kreative og sosiale møtesteder  

hvor nye bånd knyttes og gamle forsterkes - på tvers av kultur, etnisitet 

og samfunnslag. Lokale kraftsenter, hvor kunder og frivillige sammen 

bidrar ved at overskuddet går til prosjekter innen skole, helse og vann i 

den fattige delen av verden. Vi kaller det sosialt entreprenørskap.  

Dette er grunnlaget for at Gjenbruken 

SKAPER BÆREKRAFT.
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1. Grunnmuren 
Gjenbruken driver gjenbruksbutikker basert på 
frivillighet over hele landet. Vi kunne ikke drevet 
disse uten den formidable innsatsen som legges 
ned av de frivillige. Det er vanskelig å takke hver 
enkelt frivillig nok for den gode jobben som 
legges ned. 

Hverdagen i driften av våre 
butikker kan ofte oppleves 
som hektisk og utfordrende 
for den enkelte frivillige, og 
det siste man trenger i en 
slik situasjon er enda mer å 
forholde seg til. Dette 
dokumentet er ikke ment 
som noe som skal komme på toppen av, eller i 
tillegg til, alt det man driver med.  

Hensikten med denne butikkmanualen er  
ikke å redegjøre for alle tenkelige detaljer, men 
å generelt beskrive den merkantile grunnmuren  
som vi skal bygge og drifte våre butikker på. 

2. Møtesteder for mennesker 
Våre butikker er først og fremst møtesteder for 
mennesker. Ingen mennesker - ingen butikk. 
Derfor velger vi å si at våre butikker er møtesteder. 
Vi ønsker at det skal være unike, kreative og sosiale 
møtesteder, hvor nye bånd knyttes og gamle 

forsterkes - på tvers av kultur, etnisitet og 
samfunnslag. Lokale kraftsenter, hvor 
kunder og frivillige sammen bidrar ved at 
overskuddet går til prosjekter innen skole, 
helse og vann i den fattige delen av verden.  

3. Kunden først 
Rammen for dette møtestedet er altså en 
gjenbruksbutikk. Og merkantilt sett har 

våre butikker én hovedperson: kunden. For 
uansett hvor mange frivillige som bidrar: ingen 
kunde - ingen butikk. Og alle som kommer inn 
døren i våre butikker er potensielle kunder. 

Med dette som et premiss, at kunden er 
«hovedpersonen», må vi derfor la kunden få spille 
hovedrollen i våre butikker. Det vil si at gjennom 
alt det som gjøres i butikken bør det synliggjøres 
hvem som er hovedpersonen. Det gjelder ikke da 
bare selve butikkopplevelsen, men får konsekvens-
er for varegrupper, butikkoppsettet, inventaret, 
kaffekroken, lageret, investeringer med mer. 

4. Utvikling eller avvikling 
Tidligere sjef i IKEA Norge sa, at butikker som tilbyr 
en dårlig kundeopplevelse vil dø i fremtiden. Du 
kan lese mer om Kundeopplevelsen på neste side. 
Videre er det sagt at det finnes intet stadium 
mellom utvikling og avvikling. Derfor, med 
kunden i sentrum, må vi stadig søke å utvikle 
driften av våre møtesteder. 

Og det er dette som gir mest tilbake. Ikke bare i 
form av penger og økonomisk vekst, eller 
miljømessig gevinst. Men til den enkelte frivillige. 
Det å få være med på noe som er grunnfestet på 
et tydelig rammesett, hvor hensikten er å gi av seg 
selv til det gode for andre, lokalt og globalt. Det 
skaper en smittsom glede og entusiasme som 
også ærer de prinsippene som er lagt ned i 
skaperverket. Det skaper bærekraft. 

Våre butikker skal være unike, kreative og sosiale møtesteder. 

Møtesteder

Denne butikkmanualen 
beskriver grunnmuren vi 
skal bygge på merkantilt.
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1. Hovedpersonen 
Det er vanskelig å overdrive viktigheten av å gjøre 
et best mulig førsteinntrykk i vår sammenheng. En 
kunde med en positiv opplevelse av butikken vil ha 
en vesentlig større sjanse for å komme tilbake, og 
ikke minst for å snakke positivt om butikken til 
sine bekjente. Og dette er den beste 
markedsføringen. 

Kundeopplevelsen er subjektiv. 
Det er likevel objektive 
fellesnevnere som vi skal være 
gode på. Først og fremst handler 
det om kundebehandling. At  
den som kommer inn døra i 
butikken føler seg verdsatt. At 
denne føler seg sett og ivaretatt 
som menneske. At man møtes 
med et vennlig blikk eller et smil. 
Videre handler det om miksen av 
varegrupper, pris og presentasjon. 

2. Riktig fokus 
Hvis vi i våre butikker har et for ensidig fokus på 
inntekter til de gode prosjektene, kan vi stå i fare 
for (ubevisst)  å legge for liten vekt på hvordan 
kunden opplever møtet med butikken. Som et 
resultat kan vi over tid kunne oppleve å miste 
kunden til konkurrenter som matcher oss på pris 
og vareutvalg, men som setter kunden og 
kundens opplevelse av butikken først. 

3. Stadig vekst – økt konkurranse 
Gjenbruksbransjen er i stadig vekst. Dette kan 
underbygges både av våre egne og andres tall og 
volum. Frem til og med 2020 dominerte de 
verdibaserte aktørene stort sett markedet. Men et 
marked i vekst tiltrekker seg alltid kommersielle 
aktører. Viktigheten av kundeopplevelsen er  

derfor stadig økende. 

4. Kundens forventning 
At våre butikker er tuftet på 
frivillighet, legger opplagt noen 
føringer for driften. Men kunden 
forholder seg objektivt sett ikke 
til om våre butikker driftes av 
frivillige eller ikke. Vi kan altså 
ikke forvente at kunden 
tilpasser seg våre premisser. 
Det er vi som - så langt det er 
mulig - må tilpasse oss 
kundens forventning. 

4. Størrelsen ikke avgjørende 
Det er også slik at en liten butikk potensielt kan 
sitte igjen med større inntekter enn en stor. Dette 
kan oppnås gjennom en optimal kundeopplevelse 
bestående av en god kundebehandling, riktig og 
vektet miks av de viktigste varegruppene, til gode 
priser, presentert på best mulig måte. 

