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Förord 

Vi vill härmed säga ett stort tack till alla som har varit med hjälpt oss i 

processen och färdigställandet av denna kandidatuppsats. 

 

Tack till alla 75 stycken respondenter som svarade på vår enkätundersökning 

samt till Anna-Karin Starnberg på Sivletto, Oskar Sandberg på Gant och 

Sandra Nilsson på Carlings som ställde upp på intervjuer.   

  

Vi vill också tacka våra opponenter och vår fantastiska uppsatsgrupp som har 

bidragit med mycket stöd, kunskap och konstruktiv kritik. 

Ett särskilt tack vill vi ge våra handledare Hans Zimmerlund och Renate 

Åkerhielm för ovärderlig handledning genom arbetets gång.  

 

Maria Vister & Sophie Linderoth 
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SAMMANFATTNING 

Titel  Butikskoncept – Småföretagens överlevnad  
 
Kurs Företagsekonomi C, Service Management, Kandidatuppsats 
 
Författare Maria Vister och Sophie Linderoth  
 
Handledare  Hans Zimmerlund och Renate Åkerhielm  
 
Nyckelord  Designprocess, butikskoncept, upplevelserum och extern 

marknadsföring  

Problemformulering  Vilka faktorer är viktiga för småföretag inom klädbranschen 
för att förstärka sitt varumärke genom butikskoncept? 

 
Syfte  Syftet med denna studie är att analysera livsstilsföretag 

inom klädbranschen som arbetar med butikskoncept. Vi vill 
undersöka butikskonceptets inverkan på företagens 
varumärkesprofil samt butikskonceptets påverkan på 
kundens grad av involvering.   

 
Metod  Denna studie har utgått ifrån ett hermeneutiskt synsätt. Det 

teoretiska angreppssättet är av deduktiv karaktär och 
forskningsmetoden är av kvalitativ form bestående av 
djupintervjuer samt en kvantitativ form bestående av en 
enkätundersökning.  

 
Teori  Affärsidé & Varumärke, Image, Totalkommunikation & 

Intern marknadsföring, Involvement theory, Mervärde och 
Upplevelserummet 

 
Empiri  Empirin består utav tre stycken djupintervjuer med 

representanter från Sivletto, Carlings och Gant samt en 
enkätundersökning från respektive företag.  

 
Resultat  Butikskoncept påverkar kundens beteende och gör dem 

höginvolverade. 
 
Slutsats   Småföretag måste arbeta med butikskoncept som mervärde 

för att kunna behålla sina kunder och överleva på 
marknaden. 
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ABSTRACT  
 
Titel       Store concept - small business survival 
 
Course      Business C, Service Management, Bachelor thesis 
 
Authors Maria Vister and Sophie Linderoth   
 
Tutors  Hans Zimmerlund and Renate Åkerhielm  
 
Key Words Designprocess, Store concepts, servicescape and external 

marketing 
 
Problem definition  What factors are important for small businesses in the 

clothing industry to enhance their brand by store concept? 
 
Purpose  The purpose of this study is to analyze the lifestyle 

companies in the clothing industry working with retail 
concept. We want to examine the store concept's impact on 
corporate brand image and store concept's impact on the 
customer's degree of involvement. 

 
Method  This study has been based on a hermeneutic approach. The 

theoretical approach is deductive in nature and the research 
methodology is qualitative in form, consisting of interviews 
and a quantitative form, consisting of a survey. 

 
Theories  Business & Brand, Image, Total Communications & Internal 

marketing, Involvement Theory, Added Value and 
Servicescape 

 
Empiric  The empirical data consists of three interviews with 

representatives from Sivletto, Carling and Gant, as well as a 
survey from each company. 

 
Results Store concept affects customer behavior and make them            

highly involved.        
 
Conclusions  Small businesses need to work with retail concepts    such as 

added value in order to retain their customers and survive in 
the market.       
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1 INLEDNING 

Denna uppsats handlar om kopplingen mellan affärsidé, varumärke och 

butikskoncept. I detta avsnitt kommer vi att redogöra för bakgrund, 

problemdiskussion, syfte, problemformulering, avgränsningar och perspektiv samt 

nyckelbegrepp. Detta för att skapa en bättre förståelse och inblick i det ämne vi valt 

att studera. 

1.1 Bakgrund 

Idag är detaljhandeln en av de största och viktigaste delarna av både det svenska och 

det internationella näringslivet.1 Detaljhandeln är av dynamisk karaktär och har under 

en lång period varit under förändring. Ny teknik påverkar och driver utvecklingen 

inom detaljhandeln framåt.2 Marknaden har även i och med internationaliseringen, då 

främst e-handeln, utvidgats och gjort det svårare för företag att vara unik inom sitt 

segment.3 Konkurrensen i klädbranschen är hård och den blir allt hårdare. Branschen 

ligger högst rankad på Statistiska Centralbyråns konkurrensindex, där den får en fyra i 

konkurrens på en femgradig skala.4 Det växande utbudet och den ökande utvecklingen 

av varor har länge karaktäriserat marknaden. Denna utbudsexplosion har medfört att 

konsumenten kan välja från ett stort antal produkter och tjänster. Det blir således 

problematiskt för företagen att både locka och behålla kunder.5  

Konsumenten på dagens marknad har ett enormt utbud av varor och tjänster att välja 

mellan och det växer hela tiden. Marknaden har utvidgats och utbudet är enormt. 

Breda utbud, bra köpevillkor och förmånliga priser är några saker som dagens 

konsument värderar högt.6 De stora väletablerade kedjorna kan, med hjälp av sina 

stordriftsfördelar, med all enkelhet arbeta med dessa punkter i sitt strategiarbete. För 

småföretag blir det däremot problematiskt att uppfylla alla dessa krav. Att konkurrera 

med de stora butikskedjorna vad gäller inköp, distribution och marknadsföring är 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Eskilsson. L & Fredriksson. C (2010) 
2 Butiken som marknadsplats; Butiksupplevelserna som medvetet påverkar kundernas köpbeteende. 
Handelns utvecklingsråd (2008 – 2009) 
3 www.tillvaxtanalys.se (2006) 
4 www.scb.se (2008-03-06) 
5 www.tillvaxtanalys.se (2006) 
6 ibid 
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nästintill en omöjlighet. De små företagen kan inte hålla nere priserna på samma sätt 

som sina stora konkurrenter och försvinner således i allt större utsträckning.7 Butiker 

som har klarat sig relativt bra är väletablerade butiker med A-lägen. Detta beror bland 

annat på att de är placerade i populära områden som anses trevliga ur ett 

shoppingperspektiv. Läget är en viktig framgångsfaktor för butiker och ”rätt grannar” 

är ofta avgörande när det handlar om att locka ett större antal kunder, en så kallad 

klustereffekt uppstår. Eftersom småföretag inte har råd med A-lägen, kan de heller 

inte ta del av dessa klustereffekter och får på så vis svårigheter att överleva.8  

Konsumenten har högre krav i sin konsumtion idag, genom arbete med stordrift kan 

dessa krav lätt tillgodoses. Platsen butiken ligger på blir allt viktigare, A-lägen är 

extremt dyra och de stora företagen konkurrerar ut de små. Småföretag måste 

konkurrera med något annat än stort kapital för att överleva. 

På dagens marknad ses konsumtion som en verklighetsflykt som ger plats för 

drömmar och emotionell tillfredställelse.9 I samhället har det skett ett socialt 

paradigmskifte. Fokus har flyttats ett steg upp, till den översta nivån i Maslows 

behovshierarki, nämligen till självförverkligande. Denna fokusförändring har medfört 

att människan mer och mer ser till det individuella framför det kollektiva. 10 Vi 

konsumerar andra varor med andra motiveringar än förut och konsumtionen har blivit 

fragmenterad. Det har blivit näst intill omöjligt att dela in konsumenter i homogena 

målgrupper med snarlika profiler och konsumtionsvanor.11Utvecklingen på 

konsumentmarknaden visar att företagen allt mer går från massproduktion och 

standardprodukter och väljer istället att utforma mer riktade personliga erbjudanden 

till enskilda individer.12 Vårt materiella behov har blivit mättat och för att bli 

tillfredsställda i vår konsumtion behöver vi en annan typ av stimuli. 13 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 www.tillvaxtanalys.se (2006) 
8 Fölster. S & Bergström. F (2001)!
9 Mossberg. L (2003) 
10 Behrer, M & Larsson. Å (1998) 
11 Ibid 
12 Mossberg. L (2003) – sid 183 
13 Hirschman & Hoolbrook (1982) 
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Dagens fragmenterade marknad kräver skräddarsydda erbjudanden. Nytänkande 

konkurrensmedel är ett måste för att överleva. Ny typ av stimuli behövs för att göra 

konsumtionen intressant och spännande igen.  

Konsumenten på dagens marknad söker efter en känslomässig och identitetsskapande 

tillfredställelse.14 Begreppet identitet kommer från latinets identitus och betyder 

fullständig överensstämmelse.15 Den moderna människan använder sig av varumärket 

och värden för att ”styrka sin identitet”.16 Märkesidentitet har under de senaste åren 

fått en framträdande roll. Att välja varumärke är på ett sätt som att välja vänner, 

konsumenten väljer det märke denne vill umgås och synas tillsammans med och som 

inte minst förstärker den egna självbilden.17 Användandet av produkter och tjänster 

som är laddade med ett värde hjälper kunden att förstärka de signaler som denne vill 

förmedla. 18 För människan utgör mode en viktig del för att konstruera och gestalta 

den samtida identiteten. Konsumtion av mode är en livstilsskapande aktivitet för 

identitetsutveckling och kommunikation.19 

Överensstämmelse vad gäller konsumentens önskade tillhörighet och företagets 

varumärkesidentitet är viktig för vilket varumärke konsumenten väljer. Det gäller för 

företaget att ladda sitt varumärke med känslomässiga värden. 

Det har blivit svårare för företagen att bygga och bevara laddningen i sina varumärken 

enbart med traditionell reklam som extern marknadsföring.20 I och med att samhället 

har gått åt det mer individualistiska hållet har en cynisk inställning till reklam infunnit 

sig. Företagen får även problem med hur och vart de ska rikta sin reklam, Oliviero 

Toscani menar att; ”Hela reklamen måste uppfinnas på nytt”.21 

Reklamen har blivit ett ”trubbigt” verktyg som har förlorat sin glans. Då 

konsumenten riktar sitt fokus mot det egna jaget har problem vid segmentering och då 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Wikström et al (1995)- sid 77 
15 Jedbratt. J & Lindgren. M (1999) 
16 Jedbratt. J & Lindgren. M (1999) 
17 Melin. F 
18 Jedbratt. J & Lindgren. M (1999) 
19 Eskilsson. L & Fredriksson. C (2010) 
20 Toscani. O (1996)!
21 Toscani. O (1996) 
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även riktning på reklamen uppkommit. Reklamen kan inte längre ensam bygga upp 

laddningen i ett varumärke, något ytterligare krävs.  

