
– Ajdå, glömde visst tala om att 
ångerrätten gäller 14 dagar. Nu 
har mina kunder ett helt år på sig 
att ångra.
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I FOKUS butikskoncept

L
MED VUXENÖGON ser Åhléns nya barnavdelning 
trevlig och överskådlig ut. Men i barnhöjd utveck-
lar sig en egen spännande värld, med fokus på 
svenska djur, som man behöver vara liten för att 
upptäcka. 

Därför går varuhuschefen Daniel Karlsson ner 
på knä när han visar skattkartan på väggen under 
trädet där fåglars och ekorrars ljud blandas med 
vindsuset.  

Tidigare var barnavdelningen designad för att 
vuxna skulle få överblick. De små glömdes bort.

Med ögonen i barnhöjd berättar han om de 
detaljer som kommit till för att skapa en trygg 
och lekfull miljö där barnen kan gå på upptäckts-
färd medan föräldrarna i lugn och ro botaniserar 
bland varorna.

Det är ett år sedan den nya barnavdelningen 
öppnade, och det har gett utslag i både ökad 
kundnöjdhet – och som en följd av detta ökad 
försäljning.

– DEN GENOMSNITTLIGA tiden som kunderna till-
bringar på barnavdelningen har ökat från 7 till 11 
minuter, säger han.

Kundundersökningar hade visat att bra prov-
rum var högt prioriterade bland barnfamiljer.

Daniel Karlsson visar de gröna provrummen 
där ekorrar hörs tjattra och leka, och där hängare, 
spegel och bänk är barnanpassade.

– Barnen brukar lyssna uppmärksamt, med 
stora ögon när de kommer in här, säger han.

Margareta Andersson, vd för ljuddesignfö-
retaget Lexter, berättar att man använder en 
ljudslinga på flera timmar för provrummen.

– Barn minns, och för att de ska fortsätta att 
tycka det är spännande ska det inte vara samma 
ljud varje gång de är här, säger hon.

DET ÄR ÅHLÉNS konceptavdelning som tillsam-
mans med Lexter och andra expertföretag skapat 
den nya barnavdelningen där ljud, ljus, produkt-
utbud och design alla är lika viktiga för helheten.

Margareta Andersson berättar att det 
dels finns en allmän ljudmiljö, med 
musik som känns glad men ändå inte 
påträngande, dels olika event, som 
trädet och provrummen. Ett av 
skattkartans kryss finns vid en 
knapp på väggen. Den ser lite 
förbjuden ut, och när Daniel 
Karlsson trycker på den hörs 
en ljudlig prutt, ett av de cirka 

UPPLEVELSER LOCKAR: 

Åhléns – barnfamiljens nya häng
40 knasiga ljud, som aktiveras. 

I det lilla familjerummet matas det och am-
mas. 

Daniel Karlsson framhåller hur viktigt det är 
för barn och föräldrar att det finns ett ställe att 
dra sig tillbaka en stund under shoppingrundan. 

Ute på den nya takterassen finns det plats att 
springa och leka.

– Takterassen har aldrig tidigare varit tillgäng-
lig för kunder. Nu är den öppen året runt, säger 
han.

Margareta Andersson visar en liten burk med 
en vev. Där kan barnen välja vilket djur de vill veta 
mer om, veva så att maskineriet kommer igång 
och så få höra om djurens liv.

Burken berättar att ekorren använder sin långa 
svans att svepa in sig i när vädret är dåligt.

HON FÖRKLARAR att ett väl genomfört projekt 
inte bara är beroende av goda idéer. Tekniskt 
måste anläggningen hålla hög kvalité, med bra 
högtalare som ger rent ljud, placerade på exakt 
rätt ställe. Ljudnivån måste balanseras för att 
neutralisera funktionsljud som surrande fläktar 
och brummande rulltrappor.

– Dessutom måste det  vara lika hög kvalité 
på ljud, ljus, sortiment och design. Man får inte 

försumma någon del av upplevelsen, fyller Da-
niel Karlsson i, och förklarar att huvudsyftet 

med Åhléns omgörning är att skapa en fy-
sisk miljö som är behaglig för både kunder 
och medarbetare att vistas i. Det ska vara 
en fin upplevelse att shoppa här. 

– Det ska helt enkelt kännas trevligare 
än att e-handla, säger han. ¶

Det ska helt 
enkelt vara 
trevligare än 
att e-handla.

Daniel Karlsson och Margareta Andersson har 
skapat en miljö på barnavdelningen som både 
barn och föräldrar kan trivas i. Till miljön hör 
takterassen som öppnats för besökare.

Bland annat finns en 
pedagogisk snurra med 
djurläten.

Ebba Hellgren, 8 år, ringer 
till Pippi Långstrump.

Ner på knä går 
varuhuschefen 
Daniel Karlsson 
och demonstrerar 
knasiga ljud.

På lek-
saks- och 
klädavdel-
ningen har 
snittiden 
för besöket 
ökat med 
den nya 
designen.

I familjerummet finns 
ro att äta.

Att gå i butik med barn är ofta en pärs. Bekväm e-handel blir 
alternativet. För att locka barnfamiljerna tillbaka till butiken 
skapade Åhléns ett koncept där ljud, ljus och synintryck ger 
harmoni åt de vuxna och spänning åt de små.
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