5. Aktivt salg 
Prisnivå påvirker kundeopplevelsen. (se mer på 
neste side). Vi tillater ikke pruting i våre butikker. 
Men vi kan tillate aktivt salg. Et aktivt salg skjer 
ikke i kassa, men i et møte med kunden ved en 
aktuell vare – f.eks en sofa til kr. 1000 – der kunden 
kanskje har stått noen minutter og vurdert, 
kanskje funnet en liten mangel. Et aktivt salg er at 
vi - den frivillige i møte med kunden - tidvis sier: 
«Du kan få den til 800 hvis du tar den med deg 
nå». Pruting er når kunden tar initiativet til 
redusert pris. Har man en god felles forståelse og 
praksis i en butikk for aktivt salg, vil man få et økt 
salg, uten å ende opp med at kunden skal prute på 
alt. Aktivt salg tar kundeopplevelsen på alvor. 

6. «Alle skryter av vår butikk»  
Det skjer i alle butikkene våre, at enkelte kunder 
skryter eller sier at «jeg har vært i mange 
bruktbutikker, men dette er den fineste». Det er 
flott! Ta i mot velfortjent ros! Men pass på at dette 
ikke blir en «sovepute» som hindrer butikken å bli 
enda bedre på kundeopplevelsen. 

På de videre sidene vil du se hvilke kriterier vi 
legger til grunn for en best mulig kundeopplevelse 
innenfor våre rammer når det kommer til 
varegrupper, butikkoppsett, inventar med mer. 

Med kundeopplevelsen menes det inntrykket som en kunde sitter 
igjen med av butikken når de går ut av den.

Kundeopplevelsen

Stikkord for en god 
kundeopplevelse  

• Kunden er hovedpersonen 

• Ryddig & oversiktlig butikk 

• Rent & luktfritt 

• Mestselgende varegrupper 
prioriteres 

• Kunden kan gjøre et «kupp» 

• God varerotasjon og påfyll
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1. Varetilgang 
Vi driver gjenbruksbutikker. Vi har således ikke 
samme kontroll over varesortiment eller vare-
tilgang som en kommersiell aktør. Men vi kan og 
bør ha enkelte føringer for hvilke varer vi henter, 
tar i mot, lagerfører og selger. Tallgrunnlaget fra 
det faktiske salget, sammen med utviklingen på 
ulike varegrupper, gir oss den nødvendige prioritet 
og vekting i forhold til varegruppene vi bør 
prioritere, og volumet på disse i butikken. 

2. Tidvis selektivt inntak 
Det kan av flere grunner være vanskelig å si nei til 
en giver som kommer med en potensiell uønsket 
vare. Men det kan vise seg 
enda vanskeligere å selge 
denne varen i ettertid. Og 
en vare som ikke blir solgt 
gagner ikke oss, og 
respekterer heller ikke 
giverens intensjoner. 

Det eksisterer en tanke 
om at hvis vi sier nei til 
enkelte varer, vil folk slutte 
å gi oss varer. Ergo, vi må 
ta imot alt,  ellers slutter vi å få 
varer. Men praksis har vist at det er ingen 
automatikk i dette. Her må det brukes skjønn og 
fornuft, og vi må alltid møte giveren med respekt 
og høflighet. 

3. Lønnsomhet 
En vare som blir stående lenge i butikken (opptar 
plass) og som til slutt selges for en svært lav pris, 
står i fare for å ende opp med å representere en 
utgift på bunnlinjen når alle kostnadene (bl.a. 
husleie) er trukket fra. Videre er det normalt 
uklokt å bruke f.eks 40% av butikkens areal på 
en varegruppe som kun utgjør 17% av butikkens 
inntekter. 

En av nøklene til økt lønnsomhet, er å ha et våkent 
øye til kostnader, fortjeneste og arealbruk på de 
ulike varegruppene og følge utviklingen på disse. 
Vi må huske at det er kundens og markedets 

preferanser og utvikling som må styre vårt 
vareutvalg, varevolum, vareplassering og 
varepresentasjon.  Ta kontakt med 
administrasjonen for ytterligere hjelp i forhold 
til disse momentene. 

4. Pris og omløpshastighet 
Riktig pris på en vare avgjøres av kundens 
villighet til å kjøpe den. Vår største fiende er 
«døde varer». Døde varer er varer som støver 
ned på bakrom eller i butikk. En gjenbruks-
butikk er en ferskvare-butikk. Vi skal ikke «gi 

bort» varene, men det er soleklart bedre med høy 
varerotasjon og et rykte som en butikk hvor du kan 
gjøre et kupp, enn å være kjent som den «dyre 
bruktbutikken» – et rykte som kan ta svært lang 
tid å bli kvitt. 

Våre butikker bør ha fokus på de varene som til enhver 
tid er mest ettertraktet av kunden.

Varegrupper

Hovedvaregrupper: 
• Nips (pynt & dekketøy) 
• Klær (tekstiler & sko) 
• Møbler 
• Bøker, musikk, kunst 
• Sport & fritid Oversikt over hovedvaregruppenes prosent-

messige andel av salget i alle våre butikker i 
2022. Nips og klær skiller seg klart ut, og har 
sterkest vekst. Disse to varegruppene står alene 
for 66% av salget. Møbler har (etter jevn ned-
gang) stabilisert seg noe på rett over 10%.

Diverse
1% Kunst,samleobjekter,

bøker
9%

Sport,fritid, reise,
underholdning

7%

Møbler
12%

Elektrisk
5%

Nips
36%

Klær,tekstiler
30%

2022
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1. Planløsningen 
Butikkoppsett kan også kalles planløsningen for 
butikkens inventar - det være seg hyller, stativer, 
etasjebord, kassedisk med mer. 

Rent merkantilt vil det optimale 
butikkoppsettet, treffe den perfekte balansen 
mellom den ultimate kundeopplevelsen og 
maksimal inntekt per kvadratmeter.  

2. Ulike modeller 
Et butikkoppsett, eller «riggen», kan prinsipielt 
løses på ulike måter, og det finnes en rekke ulike 
modeller. Du kan selv oppleve dette hvis du 
besøker ulike butikker. 
Noen preges av lange 
reoler satt i system 
(matbutikk), andre av 
en slags labyrint (f.eks 
Europris og IKEA), atter 
andre har en mer åpen 
løsning. Ulike behov 
styrer de ulike 
løsningene. 

Vi har i våre butikker et ønske om en god 
oversikt og orden, samtidig som vi ønsker å gi 
kunden en unik og kreativ opplevelse. Videre er 
det viktig for oss at den sosiale sonen 
(kaffekroken) er sentral.  

3. Algoritme 
Butikkens størrelse, struktur (og beliggenhet) 
avgjør i stor grad det konkrete butikkoppsettet, 
men det ligger en algoritme i bunnen basert på 
markedets utvikling og preferanser. 