Platsen har blivit allt viktigare för både konsumenten och företaget.22 I storstäder 

råder urbana kulturer där livsstil, klädstil och mötesplatser ständigt utvecklas och 

förnyas. De individer som ingår i någon slags kultur använder sig av konsumtion för 

att skapa tillhörighet. Även en plats har en identitet och denna identitet skapas i hög 

grad av de sociala aktiviteter som utspelas på platsen. Ett område eller en plats med en 

etablerad och välkänd identitet kan locka människor som känner att de kan identifiera 

sig med den.23 Butiken utgör en offentlig mötesplats där olika sociala aktiviteter äger 

rum. Idag agerar butiken som en viktig del av ett varumärke. Utformning, design och 

service har fått en alltmer betydande roll. Fler köpbeslut tas inne i butiken och vi 

köper inte längre bara en vara utan vi köper även en upplevelse, en identitet, ett 

koncept eller en livsstil. 24 För att tränga igenom mediebruset väljer många företag att 

arbeta med utarbetade koncept25, företagen får här en möjlighet att visa sin image och 

sin identitet på ett mer distinkt sätt.26 Konceptbutikens miljö är det är det ”nya” 

verktyget för att differentiera sina produkter eller tjänster från konkurrenterna.27 

Konceptbutiker har blivit allt mer förekommande inom sport och mode där butiken 

fungerar som en viktig marknadsföringskanal.28 Ett utarbetat koncept fungerar som ett 

komplement till den övriga marknadsföringen, där butiken agerar som företagets 

externa marknadsföring.29  

Såsom Rosemary Varley skriver; ”… the image that a store conveys may be a key 

determining factor in the decision to choose one retailer over another”.30 

Av ovan framgår att marknaden idag är fragmenterad och att traditionell reklam som 

marknadsföringsmedel har förlorat sin glans. Kunden söker ”det lilla extra” och för 

att tillgodose detta behov väljer fler företag att använda sig av butikskoncept.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22www.tillvaxtanalys.se (2006) 
23 Regionplaneringen och trafikkontoret. Sthlm län landsting (2008) 
24 Eskilsson. L & Fredriksson. C (2010) 
25 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (2006) 
26 Klein. N (2000) 
27 www.tillvaxtanalys.se (2006) 
28 Norberg. A (2004) 
29 Duner. H (2003)  

30Varley. R  
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1.2 Problemdiskussion  

För att småföretagen ska överleva i den rådande konkurrenssituationen måste de hitta 

nya sätt att differentiera sig på. Klädbranschen är idag mättad på grund av det stora 

utbudet av homogena produkter. De små företagen kan inte hålla nere priserna på 

samma sätt som sina stora konkurrenter och försvinner således i allt större 

utsträckning. Läget för butiker har blivit allt viktigare. För småföretag blir det svårt att 

placera sig i attraktiva områden, då hyrorna är för höga. Därmed är det svårt för 

företagen att erhålla lojala kunder, attrahera nya kunder och skapa långsiktiga 

kundrelationer. Konsumtionen har blivit fragmenterad. Det har blivit näst intill 

omöjligt att dela in konsumenter i homogena målgrupper, detta medför att företag 

inom klädbranschen måste skapa en stark varumärkesprofil och image som avspeglar 

företagets identitet och värderingar. Genom butikskoncept, kan företagen förmedla sin 

varumärkesprofil, påverka kundens beteende och involvering, detta genom butikens 

miljömässiga attribut.   

1.3  Problemformulering 

Vilka faktorer är viktiga för småföretag inom klädbranschen för att förstärka sitt 

varumärke genom butikskoncept? 

1.4  Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera livsstilsföretag inom klädbranschen som 

arbetar med butikskoncept. Vi avser att undersöka butikskonceptets inverkan på 

företagens varumärkesprofil samt butikskonceptets påverkan på kundens grad av 

involvering.   

1.5  Perspektiv 

Vi kommer i denna studie använda oss av två perspektiv; kundens och företagets. Vi 

använder oss av ett företagsperspektiv då vi studerar arbete med butikskoncept som 

förstärkning av ett varumärke. Ett kundperspektiv används emellertid då vi studerar 

konceptets inverkan på kundens beteende.   
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1.6  Avgränsningar 

De avgränsningar vi kommer att göra är att vi kommer undersöka tre olika 

producenters konceptbutiker, där alla är verksamma inom klädbranschen. Alla tre 

finns representerade i Stockholmsområdet. Ett av företagen är lokalt och två är 

globala. Det lokala företaget är svenskt, ett av de globala är norskt medan det andra 

globala är schweiziskt.   

1.7  Nyckelbegrepp 

1.7.1  Designprocess – för utveckling av koncept och strategi 

Designprocessen, i vår uppsats, utgör den process som sker vid utveckling av ett 

butikskoncept. Processen bygger på information och funktionalitet som erhålls genom 

en integration företaget och kunden emellan. Ytterligare en väsentlig del av processen 

ligger i hur företaget själv vill förmedla sin varumärkesidentitet. Genom den 

information företaget erhållit skapar de olika strategier, vilka används vid utveckling 

och framställandet av ett butikskoncept. Hela arbetet bygger på att företag vill att 

konsumenten ska reagera på butikskonceptet genom olika atmosfäriska stimuli. På så 

sätt skapas en meningsfull miljö.  

1.7.2  Butikskoncept 

Butikskoncept är företagets yttre del som ska kommunicera företagets 

varumärkesidentitet och image till kunderna. Butikskonceptet ska avspegla företagets 

helhet och förmedla företagets värderingar till kunderna. Därför är det viktigt att det 

finns en överrensstämmelse mellan butikskonceptet och företagets mål och visioner.  

1.7.3  Upplevelserum 

Upplevelserummet utgörs av butiken och kan definieras som den fysiska miljö, 

omgivning, som varan eller tjänsten produceras, levereras och konsumeras i. 

Upplevelserummet består av flera faktorer av den fysiska omgivningen, dessa faktorer 

utgör en del av en rad olika attribut så som belysning, färg, skyltar, texturer, kvalitet 

på material, inredningsstil, layout, vägg dekor, temperatur och så vidare. Faktorerna 

har en påverkan på både kundens och de anställdas tillfredställelse och beteende. 

Faktorerna kan vara en möjlighet för företag att differentiera sig på marknaden.  
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1.7.4  Extern marknadsföring 

Den externa marknadsföringen är den marknadsföring som företaget använder sig av 

utåt för att kommunicera sitt budskap till kunden. I detta fall kommer den externa 

marknadsföringen utgöras av upplevelserummet som genom konceptet blir det yttre 

attributet som ska kommunicera med kunden. Det är viktigt att den externa 

marknadsföringen stämmer överens med den interna.  

1.7.5 Småföretag 

I vår uppsats definierar vi företag som små företag om de har 10 – 49 stycken 

anställda och att deras omsättning inte överstiger 10 miljoner euro per år. 

Småföretaget ska inte utgöra någon butikskedja utan endast bestå av en eller max tre 

butiker av samma varumärke.  

!

2 METOD 

Kommande kapitel avser att beskriva tillvägagångssättet för undersökningens 

utformning. Avsnittet resonerar och motiverar kring studiens vetenskapliga 

angreppssätt samt värderar resultatets tillförlitlighet.  

2.1  Vetenskapligt förhållningssätt 

Det vetenskapliga förhållningssättet säger vad som kan betraktas som godtagbar 

kunskap inom ett ämnesområde.31 

I vår undersökning kommer vi studera människor och företag i en dynamisk miljö och 

kommer således att använda oss av ett samhällsvetenskapligt förhållningssätt.  

Enligt Tufte finns det inom samhällsvetenskapen mer utrymme för rörlighet och 

förändring. Här undersöks ofta människor och resultaten blir mer dynamiska än i 

naturvetenskapen, där de består.32  

Kunskapsteorin består av två tydliga inriktningar; positivism och hermeneutik.33 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Bryman. A & Bell. E (2005) 
32 Johanesson.A & Tufte. A (2002) 
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I vår studie kommer det inte vara möjligt att genomföra en undersökning med en 

positivistisk anda. Det är vi själva som gör observationen och vårt eget inflytande som 

undersökare kommer ha en avgörande betydelse för studiens utfall. Både genom egna 

erfarenheter och personliga tankegångar.  

Jacobsen menar att positivism förespråkar en användning av naturvetenskapliga 

metoder vid studier om den sociala verkligheten. Kunskap är företeelser som konkret 

kan bekräftas via människans sinne.34 

I vår studie har vi istället valt att använda oss av ett hermeneutiskt synsätt. Då vi 

kommer att använda oss av djupintervjuer med människor är det hermeneutiska 

synsättet bäst för oss. Vi kan dock inte säga att vi helt och hållet utgår från ett 

hermeneutiskt perspektiv, då vi vår enkätundersökning endast får svar på begränsad 

data. Vi kommer ta hjälp av våra egna erfarenheter för att vidare tolka den insamlade 

informationen och på så vis nå en hög förståelse.  

Bryman & Bell poängterar att det centrala inom ett hermeneutiskt perspektiv är att 

tolkningen och uppfattningen att samhällsvetenskapens studieobjekt skiljer sig från 

naturvetenskapens. Den sociala verkligheten kräver en forskningsprocess som speglar 

det som är speciellt för människor.35 

2.2  Vetenskapligt angreppssätt 

Det vetenskapliga angreppssättet visar på vilken ansats som är lämpligast för att få 

grepp om verkligheten.36  

Vi har från början har haft en klar bild av vad det är vi vill undersöka och har således 

sökt kunskap i relevanta teoriområden för att öka vår kunskap inom ämnet. Vår 

teoretiska utgångspunkt kommer alltså vara helt klar innan undersökningen äger rum. 

Teori kommer att appliceras på empiri och förhållningssättet i denna studie är således 

av deduktiv karaktär. Genom ett deduktivt förhållningssätt kan vi bygga upp en ram 

av teorier som vi förhåller oss till. Då vi inte kan förutse eller på förhand veta vad som 
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kommer ske i verkligheten går det inte att använda sig av ett induktivt 

förhållningssätt.  

Det deduktiva angreppssättet innebär att teori appliceras på empiri för att på så vis 

kunna dra de bästa slutsatserna utifrån insamlad data.37 

Induktiv ansats innebär att forskaren går motsatt väg och samlar först in data för att 

sedan finna teorier och dra generaliserbara slutsatser på valda observationer. Således 

innehåller inte undersökningen några ytterligare teorier än de som finns i det 

empiriska materialet.38 

2.3  Primär- & Sekundärdata 

Data kommer att samlas in via djupintervjuer med företagen samt via 

enkätundersökningar med dess kunder. Vi kommer enbart att använda oss av 

primärdata då vi endast kommer att samla in material till empirin från primära 

informationskällor som är av stor relevans för vår problemställning. Sekundärdata är i 

vår studie inte relevant då vi inte kommer att använda oss av någon annan information 

än den vi samlar in själva.  

Jacobsen menar att data som är insamlad direkt från den primära informationskällan 

och som är skräddarsydd för en speciell problemställning kallas för primärdata. 