En liten butikk (butikkflate under 350m2) kan 
bruke opp mot 80% av flaten på varegruppene  
nips og klær. Disse varegruppene plasseres i front 
(mulig også i en miks). Prosentandelen og plasser-
ing forsvares ut ifra populæriteten og vekst i 
markedet samt potensiell inntekt per kvadrat-
meter opp i mot varens volum (man kan få inn 
svært mange klesplagg på den plassen f.eks en 

dobbeltseng opptar).  

En stor butikk (butikkflate over 700m2) 
bør bruke minimum 50% av flaten på 
nips og klær, plassert i front, men kan 
også tillate seg å sette av større flater til 
møbler bak (opptil 20%), da en variert 
varemiks er en viktig komponent for 
større butikker.  

4. Varegruppens plassering 
Prinsippet er at varegruppens plassering styres av 
salgspotensialet til varegruppen. Å plassere f.eks 
klær langt bak eller gjemt bort på andre plan, blir 
derfor vanskelig å forsvare hvis den ultimate 
kundeopplevelsen og maksimal inntekt per 
kvadratmeter er målet. 

5. Alt på ett plan 
Så langt som det er mulig, bør våre butikker ha alt 
på ett plan og befinne seg på bakkenivå (første 
plan). Dette er derfor en styringsnøkkel i jakten på 
nye lokaler. 

Med butikkoppsett mener vi hvor de ulike elementene i 
butikken er plassert, hvor stor plass de tar og hvorfor. 

Butikkoppsett

Butikkoppsettet skal styres av 
kunden og markedets utvikling og 
preferanser kombinert med faglig 
fundamenterte valg.

Eksempel på butikk-
oppsett i en liten 
butikk (Tromsø) med 
en butikkflate på 
omtrent 330m2.

Klær og nips (grønn & rosa) dominerer 
salgsflaten i henhold til våre merkantile 
styringsprinsipper på butikkoppsett. 
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Varegruppene nips og klær kan med hell mikses, spesielt 
i nærhet av inngangen. Reoler med nips brytes med 

blant annet etasjebord for å skape en mer spennende 
butikkopplevelse. 

NIPS

Eksempel på overordnet disponering/
vekting av varegrupper i en tenkt 
rektangulær stor (over 700m2) butikk. 
NB: Den viser ikke konkret / faktisk 
plassering av f.eks kasse, kaffekrok, bøker 
eller nøyaktig størrelse på disse. 

Hensikten er å gi et raskt visuelt innblikk i 
basisen for vår tilnærming til disponeringen 
av en butikk med tanke på markedets 
utvikling og de mestselgende varegrup-
pene, samt hvor det er naturlig at kunden 
møter disse i butikkene våre. 

Klær med tilbehør kan ev. mikses med Nips, 
slik at det ikke blir et så definert og tydelig 
skille mellom disse varegruppene. 

Kaffekroken plasseres gjerne sammen med 
bøker, dette gir en naturlig mulighet til å 
sette seg ned også med bøker. 

Møbler plasseres primært bak/inne i butikk, 
men bør plasseres i nærhet av klargjøring / 
bakrom og inn- og utlasting i butikk.  

Klargjøring / bakrom (klargjøring) må være 
stort nok til at man kan jobbe godt med å 
klargjøre butikken, men bør ikke være for 
stort da det fort ender opp som uhåndterlig 
(varer blir stående lenge). 

Det er svært mange variabler som spiller 
inn på butikkoppsettet, derfor må hver 
enkelt butikk behandles unikt.

Butikkoppsett

KLÆR / TEKSTILER 
Kunden trekker som regel til høyre 
når denne kommer inn i butikken. 
Viktig med gode navigasjonsgater 
inn og ut av butikk. En utstillings-
sone i front, kan ev. åpne opp for 
synliggjøring av møbler i front.

MØBLER

ELEKTRISK

DIVERSE

INN/UTGANG

BØKER, 
MUSIKK, 
KUNST

KASSE

KLARGJØRING / BAKROM

KAFFE-KROK
SPORT, 
FRITID, 
LEKER

En grov disponeringsguide:

Varegruppe-utvikling 2015–2019

 kr ‐

 kr 5000 000

 kr 10000 000

 kr 15000 000

 kr 20000 000

 kr 25000 000

 kr 30000 000

 kr 35000 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Varegruppe‐utvikling 2015‐2022

Diverse Kunst, samleobjekter, bøker Sport, fritid, reise, underholdning Møbler Elektrisk Nips Klær, tekstiler
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6. Tydelige, samlede og logiske varegrupper 
I våre butikker har vi mange ulike varegrupper. For 
å ivareta en best mulig kundeopplevelse, bør disse 
varegruppene i utgangspunktet være tydelige og 
samlede. Vi har allerede nevnt at f.eks nips og klær 
kan mikses, men dette skjer da gjerne ved at man 
plasserer nips på hylle i nærhet av klesstativ, eller 
ved at et etasjebord med nips settes ved siden av 
et klesstativ. En slik miks av varegrupper kan 
likevel oppleves relevant og logisk av kunden. 

En gjenganger i en del bruktbutikker er å f.eks 
henge malerier på mange ulike steder i butikken. 
Tanken kan være god, og en av hensiktene er å 
benytte ledig (vegg) plass til salgbare varer. 
Utfordringen med en slik praksis er at den ofte 
skaper en visuell uorden, i tillegg til at den sprer 
varegruppen utover på en uoversiktlig måte. En 
kunde som faktisk er på utkikk etter kunst, må 
kanskje forholde seg til 6 – 8 ulike plasseringer i 
butikken og kan lett gå glipp av noen av disse. Hvis 
du tenker på deg selv, ville du mest sannsynlig bli 
både forvirret og forundret hvis krydderet var 
spredt på 6 forskjellige steder i din lokale 
matbutikk. 

En annen gjenganger er taklamper som henger i 
taket i store deler av butikken, eller møbler som 
settes på mange ulike steder, eller nips spredt ut 
over enhver ledig bord- eller hylleflate. 

Foruten at tydelige og samlede varegrupper 
gjør det lettere for kunden å navigere og finne 
frem, blir det ikke minst enklere for de frivillige 
å betjene og følge opp.  I en setting med alt fra 20 
til 120 frivillige som på ulikt nivå bidrar inn mot én 
og samme butikk, er behovet for en best mulig 
orden og tydelige varegrupper enda mer 
presserende. 

7. Visuell orden 
Visuelt kaos i en gjenbruksbutikk skapes når vi 
bruker enhver ledig søyle og enhver ledig 
gulvplass til å fylle opp med det man har for 
hånden. Er det ikke plass i hyllen, setter vi en kasse 
på gulvet. Det kan være en naturlig tanke, og 
hensikten er god - å selge mest mulig varer.   
Men foruten at dette fort blir rotete og kan påvirke 
framkommeligheten i butikken, er det også 
mange kunder som bevisst eller ubevisst påvirkes 
negativt av en visuelt kaotisk butikkopplevelse og 
det hindrer en god kundeopplevelse. Svært få 
syntes rot og uorden er spennende og flott. Vi skal 
ha god varetetthet, fyldige hyller og stativer, 
men vi skal ha det innenfor tydelige rammer 
som har en best mulig kundeopplevelse og god 
fremkommelighet i sentrum.

Butikkoppsett

Tydelige, markerte og 
samlede varegrupper, 
gjør det enklere for 
både kunde og  
frivillig.

Enkelte  
hevder at man  mister «skattejakten» hvis det blir for rent, pent og ryddig. Men skattejakten er ivaretatt gjennom at hver enkelt vare er unik - ikke gjennom  uorden i butikken.
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8. Butikkoppsett – ny butikk 
Ved oppstart av en ny butikk, vil man legge 
prinsippene som er presentert på foregående sider 
til grunn, og prosessen vil foregå til en viss grad 
som ved en normal butikkfornyelse (se side 26 - 
Butikkfornyelse). Men siden man ved start av en ny 
butikk ikke har en eksisterende frivillig-base, vil 
deler av prosessen forløpe annerledes. 

9. Butikkoppsett - eksisterende butikk 
Gjenbruken har mange eksisterende butikker 
fordelt ut over landet. Flere av disse har drevet god 
butikk i mange år. Her ligger det mye erfaring og 
nyttig kompetanse som må videreføres. Samtidig 
utvikles markedet, og kundegruppens sammen-
setning og forventninger, i et stadig raskere 
tempo. 

Rammene for butikkoppsett som presenteres i 
dette dokumentet vil i varierende grad stemme 
overens med hver enkelt av våre butikker. Det er 
imidlertid et behov for at kunden / markedet i 
økende grad opplever at Gjenbrukens butikker er 
en del av en felles enhet. Her har vi fortsatt en jobb 
å gjøre - og vi skal gjøre den sammen - for 
kundens skyld. 

Som en kjede må vi søke å stadig bli bedre på vår 
tilnærming til de små og store valgene vi tar i våre 
butikker, og basere disse på mest mulig felles, 
objektive og faglige kriterier. Alternativet er  
subjektive synspunkter og følelser. Enkelte vil fort  
hevde at man mister lokal entusiasme, eierskap og 
kreativitet hvis rammene blir for tydelige. Men har 
vi et felles og mest mulig faglig fundamentert 
rammeverk i bunnen, kan den lokale entusias-
men, eierskapet og kreativiteten finne sin 
optimale plass og vekstvilkår - samtidig som vår 
felles identitet og merkevare tydelig forsterkes. 
For vi må lykkes med begge deler, hvis kjeden skal 
utvikles og bestå over tid. 

10. Hvordan jobbes et butikkoppsett frem? 
Når vi skal jobbe frem et konkret nytt eller endret 
butikkoppsett, benytter vi i stor grad de samme 
metodene. Med mindre det er snakk om små 
justeringer, utarbeides det en planskisse og 
skisser, hvor det ulike inventaret plasseres mest 
mulig optimalt med bakgrunn i ønsket kunde-
opplevelse og varegruppefordeling. Hensyn som 
HMS og universell utforming er en viktig del av 
denne prosessen. 

Det jobbes samtidig frem en 3D modell som 
hjelper oss å bekrefte og / eller avkrefte de valgene 
som er tatt. Videre brukes denne som et 
visualiseringsverktøy i møte med den lokale 
butikken hvor butikkoppsettet skal implemen-
teres. Når vi da kommer til selve  gjennomføringen, 
vil vi med laser og målestokk i hånd, kunne utføre 
det oppsettet som foreligger. 

 

Utarbeidelse av planskisse (nedenfor) i tandem 
med 3D modellering / visualisering (ovenfor)  
er et meget sentralt verktøy i utarbeidelse av 
butikkoppsett. Dette er den mest hensikts-
messige og kostnadseffektive metoden for å 
realisere nye butikkplaner.
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1. Hva er inventar? 
Med inventar mener vi i denne konteksten hyller, 
reoler, stativer, utstillingsbord, plattinger til 
utstillinger med mer. 

2. Inventarets funksjon 
Når vi sier at  inventaret skal gjøre varene gode, 
mener vi at inventaret ikke skal ta fokuset bort fra 
varene, gjennom ulik form, farge og plassering. 
Hyller og reoler i alle mulige former og farger, 
plassert på en måte eller sted som oppfattes mer 
eller mindre vilkårlig, er med på å ta fokuset bort 
fra varene våre, og kommuniserer «støy» og 
«uorden» rent visuelt til vår kunder.  

3. Forebygge fordommer 
Siden vi driver med salg av brukte gjenstander - 
hvor hver enkelt vare er unik - er det nettopp et 
behov for at inventaret generelt oppleves mest 
mulig homogent. Det er mange potensielle 
kunder som fortsatt har fordommer mot å kjøpe 
brukt, og for dette segmentet av kunder vil en 
visuelt kaotisk butikkopplevelse underbygge 
fordommene og dermed hindre en god 
kundeopplevelse. Dette er bare en av grunnene til 
behovet for en opplevd visuell orden når det 
kommer til inventaret. 

4. Basisinventar 
Som basisinventar i våre butikker har vi benyttet 
hyllesystemer fra Ricana. Dette er hyllesystemer 
som benyttes i stor grad i varehandelen i Norge. 

Videre brukes det i senere tid klesstativer og bord 
(satt sammen) fra IKEA. Vi har i tillegg utviklet  
eget (selvbygd)inventar. Administrasjonen har 
oversikt over hva som skal / bør benyttes hvor og i 
hvilket omfang. NB: Våre butikker under vare-
merket «Bærekraftig» har en egen utforming. 

5. Like kleshengere  
Ved endringer innfører vi like kleshengere (tre-
farget) i våre butikker. Den enkle årsaken er 
kundeopplevelsen og behovet for en opplevd 
visuell orden.

Inventaret i våre butikker skal gjøre varene våre gode

Inventar

Hyllesystem fra Ricana. Hylleblad fåes i ulike 
dybder. Hvit farge sørger for at varene spiller 
hovedrollen. Bestilling av inventar skjer normalt 
ved oppstart eller fornying av butikk, og gjøres av 
administrasjonen. Eventuelt små supplement til 
eksisterende inventar kan gjøres av butikk.