Primärdata skapas genom att använda metoder som intervju, observation eller 

frågeformulär. Vidare poängterar han att sekundärdata är data som är baserad på 

upplysningar som är insamlad av andra, informationen är ofta insamlad för en annan 

problemställning än den som forskaren vill belysa.39 

2.4 Kvalitetsmått  

Vi har i denna undersökning valt att användas oss av kvalitetsmåtten reliabilitet och 

validitet. Detta för att argumentera för trovärdigheten kring vår studie samt för att 

argumentera för dess relevans.    
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Bryman & Bell framhåller att reliabilitet handlar om trovärdigheten, 

överensstämmelsen och tillförlitligheten på en studie.40 Validitet handlar om vikten av 

att saker och ting har utformats i syfte att mäta just det som är av intresse för 

studien.41  Bryman & Bell understryker att det är av stor vikt att de begrepp som 

används i en studie omfattar flera olika dimensioner. Vidare menar de att en studie 

som rymmer termer av olikartad innebörd är av stor vikt.42 

2.4.1 Reliabilitet 

För att öka vår studies reliabilitet kommer vi att använda oss av en mängd olika 

metoder. Vi kommer, för att minska eventuella missförstånd mellan oss och den vi 

intervjuar, att spela in intervjuerna. Vi kommer även se till att intervjupersonerna får 

ta del av det slutgiltiga materialet. Detta för att denne kan granska och ge konstruktiv 

feed-back vad gäller studiens innehåll.  

För att få så reliabla svar som möjligt från vår enkätundersökning kommer vi att ta 

hjälp av handledare och vänner för att testa om frågorna är svårtolkade eller inte. 

Tydliga frågor med klara svar ökar tillförlitligheten då det inte finns utrymme för 

missförstånd. Vi kommer att även beakta respondenternas kunskapsnivå i 

utformningen av enkäten.  

Vi tror dock inte att studien skulle få exakt samma resultat om den skulle göras om 

vid ett senare tillfälle. Detta på grund av att studien är baserad på en dynamisk värld 

där ett företags nuvarande situation och inte är densamma som morgondagens 

situation.  

Bryman & Bell framhåller att reliabilitet handlar om trovärdigheten, 

överensstämmelsen och tillförlitligheten på en studie.43 Med detta menas att 

undersökningen måste gå att lita på och att den är genomförd på ett trovärdigt sätt 

utan uppenbara mätfel. Resultatet ska mäta det som är av intresse, som vi kan lita på, 

genom en undersökning som är gjord på ett korrekt sätt. Ett tankeexperiment; Skulle 

vi fått samma resultat om vi genomförde exakt samma studie en gång till?44 
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2.4.2 Validitet 

Vår studie är valid på det sättet att våra frågor, både i djupintervjuerna med företagen 

och i enkätundersökningarna med dess kunder, är alla relevanta för studiens syfte. För 

att komma fram till bästa möjliga resultat vad gäller frågornas utformning har dessa 

formulerats utifrån vår problemformulering och vårt syfte. Vi har valt att intervjua 

företag inom klädbranschen som arbetar med butikskoncept, vilket är av högsta 

relevans för vår studie. Vi har även valt att använda oss av enkätundersökningar till de 

olika företagens kunder, även detta är av högsta relevans för vår studie.   

Validitet handlar om vikten av att saker och ting har utformats i syfte att mäta just det 

som är av intresse för studien.45  Det som undersöks ska vara relevant för studien.46 

2.5 Datainsamling 

I vår studie kommer vi använda oss av en kombination av kvalitativa och kvantitativa 

metoder.  Vi kommer att studera frågan utifrån två olika perspektiv, konsumentens 

och företagets. Konsumenternas attityder kommer att mätas via kvantitativa 

enkätundersökningar för att på bästa vis kartlägga deras beteende och grad av 

involvering. Företagets attityder, värderingar och strategier kommer mätas via 

kvalitativa djupintervjuer. Genom dessa intervjuer får vi svar på hur företaget arbetar 

för att upprätthålla sitt butikskoncept. Dessa båda metoder är av stor vikt för att få 

svar på vår problemformulering, om den ena gruppen faller bort finns inget korrekt 

svar till vår studies undran att ge.  

Problemställningen bör styra vilken sorts metod som väljs, här är det främst 

premisserna klar-oklar problemställning som är av betydelse.47 Den rena kvalitativa 

och den rena kvantitativa metoden kan ses som två ytterpunkter. Dessa ytterpunkter 

kan, för bästa resultat, kombineras för att på så vis begränsa de nackdelar varje metod 

kan ha.48 
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2.5.1 Kvalitativa intervjuer 

I vår studie kommer vi att använda oss av djupintervjuer för att få fram kvalitativ data. 

Vi kommer att använda oss av delvis strukturerade intervjuer där utrymme för 

följdfrågor och ”utsvävningar” finns. Djupintervjuer använder vi för att få en bredare 

förståelse för företagens arbetssätt och dess strategiska arbete. Vi får på detta vis 

kunskap om företagens likheter och olikheter på ett djupt plan, vilket är en del av vårt 

syfte. 

Kvalitativa studier är en forskningsstrategi där tonvikten vid insamling och analys av 

data ligger på ord och inte på kvantifiering. Metoden är induktiv och tolkande till sin 

art. Tyngden ligger på förståelse av den sociala verkligheten på basis av hur 

deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet. Denna metod poängterar att sociala 

egenskaper är resultatet av ett samspel mellan individer och inte något som bara 

”råkar” existera i samhället.49 Delvis strukturerade intervjuer är intervjuer som är 

grundade på en intervjuguide. Intervjuguiden kan förklaras som en lista över teman 

och generella frågor som ska tas upp under intervjuns gång. Denna intervjuguide 

antyder om ordningsföljden för de olika temana, dessa kan dock ändras av 

intervjuaren så som denne tycker det är mest lämpligt.50  

2.5.1.1 Urval 

I vår studie har vi valt att välja deltagande undersökningsobjekt baserat på den 

förhandsinformation som har varit tillgänglig för oss. Vi ska undersöka hur tre olika 

företag inom klädbranschen arbetar med butikskoncept. Vi har valt att undersöka 

företagen Sivletto, Carlings och Gant. Dessa har vi valt då vi anser att de representerar 

helt skilda kategorier av företag, således arbetar de med butikskoncept på helt olika 

sätt. Det är av intresse i vår studie att se skillnader och likheter med hur en liten lokal 

butik, en mellanstor kedja och ett stort välkänt internationellt företag arbetar med 

butikskoncept. Av denna anledning är dessa tre företag mycket väl representativa att 

studera för att komma fram till ett korrekt svar till vår frågeställning. Genom ett 

ändamålsenligt urval har vi valt ut de personer vi ämnar intervjua. Urvalet är 

ändamålsenligt då dessa besitter specifik information som vi anser vara relevant för 

vår undersökning.  
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Syftet med kvalitativa undersökningar är att få fram hur människor tolkar och förstår 

en given situation. Metoden är ytterst lämplig för att skapa större klarhet i ett oklart 

ämne och på så vis få fram en nyanserad beskrivning.51 Hartman säger att ett 

ändamålsenligt urval är när undersökaren medvetet överger kravet på representativitet 

för att ge hypotesen ett bättre stöd. Det ska således finnas en idé bakom urvalet.52 

2.5.1 Kvantitativa enkätundersökningar 

Vi kommer i vår studie att använda oss av enkätundersökningar för att få fram 

kvantitativ data. Vi kommer använda oss av ett pre-strukturerat frågeformulär i en 

strukturerad observation. Detta kommer ge oss möjligheten att nå ett stort antal 

respondenter på en relativt kort tid samtidigt som sammanställningen av den 

införskaffade data underlättas. Vi kommer inte använda oss av några öppna frågor i 

detta formulär utan hänvisar mer kvalitativ data till djupintervjuerna. Detta 

undersökningssätt ger oss en mer generaliserbar statistik.  

Kvantitativ forskning är en metod där tyngd vanligtvis läggs på kvantifiering vid 

insamling av data. Det är en deduktiv forskningsstrategi där synen på verkligheten är 

objektiv. Metoden innehåller en specifik kunskapsteoretisk position, vilket betyder att 

det ingår mer än bara numerisk data.53 Johannsessen & Tufte menar att i pre-

strukturerade enkätundersökningar besitter undersökaren en mycket stark kontroll då 

denna typ av enkät mest liknar ett frågeformulär. Varje respondent erhåller identiska 

frågor och analysen blir mycket generaliserbar.54  

2.5.1.1 Urval 

Vi kommer att göra vår kvantitativa undersökning i Stockholm, då i de butiker som är 

nämnda ovan. I varje butik kommer 25 stycken respondenter att tillfrågas, det 

sammanlagda antalet respondenter kommer således att uppgå till 75 stycken. Vi 

kommer att göra ett icke-sannolikhetsurval, detta eftersom vi gör en fallstuide och inte 

kommer att lägga fram ett resultat som ska gälla generellt för alla företag utan endast 

för det vi undersöker, och möjligen liknande företag.  Vi kommer använda oss av ett 

bekvämlighetsurval, detta genom att endast välja de kunder som är inne i butiken vid 

en viss tidpunkt. Undersökningen genomfördes fredagen den 13 maj klockan 11-13 på 
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både Gant och Carlings. Då det inte är samma typ av genomströmning av kunder på 

Sivletto, valde vi att lämna våra enkäter i butiken. Vi lämnade dem där fredagen den 

13 maj och hämtade dem fredagen den 20 maj.  

 

Ett bekvämlighetsurval innebär att forskarna väljer ut respondenter utifrån det som är  

lämpligt vid undersökningstillfället, utan att ta hänsyn till att få ett representativt 

urval.55 

  

3 TEORI 

Teorikapitlet syftar till att ge en grundläggande förståelse för det teoretiska 

resonemang vi vill bygga vår undersökning på. Inledningsvis kommer vi att 

presentera den teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för uppsatsens teorival 

och en redogörelse för våra teoriområden samt för våra teoretiska perspektiv. 

Därefter kommer vi att beskriva de olika teorier vi valt och deras relevans i 

förhållande till vår uppsats. Kapitlet kommer att utmynna i en teoretisk syntes som 

följs av vår teoretiska referensram. 

3.1 Teoretisk utgångspunkt 

Vår uppsats handlar om kopplingen mellan affärsidé, varumärke och butikskoncept. 

Valet av teorier har sin utgångspunkt i vår problemformulering ”Vilka faktorer är 

viktiga för företag inom klädbranschen för att förstärka sitt varumärke genom 

butikskoncept?”.   

För att småföretag ska överleva i den rådande konkurrenssituationen måste de hitta 

nya sätt att differentiera sig på. Då klädbranschen idag är mättad på grund av det stora 

utbudet av homogena produkter blir det svårare för företagen att erhålla lojala kunder 

samt att attrahera nya. Småföretag inom klädbranschen måste hitta nya sätt att skapa 

starka varumärkesprofiler och images som avspeglar dess identitet och värderingar. 

Genom att använda butiken som extern marknadsföring, i ett så kallat butikskoncept, 

kan kundens beteende och involvering påverkas. Genom arbete med butikskoncept 
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kan företaget erbjuda kunden ett mervärde och på så vis erhålla lojala kunder. Utifrån 

detta har vi valt att i vår uppsats ställa ett företagsperspektiv mot ett kundperspektiv.  