Like kleshengere lar plaggene «skinne». Her er 
plaggene sortert etter farge.
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1. Førsteinntrykket 
Inngangspartiet i butikken legger føringen for hele 
butikkopplevelsen. En kundes forventning til 
prisnivå og kundens vilje til å prute kan for 
eksempel i stor grad avgjøres av hvordan 
inngangspartiet ser ut. Hvis det kunden møter 
innenfor butikkens dører ikke har klare 
navigasjongater, tydelige varegruppesoner og et 
generelt innbydende og ryddig visuelt første-
inntrykk, vil dette kommunisere til kunden at her 
bør det være billig, og her kan det prutes. 

2. Ditt hjem 
Ber du inn til gjestebud hjemme, sørger du gjerne 
for at hjemmet ditt fremstår best mulig - spesielt i 
inngangspartiet / gangen. Du vil normalt ikke la 
det ligge / stå litt ekstra på gulvet eller la det være 
bittelitt rotete for at hjemmet ditt skal fremstå som 
litt mer «hjemmekoselig» og ikke så «striglet». Du 
vil som regel strekke deg for å skape en best mulig 
opplevelse for gjesten på alle mulige måter – hvis 
gjesten er viktig for deg. Det vil sannsynligvis koste 
deg både litt ekstra tid, innsats og muligens 
penger. Men du vil likevel mene at det er verdt det, 
av flere grunner. Slik er det også i butikken. 
Kunden legger merke til mer enn vi ofte tror, både 
bevisst og ubevisst. Våre butikker er primært et 
møtested - et «hjem» for de som besøker oss. 

3. Variert og spennende inntrykk 
Inngangspartiet bør også gi den som kommer inn 
et lite inntrykk av hva de kan forvente å finne i 
butikken. De viktigste varegruppene - nips og klær 

- bør være svært tydelig presentert. En (eller to) 
utstillingssoner åpner også opp for å vise frem 
f.eks møbler og andre artikler innenfor en ryddig 
ramme. Tydelige og rene navigasjonsgater er også 
viktig med tanke på universell utforming.

Velkommen til vårt «hjem»!

Inngang

Bildet er fra rett 
innenfor døren til en 
av våre butikker. En 
utstillingsone er 
satt av til klær. 
Kunden trekker som 
regel til høyre når 
denne kommer inn. 
Brede navigasjons-
gater inn og ut av 
butikken forenkler 
ferdsel, og sammen 
med rene flater, 
motvirker de tanken 
om bruktbutikken 
som rotete, skitten 
og «ekkel».

Butikksoner:
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1. Plassering 
Å lykkes optimalt med den fysiske plasseringen av 
kassedisken, er ofte en utfordring. Når en kunde 
kommer inn i en butikk, vil denne ofte trekke til 
høyre. Avhengig av størrelse og utforming av 
butikklokalet, vil derfor kassen ofte plasseres mer 
til venstre, med nogenlunde nærhet til inn- og 
utgang. Det er også viktig at den som betjener 
kassen ikke står med ryggen til kunden når denne 
kommer inn. Det er imidlertid vanskelig å finne en 
plassering av kassen som unngår kødannelser hvis 
det kommer svært mange kunder på én gang.  

2. Merkevarebygging 
Kasseområdet og kassedisken er et område av 
butikken hvor vi velger å løfte frem vår visuelle 
identitet på en spesielt tydelig måte. Kassediskene 
i nye og renoverte butikker har siden 2017 i det 
store hatt mye det samme uttrykket. Det inne-
bærer en bakvegg i vår primærfarge med sirkel-
varianten av logoen vår (se vår Profilmanual for 
mer om logovarianter). 

3. Ryddighet motvirker kø 
I en gjenbruksbutikk med en moderat til stor 
kundestrøm, er det viktig at kasseområdet i 
hovedsak er rent og ryddig. Dette øker tempoet 
med ekspederingen. Lange køer er svært negativt 
for kundeopplevelsen. Derfor frarådes det å 
plassere mye varer på eller rett foran disken. La 
kunden møte mangfoldet i soner hvor det ikke er 
til kødannelse og sjenanse for andre kunder. 

4. Kunden først 
Å betjene kassen er til tider krevende av flere 
grunner, men det er en forutsetning at kunden 
møtes med et smil og en positiv innstilling. 
Kassepunktet er imidlertid ikke stedet for lange 
samtaler. Det jobbes med å innføre strekkoder i 
våre butikker, slik at man gjennom skanning av 
varer bruker minst mulig tid på selve innslaget / 
varehåndteringen. 

5. Selvbetjente kasser 
Vi har i noen av våre butikker prøvd ut selvbetjente 
kasser. Dette er i startfasen og er noe vi vil jobbe 

videre med. Hensikten med selvbetjente kasser er 
å gi kunden samme valgfrihet som denne møter i 
større og større grad i andre butikker. 

6. Kassedisk - form og farge 
I hovedsak bygges våre kassedisker til hver enkelt 
butikk, med noen små variabler i form og finish. Vi 
har imidlertid gått bort fra «ferdige» kassedisker 
med dekor. Vi ønsker å underbygge bærekraft og 
renhet gjennom utforming av kassedisken og 
kasseområdet.

En sone for merkevarebygging

Kassedisk

Den først butikken i 
kjeden vår som fikk 
Gjenbruken-profilering, 
var Fagernes. Dette er en 
liten butikk med en litt 
utfordrende planløsning 
(en del kroker, hjørner og 
vinkler). Her måtte vi 
spesialbygge kasse-
området, men markerer 
tydelig avsender i en 
«bærekraftig» 
innpakning.

Butikksoner:
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1. Møteplassens møteplass 
Våre butikker skal være unike, kreative og sosiale 
møtesteder, hvor nye bånd knyttes og gamle 
forsterkes - på tvers av kultur, etnisitet og 
samfunnslag. Lokale kraftsenter, hvor kunder og 
frivillige sammen bidrar ved at overskuddet går til 
prosjekter innen skole, helse og vann i den fattige 
delen av verden. 

Den såkalte kaffekroken (også kalt den lune 
kroken eller den sosiale sonen) skal være et 
nøkkelelement i våre butikker. Den er der for at 
folk skal kunne sette seg ned og nyte en kaffe og 
gjerne en vaffel. Dette er også et av stedene man 
kan komme i litt bedre kontakt med de som 
besøker våre butikker. 

2. Plassering og størrelse 
Det finnes ikke en fast mal for plassering av 
kaffekroken. Butikklokalets utforming, plassering 
av kjøkken og kasse med mer, påvirker 
kaffekrokens plassering. En kaffekrok i våre 
butikker varierer i størrelse fra et par stoler eller en 
sofa, til en større sone med flere bord, stoler og 
sofaer. Kaffekroken kan med hell plasseres i 
nærhet til varegruppen bøker. Butikkens 
infoskjerm plasseres også ofte i nærhet til 
kaffekroken. 

3. Utforming 
Tradisjonelt har mange av våre butikker brukt 
møbler som man får inn og som er til salgs i 
kaffekroken. Dette er ingen dum ide. Men skal den 

fungere optimalt i forhold til kundeopplevelsen, er 
det en ganske krevende modell. Enkelte 
kundegrupper har f.eks fordommer mot å sette 
seg ned i en mer eller mindre sliten sofa fra 
nittitallet. Derfor har vi i nye butikker valgt en 
annen modell. Denne modellen innebærer at vi 
anskaffer nytt inventar som står fast i kaffekroken.  
Dermed blir selve utformingen på og inventaret i 
kaffekroken ikke til hinder for at alle type kunder 
kan sette seg ned. Flere butikker har også ønsket 
bord og stoler istedenfor sofaer, av ulike grunner. 
  
4. Renslighet 
En kaffekrok med sofaer eller stoler fulle av smuler 
og flekker samt teppefliser med store mengder 
kaffesøl er ikke noe som sier velkommen til 
gjesten. Inventaret og gulvet bør være enkelt å 
holde rent. 

5. Servering 
Kaffe og vafler har gjerne vært malen. Her finnes 
det imidlertid flere muligheter og variasjoner. Vi 
har imidlertid ikke mulighet til å selge mat i 
Gjenbruken.

Butikkens bankende hjerte

Kaffekrok

Kaffekrok i en av våre butikker.  
Inventaret er kjøpt inn og står fast.  
Det er lett å renholde.

Butikksoner:
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1. Den (hittil) viktigste varegruppen 
Nips - dekketøy, glass, porselen etc. - er vår største 
varegruppe målt i omsetning på landsbasis. Den 
er som regel driveren i butikken (sammen med 
klær). Grunnen til dette er delvis enkel: kunden kan 
alltid ta med seg en kopp eller to. Selv om det 
finnes enkeltobjekter (f.eks en Catrineholm-
kaffekanne) som kan ha en høy salgsverdi, er det 
volumet av mange salgsvarer til moderate priser 
som sikrer en høy omsetning. 

2. Plassering, presentasjon og pris 
Nips har i svært mange av våre eksisterende 
butikker en god og sentral plassering. Det vil si at 
varegruppen har et stort volum og er plassert i 
front eller i nærhet av inngangen, gjerne også i 
delvis miks med klær. 

Det finnes mange tilnærminger når det kommer 
til selve presentasjonen av varegruppen. Her 
ønsker vi at man har en lokal frihet innenfor de 
rammene som er beskrevet overordnet. Det 
meste av nips, settes i hyller (eller på utstillings-
bord) og samles gjerne etter kategori og / eller pris 
(og ev. farge). Det finnes ikke en helliggjørende 
mal for presentasjon, men det er viktig at den 
fremstår innbydende, ryddig og fornuftig for 
kunden. Det er også viktig at man i hver butikk har 
en klar felles forståelse på dette feltet blant de 
frivillige. Det samme gjelder prising av nips. Siden 
alle varer prises lokalt i hver enkelt butikk, vil det 
være behov for å besitte lokal kompetanse på 
dette området. Ressurspersoner (fra andre 

butikker), håndbøker, magasiner og ikke minst 
internett/apper er blant kildene til å finne et 
generelt riktig prisnivå. Men lokale forhold med 
tanke på butikkens beliggen-het og konkurranse-
forhold vil også spille inn på hva som er riktig 
prisnivå. 

Det er til syvende og sist den prisen som kunden 
er villig til å betale for varen som er den riktige 
prisen. Vi driver ikke selekterte antikvariater. 

Derfor, med unntak av spesielle objekter (som kan 
selges via Blomqvist, finn.no etc.) er målet å få 
solgt varen, relativt hurtig. Ender vi opp med nips 
som blir stående over tid, er en av hovedårsak-
ene at vi har priset for høyt. Enkelt og greit. 

Spisestuebord og salongbord til salgs bør ikke 
overlesses med nips. Det gagner ingen av 
varegruppene

Kongen på haugen

Nips

Eksempel på bruk av utstillingsbord i nyere 
butikker.

Varegrupper:

Klassisk nipshylle i våre butikker.
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1. Den potensielt viktigste varegruppen 
Hvis vi sier at nips er kongen på haugen, må vi kalle 
klær / tekstiler for dronningen. Dette er den 
varegruppen med isolert sterkest vekst de siste 
årene, og kan innen kort tid stå for større 
inntekter i flere butikker enn nips.  

Og dette er litt viktig for alle eksisterende butikker å 
erkjenne i forhold til plassering, volum og satsing 
på varegruppen. Det at vi mange steder nærmest 
har ubegrenset tilgang til gode råvarer gjennom 
innsamlingsboksene våre, er også en viktig faktor. 
Igjen må vi minne oss selv på, at våre egne følelser 
og tanker i forhold til ulike varegrupper ikke kan 
være styringsnøkkelen i forhold til plassering, volum 
og presentasjon. Det er ikke oss selv, men kunden 
og markedets utvikling vi må lytte til.  

2. Plassering 
Klær er den varegruppen som bør komme i front av 
butikken. Klær og nips bør utgjøre mellom 45–75% 
av butikkens varegruppe-volum, noe avhengig av 
butikkens totale størrelse. 

3. Fargesortering 
Vi har som mal i nye butikker å presentere / sortere 
(dame) klær etter farger. Det er to grunner til dette: 
det skaper en mer innbydende og ordnet 
presentasjon for kunden, og det er tidsbesparende 
for de frivillige. Mange vil her innvende og si at vi 
bør sortere etter kategori og størrelse. Men et 
klassisk kjøp av et (dame) plagg, handler forenklet 
sagt først og fremst om det estetiske, deretter det 

praktiske. I lys av at hvert plagg er unikt, er den 
beste fellesnevneren farge, i lys av kundeopplevels-
en. Bruk av fargesortering underletter også en 
mulig miks av klær og nips (se bildet til venstre). Et 
stativ med tekstiler i nyanser av grønt over til turkis, 
tas igjen av etasjebordet ved siden av hvor man 
finner nips, sko og vesker i samme nyanser. For mer 
detaljert informasjon om denne måten å 
presentere klær og nips på, ta kontakt med 
administrasjonen. 