 

 

 

 
 

I vår övergripande modell utläser vi tre olika kopplingar som alla ligger till grund för 

vår studie.  

 

! Kopplingen mellan butikskoncept och företag berör ett företags interna 

resonemang med att kommunicera ut sin affärsidé och sitt varumärke så att 

dessa genomsyrar hela företaget. Affärsidén och varumärket ska översättas till 

ett butikskoncept som avspeglar företagets identitet på ett enhetligt sätt.  

! Kopplingen mellan butikskoncept och kund berör butikskonceptets betydelse 

som extern marknadsföring samt dess påverkan på kundens grad av lojalitet 

och involvering.  

! Kopplingen mellan företag och kund berör relationen mellan dessa två och hur 

denna relation skapar mervärde. Mervärdet uppkommer i både ekonomisk och 

känslomässig form både för kund och företag. 
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3.2 Teoriområde 

Vår uppsats handlar om kopplingen mellan affärsidé, varumärke och butikskoncept.  

I denna studie kommer vi att studera hur företag resonerar kring affärsidé och hur 

detta resonemang stämmer överens med kundens uppfattning av företaget. Vi anser att 

ett företags arbete och resonemang med affärsidé har betydelse vid utvecklande av ett 

butikskoncept. Vi ser varumärket som synonymt till affärsidén. Varumärket agerar 

som företagets visuella uttryck och affärsidén som företagets organisatoriska del. 

Utifrån detta kommer vi att använda teoriområden som innefattar 

varumärkesuppbyggnad och affärsidéuppbyggnad.  

Kundbeteende är en central del i vår studie då vi kommer att studera kundens grad av 

involvering, lojalitet och känslomässiga reaktioner. Som underlag till detta har vi valt 

teoriområdet kundbeteende.    

Butikskonceptet är företagets yttre del, vilket kommunicerar företagets 

varumärkesidentitet och image till kunden. Butikskonceptet är således, i vår studie, 

företagets externa marknadsföring som ska avspegla företagets helhet och förmedla 

dess värderingar. Som framgår ovan är butikskonceptet en viktig del i vår studie och 

vi har därför valt teoriområdet butikskoncept.   

3.3 Teoretiskt perspektiv 

Uppsatsens fokus ligger på företags arbete med butikskoncept som medel för att 

förmedla och skapa ett starkare varumärke, samt se till hur kundens beteende och grad 

av involvering påverkas av butikens koncept. Utifrån ovanstående har vi valt att dela 

in teorikapitlet i tre teoretiska perspektiv; Designprocessen, Relationsmarknadsföring 

och Transaktionsmarknadsföring 

3.3.1 Designprocessen 

Designprocessen utgår från processen att skapa ett butikskoncept som en effektiv 

strategi. Detta görs genom användning av miljömässiga faktorer som påverkar 
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kundens beteende. Butikskonceptet bygger även på kundens köperfarenheter, 

entusiasm och eskapism.56 

Modellen nedan integrerar butikens miljö i den strategiska planeringen. Den centrala 

punkten i figuren är att återförsäljaren inom detaljhandeln implementerar strategier 

efter hur de vill att konsumenten ska reagera på det designkoncept de har format. 

Detta görs genom olika atmosfäriska stimuli som tillsammans skapar en meningsfull 

miljö.57 

 

 

Modellen visar den strategiska planeringen i tre separata delar.  

! I den första etappen utvecklas strategier som omfattar ett antal kontrollerbara 

variabler inklusive butikens miljö.  

! I den andra etappen utformas specifika miljömässiga faktorer så som exteriör, 

interiör, rumslig layout, funktionalitet, design och dekoration. Dessa faktorer 

implementeras i butiken som antingen ett nytt designkoncept för butiken 

och/eller som en nybyggd butik.  
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! Slutligen visar modellen att designkonceptet kommer att ha specifika effekter 

på kundernas köpbeteende och vilken betydelse det i sin tur har för företaget.58 

3.3.2 Relationsmarknadsföring 

Relationsmarknadsföringens primära uppgift är att skapa goda och långsiktiga 

kundrelationer59 där marknadsföringsprocessen ska involvera alla medarbetare i 

företaget.60 Relationskommunikationen börjar genom interaktion mellan säljare och 

köpare. Det är genom denna grundläggande interaktion som företaget och kunden kan 

kommunicera med varandra och genom detta skapa ömsesidig kunskap, förståelse och 

engagemang. Kunden ses mer som en relationspartner än någon som sporadiskt köper 

av företaget. Värdet inom relationsmarknadsföring utformas genom värdeskapande 

processer där kunden är medproducent, det är relationen som utgör värdet för både 

kund och företag.61 Inom relationsmarknadsföring används ofta processtyrning som 

ledarskapsperspektiv. Processtyrning bygger på att formulera en vision av ett framtida 

tillstånd, visionen ska bygga på de insikter som för tillfället finns inom företaget. Med 

utgångspunkt i visionen utformas olika steg i processen, den rådande visionen 

förändras i och med ny kunskap och nya processteg måste således formuleras. 

Planeringen skiftar ständigt mellan visioner och omedelbara åtgärder. Människan ses 

som en lärande och kunskapsbyggande individ. Detta styrsätt är lämpligt i komplexa 

planeringsmiljöer samt i tidiga stadier i ett företags utvecklingscykel.62  

3.3.3 Transaktionsmarknadsföring 

Transaktionsmarknadsföringens centrala del är marknadsföringsmixens 4P – modell, 

produkt, pris, plats och påverkan. Fokus ligger på utbytet mellan köpare och säljare. 

Inom detta perspektiv råder en enkelkommunikation vilket gör att kundvärdet skapas i 

förväg av företaget utan kundens inverkan. Värdet är inbakat i själva produkten som 

företaget erbjuder. Kommunikationen utgår från säljaren och där kunden ses som en 

anonym motståndare. Genom massmarknadsföring ska kunden övertalas till köp av ett 

visst företag.63 Eftersom fokus ligger på själva utbytet prioriteras inte vårdandet av 

långsiktiga kundrelationer. Efter att transaktionen har genomförts upphör den rådande 
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relationen mellan säljare och kund och det finns ingen ambition att skapa lojalitet. 

Återkommande köp hos ett företag beror snarare på att kunden är priskänslig och 

anser att kostnaderna att byta leverantör blir allt för stor. Det handlar således inte om 

att skapa en närmare relation.64 Inom transaktionsmarknadsföring används 

målstyrning ofta som ledarskapsperspektiv. Beslutsfattaren utformar mål, bryter ner 

dessa i delmål och skapar en så kallad mål-medel-hierarki.  Därefter utvecklas 

alternativa planer, vilka bedöms med hänsyn till beräknad måluppfyllelse. Det 

alternativ som är mest tillfredställande och når högsta måluppfyllelse väljs ut. Detta 

styrsätt är lämpligt att använda sig av i väl avgränsade och kända planeringsmiljöer. 

Det kan även handla om att företaget besitter en överlägsenhet och att dessa inte 

behöver ta hänsyn till omgivningen i sitt planeringsarbete. Målstyrning bör främst 

användas i mogna stadier av en utvecklingscykel.65  

3.3.3.1 Perspektivens relevans 

Genom att koppla samman transaktionsmarknadsföring och relationsmarknadsföring 

med designprocessen skapas en ökad förståelse för hur sambanden mellan dessa ser 

ut.  

Relationsmarknadsföring och designprocessen; Den dubbelriktade kommunikationen 

tillåter integrering av kunden, vilket skapar ömsesidig kunskap, förståelse och 

engagemang. Detta ger viktig information om kundens behov och önskningar. Genom 

att arbeta processtyrt tas ny kunskap in i företaget, vilket gör att företaget ständigt 

utvecklas. Utifrån detta kan företaget utveckla ett butikskoncept som ser till kundens 

grad av involvering och köpbeteende. Företaget kan således utveckla ett koncept som 

skapar mervärde för kunden och som återspeglar varumärket.  

Transaktionsmarknadsföring och designprocessen; Värdet inom 

transaktionsmarknadsföring är bestämt i förväg och är inbakat i själva produkten. 

Kommunikationen är enkelriktad och interaktion kund och företag emellan är ytterst 

begränsad, kunden tillfrågas inte om dess behov. Företagen är ofta målstyrda och 

väljer således inte att ta med kunden i utvecklingen av ett butikskoncept, konceptet 

syftar enbart till att få uppmärksamhet.  
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3.4 Teoretisk genomgång 

3.4.1 Affärsidé & Varumärke 

Begreppet affärsidé karakteriseras av en rad komponenter, som kommer att beskrivas 

nedan. Tillsammans utgör dessa komponenter ett system där affärsidén ses som ett 

uttryck för ”helheten” i systemet. Affärsidén innefattar företagets roll och 

föreställningar om marknaden samt hur företaget ska realisera dessa föreställningar. 

Den utgör även ett slags överlägset kunnande eller överlägsen förmåga, denna 

överlägsenhet är något som finns inbyggd i företagets organisationsstruktur. Enligt 

Normann är inte en affärsidé verklig förrän företaget har en formel för hur det går till 

att tjäna pengar på sin affärsidé. Denna formel måste även företaget kunna omvandla 

till organisatoriska och andra arrangemang.66 För att skapa en affärsidé som fungerar 

bra externt krävs det att affärsidén är väl förankrat internt i företaget. Det är också 

viktigt att delelementen i systemet inte är osammanhängande. Det måste finnas en 

harmoni och överrensstämmelse inom företaget samt mellan produkterna och 

marknaden. Företagens affärsidé kräver ett ständigt skydd och en ständig förfining 

beroende på förändringar i olika situationer. Förfiningen sker genom kontinuerlig 

förbättring inom ramen för affärsidén.67  

Ett starkt varumärke kan vara ett effektivt vapen på dagens hårt konkurrerande 

marknad. Ett starkt varumärke är svårt att kopiera.68  För att ett varumärke ska kunna 

användas som ett starkt konkurrensverktyg måste det skapa värde för både företag och 

kund.69 Varumärkesvärdet, för kunden, bygger på hur värdefull en viss vara eller 

tjänst är för honom eller henne. Ett varumärke kan vara en symbol, ett namn eller 

något annat som särskiljer sig från konkurrenter, det är även den identitet som 

företaget vill sända ut till kunden.70 Identiteten bygger på varumärkets vision, mål och 

värderingar.71 Enligt Grönroos har kunden en aktiv roll i varumärkesutvecklingen 

eftersom denne ständigt får input om de varumärken som håller på att skapas. Kunden 

reagerar och förhåller sig till varumärkets budskap. Med denna input i huvudet formar 
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kunden varumärkets image i sina tankar. De reagerar och reflekterar kring varje 

varumärkesbudskap och lägger sedan ihop alla dessa delar, detta bildar varumärkets 

image.72 

Brand equity definieras som de försäljningseffekter som är hänförliga till varumärket. 