Barneklær sorteres normalt ikke etter farge. Heller 
ikke herreklær, normalt grunnet et mindre 
totalvolum.

Dronningen på haugen

Klær
Varegrupper:

Eksempel på fargesortering.
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1. En klassisk varegruppe 
Møbler inkluderer alt fra store sofaer og 
senger til nette nattbord og taburetter. 
Møbler er gjennomsnittlig den tredje største 
varegruppen. Det er også den varegruppen 
som oftest beslaglegger det største arealet i 
butikken.  

2. Svak nedgang 
Møbler er fortsatt en viktig varegruppe på 
landsbasis, og den er nær sagt obligatorisk i 
en større butikk. Samtidig har varegruppen 
hatt en svak nedgang de siste årene og delvis 
stagnert. Det er derfor svært viktig at man har 
et våkent øye til denne varegruppen i forhold 
til arealet man gir den – både på bakrom og i 
butikk. For det er normalt mer å tjene på nips 
og klær per kvadratmeter enn på møbler. Det 
er dermed ikke sagt, at møbler ikke er en 
viktig del av den totale varemiksen.  

3. Sats smått 
Store hjørnesofaer og dobbeltsenger er 
eksempler på møbler som krever mye både 
med tanke på transport, håndtering og plass. 
De er mulige å selge, men topper som regel 
ingen salgslister. Vær derfor våken i forhold til 
både tid og plass brukt i forhold til store / 
tunge møbler. Småmøbler derimot er ofte 
letthåndterlig og lettsolgt. Vær bittelitt kritisk 
i forhold til hva som tas inn av møbler, siden 
det koster både tid og penger å avhende det 
som ikke blir solgt. Bruk den dyrebare tiden 
godt! 

4. Ikke less ned bordene 
Det har tradisjonelt vært vanlig å dekke til 
mye av bordflatene til spisestue- og salong-
bord med nips. Og i utvalgte soner som i en 
utstilling eller to, kan dette løfte kunde-
opplevelsen. Men det frarådes å gjøre dette 
gjennomgående. Dels fordi det dekker til 
selve salgsobjektet (bordet), dels fordi det er 
tidkrevende å fylle opp og fjerne, og dels fordi 
det undergraver tanken om å samle 
varegruppene. Det enkle er ofte det beste:  
la møbler være møbler og nips være nips. 

5. Bruk høyden 
Istedenfor å fylle et mindre bord med nips, 
kan det heller settes et tilsvarende mindre 
bord ovenpå (så lenge man er forsiktig) – men 
maks to i høyden. Det er også mulig å bruke 
det vi kaller «møbel-stativ» (helt til høyre i 
bildet på siden), slik at man får mer møbler 
inn på samme areal. Pinnestoler kan settet 
opp etter vegg. Poenget her er å bruke 
plassen best mulig. Pass imidlertid på at 
sikkerheten kommer først.

En stabil treer

Møbler

Møbler er fortsatt en viktig 
varegruppe, spesielt i 

større butikker.

Varegrupper:
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1. Nøkkelkomponenter 
Bøker, tegneserier, kunst, musikk og film (og i 
varierende grad brettspill og lignende) er 
klassikere når det kommer til varer man gjerne 
forbinder med gjenbruksbutikker. Derfor kaller vi 
dette for nøkkelkomponenter. 

2. Bøker, musikk og film 
De fleste av våre butikker har en bokavdeling. For 
flere av butikkene er dette den fjerde største 
varegruppen målt i omsetning. Bøker tilfører 
merverdier utover kun salget, gjennom at denne 
varegruppen i en viss grad fremmer at man har litt 
tid og også gjerne setter seg ned i butikken. 
Samtidig er bøker en utfordring rent håndterings-
messig. En god bokavdeling krever god oppfølging 
og avhendingen kan også være utfordrende. 
Tilpass derfor størrelsen slik at den blir håndterlig. 
Det samme gjelder musikk (CD, LP, MC) og film 
(DVD).  

Det finnes ulike måter å presentere disse varene 
på, men forside / cover fremmer salg. Pass derfor 
på at alt ikke blir stående med ryggen ut eller opp. 

3. Kunst 
Vi prøver i nye butikker å samle kunst (maleri, 
rammer etc.) ved en «gallerivegg», gjerne sammen 
med flere pallekasser med ulike inndelinger. 
Denne plasseres ofte godt synlig, og fungerer som 
blikkfang f.eks fra kaffekroken, vinduene eller 
inngangen. 

Nøkkelkomponenter i en 
gjenbruksbutikk

Bøker, kunst, musikk

1. Kunst på gallerivegg og 
kasser med inndeling. 

2. Skaper blikkfang: Én måte 
å utløse kjøpslyst på. 

3. Pyramidestativ for 
utvalgte «praktbøker» 

4. Vårt egenutviklede stativ /
løsning for CD og DVD.

1 2 3

4

Varegrupper:
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1. Viktige for miksen 
At vi har samlet viktige kategorier som sport, fritid, 
reise og elektrisk i en bolk, betyr ikke at disse ikke 
er viktige varegrupper. Det er kun for å holde 
denne manualen nogenlunde nett. Disse vare-
gruppene bør gjerne plasseres i de midtre- og 
bakre delene av butikken.  

1. Sport, fritid, reise 
Sport er potensielt en god varegruppe som også 
har sett noe vekst i enkelte butikker. Siden en del 
av varene er sesongbetont, kreves det gjerne at 
man har mulighet til å lagre disse (f.eks ski og 
skøyter). Prisene er selvsagt best ved sesongstart. 
Vær obs på hjelmer av isopor, disse bør ikke selges 
da vi ikke vet om de har vært utsatt for fall. 

Kofferter, vesker og bager med store 
reklamelogoer (type Gjensidige) kan være 
vanskelig å selge og må vurderes ved inntak, det 
samme gjelder hvis det er låser uten nøkler etc. 

2. Elektrisk 
Elektrisk er en varegruppe som tradisjonelt gjerne 
har hatt apell til menn. Det som er verdt å spesielt 
nevne med denne varegruppen, er at den ofte er 
vanskelig å sjekke/sikre før salg og ofte fører til en 
del reklamasjoner. 

3. Andre varegrupper 
Det finnes en hel rekke type varer som er solgt i 
våre butikker. Enkelt sagt er det slik at alle varer 
som er lettsolgte, er interessante varer. Og her 

ligger nøkkelen. Ikke at vi har alt mellom himmel 
og jord, men at vi tar imot varer som er 
håndterlige og mulige å selge relativt hurtig. 