Med andra ord är det de resultat som uppstått vid en marknadsföringskampanj som 

inte skulle ha uppstått om samma produkt eller tjänst inte hade det varumärket.73 

Brand equity är ett verktyg för företag att se ur både märkesinnehavarens och 

konsumentens perspektiv. Det är viktigt att se den värdeskapande processen ur både 

konsumentbeteendeperspektiv och brand management perspektivet. I det förstnämnda 

perspektivet läggs fokus på hur varumärket kan bidra till att skapa värde för den 

enskilde individen och det sistnämnda perspektivet ser mer till det finansiella.74 

Relevans; Då vår uppsats handlar om kopplingen mellan affärsidé, varumärke och 

butikskoncept är dessa teorier av stor vikt. 

Relationsmarknadsföring/Designprocessen; Genom att skapa relationer och integrera 

kunden får företaget en bättre uppfattning för vad som krävs för att förmedla sin 

affärsidé och varumärkesidentitet till kunden. Affärsidén och varumärkesidentiteten 

översätts i utformningen av butikskoncept. Butikskonceptet ska stärka varumärket och 

således också kundens uppfattning av företagets image. 

Transaktionsmarknadsföring/ Designprocessen; Den enkelriktade kommunikationen 

gör att företagets affärsidé, vad gäller butikskoncept, också är av enkelriktad 

karaktär. Här ses butikskonceptet som en möjlighet för företaget att väcka 

uppmärksamhet. Platsen är central och det är den som förmedlar företagets 

varumärkesidentitet.  

3.4.2 Image 

Enligt Lena Mossberg kan image definieras på följande vis;”Image står för hur en 

person eller en målgrupp uppfattar till exempel en produkt, ett företag eller en 
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plats.”75 En positiv och välkänd image är en tillgång för företag då den påverkar och 

ger upphov till hur kunden upplever företagets kommunikation och verksamhet.76  

Betydelsen av ett varumärkes image framhålls ofta i samband med köp av exklusiva 

märkesprodukter. Här är varumärkets image av stor vikt, både för företagets egen 

självbild och för den bild av sig själv som konsumenten vill förmedla till andra. I ett 

konsumentperspektiv kan sägas att varumärket är ett medel både för 

självförverkligande och för att bli socialt accepterad.77 

Grönroos menar att image har fyra roller; 

Image förmedlar förväntningar: Genom externa marknadsföringskampanjer, 

personlig försäljning, word-of-mouth och eventuellt tidigare erfarenheter av företaget 

uppstår förväntningar hos kunden. Image är en avgörande faktor för kunden vid val av 

olika alternativ. Kunder väljer ofta de företag som har en god image så att de kan 

känna förtroende för att deras förväntningar möts.78    

Image utgör ett filter: Den tekniska och funktionella kvaliteten bestämmer 

tillsammans med imagen kundens uppfattning av tjänsten79 och påverkar kundens 

upplevelse av företagets prestation. Den tekniska och den funktionella kvalitén ses 

genom ett filter.80 Hur kunden utvärderar de båda kvalitetsaspekterna är beroende av 

hur imagen uppfattas.81 Om företagets image är positiv fungerar filtret som ett skydd. 

Vissa problem kan genom en god image ”förlåtas” och kan från kundens sida bemötas 

med överseende.82 

Image som funktion av såväl förväntningar som erfarenheter: Om den förväntade 

kvalitén och erfarenhet som kunden får stämmer överens med kundens bild av 

företaget kommer företagets image att förstärkas eller förbättras. Motsatt effekt 

uppstår om förväntningarna och erfarenheterna inte stämmer överens med den 

rådande imagen.83 
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Image och dess effekt på anställda och kunder: image påverkar både internt och 

externt, och därför är det viktigt att företagets image är distinkt och tydlig annars kan 

den ge upphov till att de anställdas attityd påverkas gentemot företaget. En negativ 

attityd hos anställda kan leda till att företagets kundrelationer blir drabbade. 84 

Relevans; Då vår uppsats handlar om kopplingen mellan affärsidé, varumärke och 

butikskoncept är dessa teorier av stor vikt. 

Relationsmarknadsföring/Designprocessen; Genom att integrera med kunden skapas 

kunskap om kundens identitet, vilken förmedlas via butikskonceptet i form av en 

image. Butikskonceptet ska möjliggöra för företaget att skapa en stark och positiv 

image till kunden genom att vara utformat på ett sådant sätt att det möter kundens 

erfarenheter och uppfattning om företaget.  

Transaktionsmarknadsföring/Designprocessen; Enkelriktad kommunikation via 

butiken syftar till att skapa en positiv bild och image av företaget. Butikskonceptets 

avsikt är att skapa uppmärksamhet och är ett medel att påverka kundens uppfattning 

om företagets image. 

3.4.3 Totalkommunikation & Intern marknadsföring  

”Med begreppet totalkommunikation avses i dag den sammanlagda 

kommunikationssatsning som uppkommer då de olika, enskilda formerna för 

kommunikation används tillsammans.”85 

Enligt Grönroos och Rubinstein förekommer det i praktiken ofta att enskilda 

aktiviteter planeras avskilt från övriga aktiviteterna, detta kan medföra ett glapp då 

den enskilda aktiviteten inte stämmer överens med den övergripande helheten. 

Resultatet av detta är ofta att effekten som sökts inte uppnås i samma grad som den 

hade kunnat.86 Totalkommunikation bygger på att kunna nå en effektiv planering och 

samordning av företagets totala kommunikation, detta för att uppnå en stark 

totalkommunikationseffekt.87 
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Kvalitet 

Företagets långsiktiga mål är att skapa en god företagsprofil som genererar lönsamhet. 

För att uppnå en god företagsprofil krävs det att kunderna upplever en bra totalkvalitet 

på de varor, tjänster och övriga transaktioner som utgör relationen med företaget. Den 

upplevda kvalitén påverkar köpbeteendet hos kunden samt den profil företaget vill 

uppnå. Kundens upplevda kvalitet grundas på de förväntningar och erfarenheter som 

fås genom interaktion företag och kund emellan. För en bra upplevd kvalitet krävs en 

samstämmighet mellan kundens förväntningar och företagets erfarenheter.88 

 

Förväntningar 
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De förväntningar som infinner sig hos kunden har byggts upp kring löften från 

företaget. Dessa löften förmedlas från företaget till kund genom extern 

marknadsföring, exempelvis via reklam och övrig masskommunikation. 

Förväntningarna påverkas också av företagets profil samt externa faktorer såsom 

word–of–mouth.89 

Erfarenheter 

Kundens erfarenheter som skapas i relationen mellan kund och företag beror på den 

tekniska och funktionella kvaliteten. Den tekniska kvalitén har för avsikt att ge 

lösningar åt kunden medan den funktionella kvaliteten syftar till relationen mellan 

företag och kund, från kundens synvinkel. De båda begreppen kopplas samman med 

kunden genom företagets interaktiva marknadsföring.90 

Interaktion 
Enligt Grönroos och Rubinstein ses den interna marknadsföringen som en funktion av 

relationen mellan kund och de delar av ett företag som involveras i kundrelationen. 

Med interaktion avses det samspel som uppstår mellan människor exempelvis mellan 

den anställde på ett café och cafékunden. Dock menar Grönroos och Rubenstein att 

det är viktigt att komma ihåg att interaktion och interaktiv marknadsföring inte enbart 

agerar inom ramen för ett givet företag och dess kunder. De agerar även som en 

kommunikationskanal för kunder sinsemellan, andra intressentgrupper, företagets 

olika resurser.91 

3.4.4 Intern marknadsföring 

En form av konkurrenskraftig fördel är kundservice. Kundservice är något som ofta 

leder till långvarig kundlojalitet. Intern marknadsföring är nyckeln till att uppnå bättre 

service. Den externa marknadsföringens framgång bottnar i en väl förankrad intern 

marknadsföring. För att en effektiv intern marknadsföring ska lyckas krävs det att den 

implementeras i hela företaget. Det är av stor vikt att den har sitt ursprung i toppen 

och kommuniceras ner till botten av företaget. Den interna marknadsföringen kan ses 

som en form av marknadsföring riktat mot de anställda. De anställda ses som interna 

kunder och jobben som interna produkter.  Precis som med den externa 
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marknadsföringen strävar företaget efter att utforma dessa produkter (det vill säga 

jobben), för att möta behoven hos sina kunder (anställda) på bästa sätt. Att ha 

förmågan att förstå kundens förväntningar är en förutsättning för att kunna leverera en 

överlägsen service. En otrevlig anställd medför att företaget uppfattas som otrevligt. 92  

Grönroos menar att det inte bara är interaktionen mellan köpare och säljare som har 

inverkan på inköp och upprepade inköpsbeslut utan att en avgörande faktor är att 

köpare och säljare integrerar och samverkar med varandra. För att ta tillvara på 

möjligheterna krävs en kundorienterad personal. Inom den interna marknadsföringen 

är det viktigt att frågor avseende anställdas motivation och tillfredställelse lyfts fram, 

då de anställdas trivsel är en viktig parameter som påverkar kundtillfredsställelsen.93  

 Relevans; Vår uppsats handlar om kopplingen mellan affärsidé, varumärke och 

butikskoncept. 

Relationsmarknadsföring/Designprocessen; En god kommunikation både internt och 

utåt till kunden ger goda möjligheter att skapa ett bra och enhetligt butikskoncept. 

Bra intern kommunikationen gör att företagets affärsidé och identitet genomsyras i 

hela företaget, på detta vis kan företaget möta kundens förväntningar och 

erfarenheter. Genom intern marknadsföring förankras varumärkets identitet i hela 

organisationen, vilket gör att utformningen av butikskonceptet blir mer 

överensstämmande med företagets identitet, vilket i sin tur gör företaget mer 

trovärdigt. Interaktion med kunden skapar ökad förståelse för dennes behov och 

önskningar, vilket är av stor vikt vid utformning av ett tillfredställande butikskoncept 

som avspeglar företagets identitet och således kundens förväntningar. Förankrad 

intern marknadsföring skapar mervärde för både kunden och de anställda.  

Transaktionsmarknadsföring/Designprocessen; I en enkelriktad kommunikation 

integreras inte kunden i den värdeskapande processen och är därmed inte med och 

påverkar utformningen av ett butikskoncept.  

3.4.5 Involvement theory 

Ett köpbeslut hos en konsument varierar kraftigt mellan olika individer. En betydande 

faktor för konsumentens val och köpbeslut är graden av involvering som kunden har i 
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antingen produkten eller inköpsprocessen. Involveringsteorin utgör en central del i att 

förstå kundernas beteende, engagemang och hur de fattar sina beslut. Involveringen 

kan delas upp i; hög och låg involvering.94 

Hög involvering uppstår när kunden i förväg har planerat sitt inköp och där inköpet 

har en hög personlig relevans samt att kunden är beredd att vid köptillfället ta en stor 

risk. En sådan risk kan vara både av finansiell och social karaktär. För att minimera 

riskerna genomgår kunden en informationssökande process om varan eller tjänsten 

innan köpet träder i kraft.  Därefter bearbetas och utvärderas informationen om 

produkten. En hög involverade kund söker kontinuerligt information om sina 

planerade inköp. Viljan att skapa sig en bild av produkten eller tjänsten innan köpet är 

ett typiskt karaktäristiskt drag hos en hög involverad kund. Om det höginvolverade 

inköpet möter kundens förväntningar på ett tillfredställande sätt uppstår ökad chans 

till långvarig kundlojalitet.95   

Låg involvering uppstår hos en kund som upplever en liten risk vid köptillfället. 