Sport, fritid, reise, elektrisk med mer

Andre varer
Varegrupper:
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1. Klargjøring / bakrom 
Med klargjøring / bakrom mener vi i denne 
sammenheng alt som ikke er butikk- / salgsflate. 
Det er muligens noe upresist, men gjør det enkelt 
å forstå. Det inkluderer da ikke bare flaten vi lagrer 
varer på før / etter de har vært i butikk, men også 
arealet vi bruker til klargjøring av varer. 

2. Nei til lagersalg 
Vi skal som hovedregel ikke tillate såkalt 
«lagersalg», altså å ta med kunden inn på lager 
eller bakrom. Dette har først og fremst med HMS i 
forhold til kunden å gjøre. Er kundene vant til at de 
kan komme inn på bakrom / lager, kan det 
dessuten føre til uoversiktlige situasjoner i forhold 
til sikkerhet og tyveri for de frivillige og butikken.  

3. Overfylte lagre og bakrom 
Alle som har drevet med gjenbruk en liten tid, 
kjenner til kampen mot overfylte og ufram-
kommelige mottak, lagre og bakrom. Det er 
imidlertid ingen kvikkfiks på dette, foruten det å 
ha gode rutiner, intern selvjustis og det å ta seg tid 
til å rydde. Tetter det seg bak, tetter det seg 
etterhvert fremme (i butikken). Som tidligere 
nevnt, er en av våre største fiender «døde» eller 
inaktive varer. Varer som blir stående lenge på 
lager tilhører denne kategorien. Pass også på 
sikkerheten på klargjøring / bakrom! 

4. Kortest mulig reisevei 
En vare som kommer inn i en av våre butikker bør 
ha en kortest mulig reisevei. Det vil si at vi må søke 

å legge opp en vareflyt som innebærer færrest 
mulig flyttinger og løft. Få det på hjul hvis mulig. 

5. Priset og klargjort 
Klargjorte og prisede varer som kan settes inn i 
butikk (bildet til venstre), er en nøkkel for å øke 
salget. Det er viktig at ikke prisingen i butikken 
blir en flaskehals ved f.eks at kun én person kan 
prise en varegruppe. Finn gode rutiner som 
skaper best mulig omløp på varegruppene. 
   

Logistikk, klargjøring og sikkerhet er 
utrolig viktig

Klargjøring / bakrom og HMS
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1. Pågående prosess 
Våre butikker er «ferskvare-butikker» i et marked 
som er i vekst. De må derfor kontinuerlig utvikles i 
det små. Det være seg gode rutiner på utstillinger, 
omrokkering på varer som har stått lenge med 
mer. I våre butikker har vi flere frivillige som er mer 
sporadisk innom i tillegg til de mer faste. I en slik 
situasjon er gode rutiner og tydelige rammer til 
stor hjelp for at våre butikker skal oppleves 
relevante av kunden og lette å jobbe i for den 
frivillige.  

2. Større endringer 
Periodevis er det behov for å foreta større 
endringer. Dette innebærer primært å fornye eller 
forandre (volum på varegrupper, flytte/fornye/
supplere inventaret, endre kaffekroken, 
kasseplasseringen og så videre). Disse større 
endringene bør gjerne ha et intervall på mellom 
4-8 år avhengig av beliggenhet, konkurranse, 
lokale forhold og kapasitet. Større endringer 
utløses også ved flytting av en butikk. 

3. To modeller 
Vi har i utgangspunktet to modeller for 
butikkfornyelse. Vi har valgt å kalle disse for 
henholdsvis «helhetlig» og «begrenset».  

4. Administrasjonens rolle 
Administrasjonen har konkret kompetanse på 
butikkutvikling og butikkendring. Alle endringer 
av betydning i butikkoppsettet, skal naturlig nok 
skje i samråd med administrasjonen. 

A) Butikkfornyelse - helhetlig 
Denne modellen brukes når en butikk får 
grunnleggende rammeendringer - f.eks ved en 
flytting eller hvis man øker eller utvider 
butikkflatens areal. Denne modellen har fire faser: 

1. Kartlegging: Administrasjonen i samråd med 
butikk utreder omfang, spesielle eller viktige 
momenter ved den aktuelle butikken og 
tentativ tidshorisont.  

2. Kreativ: Med utgangspunkt i data fra fase 1, 
starter arbeidet med å se på butikkoppsettet. 
Dette ender opp i et dokument samt en 3D 
modellering av prosjektet. Dette presenteres 
styret / arbeidskomite i den aktuelle butikken. 

3. Forankring: Arbeidsfellesskapet (alle de 
frivillige) får innblikk i de foreslåtte endringene, 
normalt gjennom et bearbeidet dokument fra 
fase 2. Det legges normalt opp til et fellesmøte 
(eller lignende) der man informerer og viser 
(3D-modell) de endringer som er planlagt. 
Innspill til endringer vurderes. Adm og butikk 
fastsetter endelig rammesett for endringer. 
Datoer fastsettes. 

4. Utførende: Arbeidet med de faktiske 
endringene starter. Avhengig av hvor lenge 
butikken eventuelt behøver å stenges, skjer 
mye av arbeidet i en forberedende fase hvor 
man ofte har 1 - 2 uker der butikken er stengt 
for å foreta de nødvendige grepene. 

B) Butikkfornyelse - begrenset 
En begrenset butikkfornyelse benyttes først og 
fremst der en butikk bare endrer en avdeling eller 
varegruppe. Et typisk eksempel er fornyelse av 
varegruppen klær. 

1. Kartlegging: Administrasjonen og butikken 
kartlegger hensikten og omfanget av 
endringen. Dette inkluderer et kostnads- og 
tidsoverslag på endringen. 

2. Kreativ: Med utgangspunkt i data fra fase 1, 
arbeides det frem et dokument / skisse (3D 
modellering om nødvendig). Dette presenteres 
styret / arbeidskomite i den aktuelle butikken. 

3. Utførende: Arbeidet med de faktiske 
endringene starter.

Våre butikker må kontinuerlig utvikles og tidvis fornyes.

Butikkfornyelse

Oppfølging: 
Alle endringer som 

gjøres i butikk, trenger 
en jevnlig oppfølging 
hvis den skal kunne 
lykkes over tid. Opp-

følging er også viktig for 
å kunne justere 

oppsettet basert på 
erfaringer.
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Ta kontakt med administrasjon på post@gjenbruken for behov eller spørsmål som ikke er besvart i dette dokumentet. 
Innholdet i denne manualen skal ikke brukes, deles, kopieres eller på annen måte benyttes utenfor Gjenbruken.