Kunden söker inte aktivt efter information innan köpet utan tar in information under 

och efter köpet. Enkel och lättillgänglig marknadsföring, reklam och pris är typiska 

faktorer som påverkar låginvolverade kunder till köp. Typiskt för låg involvering är 

att det rör produkter som köps frekvent och som är billiga.96 

Relevans; Vår uppsats handlar om kopplingen mellan affärsidé, varumärke och 

butikskoncept. 

Relationsmarknadsföring/Designprocessen; Genom god dubbelriktad kommunikation 

skapas långsiktiga relationer med kunden. Genom att integrera kunden och göra den 

delaktig i den värdeskapande processen blir kunden i högre grad involverad. Genom 

ett väl utformat butikskoncept och upplevelserum kan företaget påverka kundens 

köpbeteende och grad av involvering.  

Transaktionsperspektiv/Designprocessen; Enkelriktad kommunikation skapar inga 

relationer kund och företag emellan, vilket gör att arbete med lojala långsiktiga 

kunder inte prioriteras. Värdet skapas inte i interaktionen, vilket kan medföra att 
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låginvolverade kunder attraheras mer än höginvolverade. Butikskoncept är till för 

uppmärksamhet och inte för att höja involveringsgraden.   

3.4.6 Mervärde 

Mervärde är en strategi för att uppnå konkurrensfördelar och en organisatorisk 

process för att skapa kundvärde. Mervärde är det lilla extra som företaget erbjuder 

kunden, det kan förklaras som en tilläggstjänst. Ett positivt mervärde kan exempelvis 

vara snabba leveranser, uppmärksam och tillmötesgående personal. Utifrån ett 

relationsmarknadsförings perspektiv är mervärde svårhanterligt, då det handlar om 

kundens individuella upplevelse. Det är svårt att från början ha ett förutbestämt 

mervärde i sitt erbjudande eftersom mervärdet skapas genom interaktion mellan kund 

och företag. Den centrala punkten är en värdeskapande process för både kund och 

företag.97  

Relevans; Vår uppsats handlar om kopplingen mellan affärsidé, varumärke och 

butikskoncept. 

Relationsmarknadsföring/Designprocessen; Genom integrering med kunden skapar 

företaget en ökad förståelse för kundens behov och önskningar samt uppfattning kring 

kundens involveringsgrad och köpbeteende. Företaget kan genom relation med 

kunden skapa ett välanpassat värde för denne. Utformning av butikskonceptet ska 

generera ett mervärde till kunden i form av en unik köpupplevelse. Detta mervärde 

skapar en starkare varumärkesidentitet för företaget.  

Transaktionsmarknadsföring; Värdet skapas i förväg av företaget, därför är 

marknadsmixens fyra p av stor relevans vid värdeskapande. Platsen där butiken 

ligger är mervärdet i sig och skapandet av butikskonceptet är enbart ett sätt att få 

uppmärksamhet.   

3.4.7 Upplevelserummet 

Den effekt som miljö eller fysisk design och dekor har på anställda och kunder är ett 

välkänt begrepp inom marknadsföringen. Det finns en tydlig förmåga att i den fysiska 
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miljön påverka kunders och anställdas beteende. Den fysiska miljön har även en 

betydande roll i skapandet av företagets image.98 

Vi människor har idag ett behov av att komma iväg hemifrån och drömma oss bort 

från verkligheten och dess vardagliga sysslor, således söker vi efter upplevelser. 

Upplevelserna ska ge ett större värde och en större tillfredställelse.99 Anledningen till 

varför vi köper som vi gör påverkas av bland annat våra individuella behov, hur 

engagerade vi är, vår sociala acceptans, spänningsmoment samt vår fysiska 

omgivning.100 För att kunna gör det roligt för kunden att köpa och konsumera krävs 

det idag att företaget släpper fokus från själva kärnprodukten.101 Den amerikanska 

marknadsföringsprofessorn Mary Jo Bitner (1992) vid Arizona State University har 

skapat begreppet servicescape. Lena Mossberg har utvecklat begreppet upplevelserum 

som en motsvarighet till Bitners begrepp servicescape. I denna uppsats kommer vi 

fortsättningsvis att beteckna begreppet servicescape med begreppet upplevelserummet 

för att göra det enklare för läsaren att följa med i det teoretiska resonemanget.  

 

Begreppet upplevelserum är en komplex blandning av miljöattribut som påverkar 

beteende och skapar inre reaktioner. Forskningen inom miljöpsykologi visar tydligt 

att den fysiska miljön påverkar beteenden på flera sätt. Det första steget i den 

ändamålsenliga utformningen av upplevelserummet är att identifiera önskvärda 

beteenden hos kunder och anställda. Det är också av stor vikt att se till de strategiska 

mål som företaget vill uppnå genom den fysiska butiken.102 Upplevelserummet 

definieras som den fysiska miljö och omgivning inom vilken varan eller tjänsten 

produceras, levereras och konsumeras. Omgivningen har en stark inverkan på kunden, 

då kunden ofta befinner sig i upplevelserummet under en relativt lång tid är det viktigt 

för företagen att skapa en god miljö. Interiören inom upplevelserummet kan ta form 

på olika sätt för att skapa en tillfredställande miljö för kunden och personalen.103 

Upplevelserummet består av flera dimensioner av den fysiska omgivningen. 

Dimensionerna omfattar de faktorer som kontrolleras av företaget och som används 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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för att förbättra eller begränsa interaktionen mellan de anställda och kunden. 

Faktorerna utgör en del av en rad olika attribut såsom belysning, färg, skyltar, 

texturer, inredningsstil, layout, väggdekor, temperatur med mera.104 Dessa attribut har 

en påverkan på kundens och de anställdas tillfredställelse och beteende. De kan även 

inbringa en möjlighet för företag att differentiera sig, då att genom upplevelserum 

stärka och förmedla ett varumärke samt skapa en tillfredställande atmosfär för 

kunden. En trivsam och attraktiv miljö i en butik kan medföra att de anställda trivs 

bättre med sitt arbete och förmedlar därmed en bättre servicekvalitet som i sin tur 

resulterar i att kunden köper mer.105 Upplevelserummets dimensioner ger en visuell 

metafor för vad som är företagets totala erbjudande och kan därmed underlätta eller 

förhindra kundens och de anställdas förmåga att utföra sina respektive aktiviteter. 

Interiören i upplevelserummet kan fungera som en visuell plattform för att 

kommunicera med kunden om vad som erbjuds. Interiörmässiga attribut kan på olika 

sätt förmedla och stärka tjänstens karaktär och servicekvalitet. För att attrahera rätt 

målgrupp krävs det att företaget medvetet utformar och styr dessa funktioner.106  

 
Användarbeteende i upplevelserummet  
Bitner har utvecklat en modell, som visar relationen mellan upplevelserummet och 

användaren, där användaren definieras som de anställda och kunden.107 

Utifrån modellen ges möjlighet att utforska den roll som upplevelserummet har för ett 

företag. Modellens ramverk föreslår en rad objektiva miljöfaktorer som upplevs av 

både kunden och de anställda, båda dessa grupper kan reagera kognitivt, 

känslomässigt och fysiologiskt på miljön.108 Varje individ har även egna värderingar, 

humörtillstånd och förutsättningar som i sin tur påverkar uppfattningen av 

upplevelserummet.109 I och med det så påverkas även det sociala samspelet mellan 

kunder och anställda.110  
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Dimensioner av Upplevelserummet 
Atmosfäriska förhållanden: Det är de faktorer som påverkar de mänskliga 

reaktionerna och uppfattningen om miljön. Dessa utgör miljöns bakomliggande 

egenskaper som exempelvis temperatur, belysning, ljud, musik och lukt. Generellt sett 

påverkar de omgivande betingelserna de fem sinnena.111 

Rumslig layout och funktionalitet: Med detta menas hur maskiner, utrustning och 

möbler är arrangerade och hur formerna och storleken mellan de olika föremålen 

förhåller sig till varandra i rummet. Med funktionalitet avses den förmåga hos 

föremålen att underlätta för användarna som vistas i upplevelserummet.112  

Skyltar, symboler och artefakter: De omfattar skyltning och dekor, vilka fungerar 

som explicita eller implicita signaler som kommunicerar med användaren om platsen 

samt förmedlar image eller känsla.113  

 
Interna reaktioner, fysiska reaktioner, kognition och känslor 
Generellt reagerar människor kognitivt, känslomässigt och fysiskt på en upplevd 

miljö, reaktionen påverkar hur deltagarna kommer att bete sig i upplevelserummet. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Individuella personlighetsdrag kan påverka en persons reaktion på den fysiska 

omgivningen. En individs reaktion på en viss miljö beror ofta på situationens 

omständigheter samt individens anledning att vara i just den miljön.114 Genom att 

kombinera upplevelserummet och förståelsen för de interna reaktionerna från 

anställda och kund skapas förutsättningar och insikt för att designa 

upplevelserummet.115 En deltagares upplevelse av upplevelserummet kan påverka 

dennes tankar om en plats eller tankar om människor och produkter som finns på 

platsen. I denna mening kan upplevelserummet ses som en form av icke verbal 

kommunikation.116  Alla miljöer vare sig de är naturliga eller konstgjorda kan delas in 

i två dimensioner som återspeglar användarnas känslomässiga reaktioner på den plats 

de befinner sig. Genom dessa dimensioner kan användarnas beteende förutsägas med 

avseende på miljön. Miljöer som framkallar välbehagliga känslor kommer således att 

göra att användarna vill spendera tid och pengar medan miljöer som skapar 

obehagliga känslor undviks.117 Det upplevda upplevelserummet kan också påverka 

användarna på ett rent fysiskt sätt. Exempelvis kan ljud som är höga orsaka fysiskt 

obehag. De fysiska reaktioner användaren har på upplevelserummet påverkar om de 

vill stanna och känna välbehag i en specifik miljö.118  

 
Beteende 
Individer reagerar på en miljö utifrån två former av beteende, approach och 

avoidance. Approach beteende manifesteras i en positiv reaktion på en butiks miljö. 

Detta medför en önskan om att utforska miljön och en vilja att stanna i den under en 

relativt lång tid infinner sig. Avoidance förknippas med negativa reaktioner på en 

butiks miljö med en önskan att lämna butiken och inte återvända.119 

 
Social interaktion 
Upplevelserummets påverkan på användarnas beteende påverkar i sin tur 

interaktionen mellan anställda och kund. Den fysiska miljön, som upplevelserummet 

utgör, representerar en rad sociala regler, normer och förväntningar. Återkommande 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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beteendemönster i olika miljöer gör att de associeras med den specifika miljön och 

när personer träder in i en viss miljö kan deras beteenden förutses.120  

 
Relevans; Vår uppsats handlar om kopplingen mellan affärsidé, varumärke och 

butikskoncept.  

Relationsmarknadsföring/Designprocessen; Genom att skapa långsiktiga relationer 

med kunden och låta dem integreras i den värdeskapande processen får företaget 

fram viktig information. Denna information är av stor vikt för att på bästa sätt skapa 

ett butikskoncept som är överensstämmande med företagets varumärkesidentitet samt 

tillfredställande för kunden. Genom butikskonceptets olika miljömässiga faktorer 

påverkas kundens och de anställdas beteende. Denna påverkan ger viktig input till 

vilka designaspekter som är viktiga för utformning av butikskonceptet. De 

miljömässiga faktorerna kan begränsa eller förbättra interaktionen mellan kund och 

anställd i servicemötet och här igenom påverkas kundens uppfattning om företaget 

samt dess köpupplevelse. 

Transaktionsmarknadsföring/Designprocessen; Platsen syftar till att fånga kundens 

uppmärksamhet och upplevelserummet utvecklas för att uppnå detta syfte. 

Utvecklingen sker inte i samförstånd eller interaktion med kund utan via företagets 

egna tankar hur uppmärksamhet skapas. 

  

 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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3.5 Teoretisk Syntes 
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3.5.1 Utveckling som strategi för butiksutformning  

Genom att skapa relationer och integrera kunden får företaget en bättre uppfattning 

om vad som krävs för att förmedla sin affärsidé och sin varumärkesidentitet till 

kunden. Butikskonceptet ska möjliggöra för företaget att skapa en stark och positiv 

image till kunden genom att vara utformat på ett sådant sätt att det möter kundens 

förväntningar och erfarenheter. En god kommunikation både internt och utåt till 

kunden ger goda möjligheter att skapa ett bra och enhetligt butikskoncept. Bra intern 

kommunikation gör att företagets affärsidé och identitet genomsyras i hela företaget, 

på detta vis kan företaget möta kundens förväntningar och erfarenheter. Genom intern 

marknadsföring förankras varumärkets identitet i hela organisationen, vilket gör att 

utformningen av butikskonceptet blir mer överensstämmande med företagets identitet, 

vilket i sin tur gör företaget mer trovärdigt. Interaktion med kunden ger företaget en 

ökad förståelse för kundens identitet, behov och önskningar samt uppfattning kring 

kundens involveringsgrad och köpbeteende. Genom att integrera kunden och göra den 

delaktig i den värdeskapande processen blir kunden i högre grad involverad. Företaget 

kan således genom relation med kund skapa ett välanpassat värde för denne. 

Utformning av ett butikskoncept ska generera ett mervärde till kunden i form av en 

unik köpupplevelse. Detta mervärde skapar en starkare varumärkesidentitet för 

företaget. Informationen som företaget erhåller vid integrering av kunden är av stor 

vikt för att på bästa sätt skapa ett butikskoncept som är överensstämmande med 

företagets varumärkesidentitet. Genom butikskonceptets olika miljömässiga faktorer 

påverkas kundens och de anställdas beteende, denna påverkan ger viktig input till 

vilka design aspekter som är viktiga för utformning av butikskonceptet. De 

miljömässiga faktorerna kan begränsa eller förbättra interaktionen mellan kund och 

anställd i servicemötet. Genom interaktionen påverkas kundens uppfattning om 

företaget samt dess köpupplevelse.   

 

3.5.2 Utbyte som strategi för butiksutformning  

Företaget använder sig av enkelriktad kommunikation och därmed är affärsidén vad 

gäller butikskoncept också av enkelriktad karaktär. Den enkelriktade 

kommunikationen skapar inga relationer kund och företag emellan, vilket gör att 

arbete med lojala långsiktiga kunder inte prioriteras. Värdet skapas inte i 
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interaktionen, vilket kan medföra att låginvolverade kunder attraheras mer än 

höginvolverade. Då kunden utesluts från den värdeskapande processen är de därmed 

inte med och påverkar utformningen av ett butikskoncept. Butikskonceptet ses som en 

möjlighet för företaget att väcka uppmärksamhet och utformningen sker utifrån 

företagets egna tankar kring hur uppmärksamhet skapas. Platsen där butiken ligger är 

central och det är den som förmedlar företagets varumärkesidentitet samt det 

mervärde företaget vill erbjuda kunden. Enkelriktad kommunikation via butiken syftar 

till att skapa en positiv bild och image av företaget.  
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Ruta 1: Företaget har höginvolverade kunder. Kunderna ser butiksatmosfär och 

identitetskapande som viktiga inslag i sitt val av butik. Kunderna är inte priskänsliga 

och läget på butiken är inget kunden prioriterar högt. Företaget använder en 

dubbelriktad kommunikation med sina kunder och på så vis skapas långsiktiga 

relationer. Butikskonceptet är ett värde för både kund och företag.  

 

Ruta 2: Företaget har mer eller mindre höginvolverade kunder. Kunderna ser läge, 

utbud och identitetsskapande som viktiga inslag i val av butik. Företaget har en 

enkelriktad kommunikation till kunden där transaktionen är det viktiga. 

Butikskonceptet används för att skapa uppmärksamhet och locka till sig kunder.  

 

Ruta 3: Företaget har låginvolverade kunder. Kunderna ser pris, läge och utbud som 

viktiga inslag vid val av butik. Kunderna är priskänsliga och söker inget annat värde 

än själva köpet. Företaget har en enkelriktad kommunikation till kunden där 

transaktionen är det viktiga. Butikskonceptet används för att skapa uppmärksamhet 

och locka till sig kunder.  

 

Ruta 4: Företaget har låginvolverade kunder. Kunderna ser utbud och pris som viktiga 

inslag i sitt val av butik. Butikskonceptet används för att skapa uppmärksamhet och 

locka till sig kunder.  

3.7 Teoretisk referensram 

Vår uppsats handlar om kopplingen mellan affärsidé, varumärke och butikskoncept. 

Vi kommer att i detta avsnitt göra vår studie mätbar. 

Syftet med denna studie är att analysera tre livsstilsföretag inom klädbranschen som 

arbetar med butikskoncept. Det som ligger till grund för vår teoretiska referensram är 

faktorerna helhet"samverkan samt social tillhörighet. För att göra dessa faktorer 

mätbara gör vi om dem till variabler, dessa kommer vi att presentera nedan. 

Variablerna kommer även att göra faktorerna mer lättförståeliga och överskådliga.  

Teori Faktor Variabel 

Affärsidé/Varumärke Helhet"Samverkan Överensstämmelse-/Ingen 

överenstämmelse mellan 
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affärsidé, varumärke och 

butikskoncept 

Image Tillhörighet Känslan av 

grupptillhörighet är 

väsentlig/oväsentlig 

 

Hög-/låg involvering 

Total-/Intern 

kommunikation 

Helhet"Samverkan Överensstämmelse-/Ingen 

överenstämmelse mellan 

affärsidé, varumärke och 

butikskoncept 

Dubbelriktad-/Enkelriktad 

kommunikation 

Involvement Theory Tillhörighet Känslan av 

grupptillhörighet är 

väsentlig/oväsentlig 

 

Hög-/låg involvering 

Mervärde Helhet"Samverkan 

(kvalitativ) 

Tillhörighet (kvantitativ) 

Dubbelriktad-/Enkelriktad 

kommunikation 

Överensstämmelse-/Ingen 

överenstämmelse mellan 

affärsidé, varumärke och 

butikskoncept 

Känslan av 

grupptillhörighet är 

väsentlig/oväsentlig 

Upplevelserummet Helhet"Samverkan Överensstämmelse-/Ingen 

överenstämmelse mellan 

affärsidé, varumärke och 

butikskoncept 
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Helhet"Samverkan  

Överensstämmelse mellan butikskoncept, varumärke och affärsidé/Ingen 

överenstämmelse mellan butikskoncept, varumärke och affärsidé  

Denna variabel syftar till att undersöka de olika företagens arbete och resonemang 

kring varumärke, affärsidé och butikskoncept. Vi vill mäta överensstämmelsen mellan 

dessa tre begrepp. Variabeln undersöks både i den kvalitativa och den kvantitativa 

studien.   

Dubbelriktad-/Enkelriktadkommunikation 

Denna variabel handlar om kommunikationens karaktär och på vilket vis företagen 

förhåller sig till kommunikation med kunden i framtagningen av ett butikskoncept. Vi 

kommer att mäta huruvida de använder sig av en dialog eller en 

envägskommunikation. Vi kommer att undersöka denna variabel i vår kvalitativa 

studie.  

Social tillhörighet 

Hög-involverad kund/Låg-involverad kund 

Denna variabel handlar om utifall väl utarbetade butikskoncept kan höja kundens 

involveringsgrad eller inte. Vi kommer att mäta kundens grad av involvering, detta 

kommer att göras i vår kvantitativa undersökning.  

Känslan av grupptillhörighet är väsentlig/Känslan av grupptillhörighet är 

oväsentlig 

Denna variabel handlar om kundens känsla för varumärket, närmare bestämt känslan 

av tillhörighet. Vi kommer att mäta kundernas attityder vad gäller vikten av att känna 

grupptillhörighet till det varumärke/företag denne väljer. Variabeln kommer att mätas 

i den kvantitativa undersökningen.  

4 EMPIRI 

I detta avsnitt kommer vi att presentera den data vi har fått fram genom våra 

djupintervjuer och genom våra enkätundersökningar, detta kommer vi att göra med 
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utgångspunkt i våra variabler. Vi kommer även att presentera relevant fakta om var 

och ett av undersökningsobjekten.   

4.1 Sivletto 

Sivletto är ett aktiebolag som startades år 2005 av Anna-Karin Starnberg och Per 

Nordahl. Idag är de 10 stycken anställda på Sivletto.121 År 2010 nådde företaget en 

omsättning på 8 750 000 sek.122 Sivletto lanserar sig själva som ”lifestyle delux”123 

och är en butik belägen på Södermalm i Stockholm. Butiken riktar sig till människor 

som är intresserade av rockabillykulturen. Butiken består av kläder och möbler 

inspirerade från 1940-50 talet. Sivletto är inte bara en butik, utan snarare ett forum för 

människor inom rockabillykulturen. Kunderna kommer inte bara för att handla utan 

även för att i butikens café dricka kaffe, fika och lyssna på musik med andra 

likasinnade. Sivletto har även en hårfrisörsalong, personalen är här specialiserad på 

frisyrer inom den nämnda kulturen.124 Sivletto beskriver själva sin målgrupp som 

väldigt bred; ”Det kan komma in en familj i tre generationer och alla tycker att det är 

lika kul.”125  

4.1.1 Intervju 

Intervju med en av grundarna av företaget Sivletto, Anna-Karin Starnberg.  

Överensstämmelse-/Ingen överensstämmelse mellan affärsidé, varumärke och 

butikskoncept  

I intervjun med Anna-Karin berättade hon att de inte har någon nedskriven affärsidé, 

utan de har agerat utifrån sin magkänsla och kunskap om den kulturen som de verkar 

i. I starten av företaget menar Anna-Karin att de inte använde sig av några 

ekonomiska verktyg såsom omvärldsanalyser. Trots detta menar hon att all personal 

hos Sivletto har en gemensam bild av företaget, att det är en livsstilsbutik och en 

samlingspunkt för människor som gillar rockabilly och 40 - 50-talskulturen. Anna-

Karin anser att de förmodligen borde skriva ner en affärsidé men att personalen de 

anställer har alltid haft en fot in i kulturen och varit likasinnade, det har således inte 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
121 www.allabolag.se 
122 www.guldbolag.se 
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125 www.e-magin.se 
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behövts tidigare. Hon berättar vidare att de i starten av Sivletto var rädda för att deras 

kunder skulle tro att de startade företaget för att tjäna pengar på en trend. Enligt Anna-

Karin lever väldigt många hårt för den här kulturen och är rädda för att det ska bli en 

kommersiell, trendig och ”utsåld” kultur. Därför arbetar Sivletto mycket med att 

förmedla att de gör detta för kulturens skull och inte för att hoppa på en trend och 

sedan hoppa vidare till nästa. 

Vidare berättar Anna-Karin att de vid ett tillfälle hade butiken på övervåningen men 

att det inte kändes bra, förbipasserande som inte hade ett genuint intresse såg att det 

låg en butik där. Anna-Karin menar att Sivletto inte är den typ av butik som lockar 

alla, de vill satsa på det de kan. Hon tycker att det känns bättre att butiken ligger på 

nedervåningen så att butiken inte syns från utsidan för att det på så sätt blir mer som 

en bonus för de kunder som hittar dit. Av denna anledning har de aktivt sagt att de 

inte vill vara med och annonsera i några stora tidningar. 

 

I intervjun berättar Anna-Karin att det är genom butiken som företaget försöker skapa 

en plats där kunden kan vara och umgås. Butiken är utrustad med många enhetliga 

miljömässiga attribut som är typiska för den kultur Sivletto står för och vill förmedla 

till sina kunder. Hon berättar också att butiken är utformad med en frisörsalong i 50-

tals stil och en barbershop samt ett 50-tals café i mitten av lokalen som ger möjlighet 

för kunden att sitta ner och ta en kaffe, lyssna på 50-tals musik och träffa andra 

likasinnade. Anna-Karin berättar också att konceptet utgör ett värde för kunden då det 

blir en plats där de kan vara på under en längre tid. Hon anser också att personalen är 

en väldigt viktig tillgång för deras profil. Personalen är även ett sätt att skapa 

mervärde för kunden, främst på grund av att personalen är en del av kulturen. 

Personalen är ett sätt för kunden att skapa nya kontakter, få tips och idéer av 

likasinnade.  

Dubbel-/Enkelriktad- kommunikation 

I Intervjun med Anna-Karin berättade hon att Sivletto har en dubbelriktad 

kommunikation med sina anställda och tillsammans utvecklar de företaget. Hon 

berättar också att de anställda är med och påverkar företagets utveckling, detta genom 

att komma med egna initiativ och nya idéer för bland annat butikens utformning och 
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verksamhetsområden. Genom detta menar hon att det hela tiden skapas ett nytt utbud 

och en ny utformning av butiken.  

Anna-Karin berättar vidare i intervjun att Sivletto även har en dubbelriktad 

kommunikation med sina kunder. Enligt Anna-Karin är de är väldigt aktiva på sociala 

medier och arbetar ständigt med att erbjuda det som kunden förväntar sig. Det är 

bland annat genom Facebook och Sivlettos egen blogg som de håller en god dialog 

med kunden, då de där bland annat kan följa en kunds köp. Hon berättar att 

Facebooksidan möjliggör för kunderna att sinsemellan kommunicerar med varandra 

och skapa nya kontakter. Anna-Karin anser att interaktionen med kunden är väldigt 

viktig för dem då butiken är mer än bara en butik. Interaktionen ger också en bra 

avstämning för att se om kunderna gillar det de gör och om de gör det på rätt sätt. 

Enligt Anna-Karin utgör fiket och frisören i butiken att Sivlettos personal ständigt 

integrerar med kunderna. Dessutom arbetar och sponsrar Sivletto olika typer av 

evenemang inom kulturen, genom dessa evenemang träffar de många utav sina kunder 

och även här skapas relationer.  

4.2 Carlings 

Den svenska immigranten Fridolf Carling öppnade en herrbutik på Storgatan i Oslo år 

1908. En man vid namn Frank Varner startade en framgångsrik kedja, detta var början 

till Varner textil företag.  På 1980-talet förvärvade Frank Varner herrbutiken Carlings 

och förvandlade den till en jeansbutik. 

Idag finns mer än 150 stycken butiker runt om i Norge, Sverige, Danmark, Finland 

och Polen. Carlings finns enbart i fysiska butiker. Idag är Carlings ett jeans- och 

streetkoncept med rock ´n roll som ledstjärna. Företaget riktar sig till killar och tjejer i 

åldrarna 14-25 år.126  

4.2.1 Intervju 

Intervju med en butikschef på Carlings, Sandra Andersson. 

Överensstämmelse-/Ingen överensstämmelse mellan affärsidé, varumärke och 

butikskoncept  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
126 Carlings.no 
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Sandra berättar att Carlings affärsidé i grova drag är att skapa en klädkedja där 

ledorden är denim & rock n´ roll som ska attrahera en yngre, trendriktig publik. 

Carlings fokus ligger på att sälja jeans och de marknadsför detta både externt och 

internt genom att använda sig av uttrycket; ”pushing denim”.  

Sandra berättar vidare att Carlings ska vara ett coolt ställe där kunden ska känna sig 

som hemma. För att få denna ”hemmakänsla” väljer Carlings att ha kläder i princip 

överallt, det ska inte kännas stelt på något vis. Med detta vill de att kunden ska känna 

sig bekväm nog att vara i butiken en längre tid. Butikerna är mörka och lite ruffa, 

detta ska avspegla den rock n´ roll-känsla som företaget vill förmedla via sina butiker. 

Sandra menar att de även använder sig av olika attribut i form av godisautomater, 

soffor och jukeboxar för att förstärka den känsla de vill förmedla. Personalen är en 

viktig del för att få den rätta känslan i butiken menar Sandra. Hon berättar att Carlings 

väljer att anställa människor som är typiska för sitt kundsegment, med ”rätt” attityd 

och livsstil. Sandra poängterar att de även lägger ner mycket tid på sin skyltning, där 

dekor och kläder är ett sätt att förmedla den image som butiken och varumärket står 

för. Sandra tror att det kunden upplever som ett mervärde är att när de kommer till 

Carlings får de precis det de har förväntat sig.    

För att locka till sig en större publik väljer Carlings att placera sina butiker i stora 

köpcentrum eller i stadskärnorna. Carlings tycker att det är viktigt att vara placerade i 

närheten av liknande butiker, såsom JC och Levís.  

Dubbelriktad-/Enkelriktad- kommunikation 

Vidare i intervjun berättar Sandra att Carlings tillhör Warnergruppen, där även Cubus, 

Dressmann och Solo ingår. Warnergruppen väljer att satsa den största delen av sin 

reklam på Cubus och Dressmann, Carlings har i princip ingen reklam och Sandra 

menar att de är ”självsäljande”. Hon berättar att de använder sig av skyltning som ett 

starkt knep för att locka in kunder i butiken. På Carlings skriver den enskilda butiken 

själv sina skyltar, på så vis blir varje skylt unik och Sandra tror att detta ger butiken 

mer själ.  

Sandra själv säger att Carlings använder sig av en blandning mellan dubbelriktad- och 

enkelriktad- kommunikation. Vad gäller företagets interaktion med kunden är den 

enkelriktad, Carlings väljer att inte ta med kunden i processen att utveckla sitt företag. 
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På butiksnivå menar Sandra att de mer använder sig av en dubbelriktad- 

kommunikation för att på så vis skapa relationer med kunden. Utformningen av 

butiken gör att kunden i många fall måste kommunicera med personalen. Exempelvis 

hänger många av plaggen så pass högt upp att kunden måste integrera med 

butikspersonalen för att få en chans att testa plagget. Enligt Sandra är en del av 

Carlings strategi att personalen ska integrera med kunden på ett avslappnat med ändå 

”säljigt” sätt, hon menar att personalen ska bli kundens ”sköna polare”.     

4.3 Gant 

Gant Company AB grundades år 1941 av Bernard Gant i USA. De är etablerade i över 

70 länder och har över 300 stycken butiker världen över. År 2006 introducerades 

företaget på Stockholmsbörsen då de blev uppköpta av tre svenska entreprenörer. Idag 

ägs Gant av ett schweiziskt företag. Gant är i huvudsak ett klädmärke, de gör även 

bland annat heminredning som de kallar Gant Home. Det som utmärker företaget är 

att de arbetar med amerikansk och brittisk traditionell klädstil.127  

!

4.3.1 Intervju 

Intervju med marknadsansvarig för Gant Sverige, Oscar Sandberg. 

Överensstämmelse-/Ingen överensstämmelse mellan affärsidé, varumärke och 

butikskoncept  

I intervjun med Oskar Sandberg berättar han att Gants affärsidé är att de ska vara ett 

utav de ledande globala företagen inom American Sportswear. Enligt Oskar utgår 

Gant från sin historia och sin autenticitet. De gör endast saker utifrån sitt ursprung, det 

som är deras kärnkunskap och helt enkelt det de är bra på. Han berättar vidare att 

Gant använder sina butiker som extern marknadsföring och i Sverige är det då 

framförallt deras flaggskepsbutik på Birger Jarlsgatan. Oskar anser att butiken är ett 

smakfullt och subtilt sätt att förmedla sitt varumärke på. I intervjun berättar även 

Oskar att eftersom Gant är ett livsstilsvarumärke är deras butiker livsstilstyrda och att 

de lägger väldigt mycket tid och kraft på att återspegla varumärket i butiken. Gant har 

olika typer av butikskoncept beroende på vad de vill förmedla till kunden. I butiker 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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där de vill återspegla det autentiska arvet använder det sig av vintagemöbler som ska 

spegla den rätta känslan. Han menar att genom butiken och dess utformning vill Gant 

förmedla en större kontakt med varumärket, kunden kan på så vis lära känna 

varumärket och bli starkare kopplad till Gant. Enligt Oskar vill de förmedla en unik 

shoppingupplevelse, när kunden har handlat hos Gant ska det kännas. När kunden 

köper av ett specifikt varumärke som Gant köper kunden samtidigt en känsla. När 

kunden går ifrån butiken ska de känna något positivt. Nästa gång kunden ska ut 

handla kommer Gant således ligga högt upp på deras lista av varumärken.  

 

Oskar poängterar att i just modevärlden handlar mycket om estetik och magkänsla.  I 

många andra världar döljer man sina beslut med massa excel-underlag. I den här 

välden är det bara magkänsla och denna magkänsla menar Oskar räcker för dem. Det 

handlar egentligen om hur mycket känsla du har för varumärket och vad som är rätt 

och fel.   

Oskar berättar också att läget är avgörande för var de väljer att placera sina butiker. 

De vill ha ett läge med bra genomströmning av människor och goda ”grannar”. Idag 

ligger Gant på Birger Jarlsgatan nära Tommy Hillfiger och Peak Performance som är 

varumärken som lockar samma typ av målgrupp. 

Dubbelriktad-/Enkelriktad- kommunikation 

Enligt Oskar Sandberg interagerar inte Gant med kunden utan de har en enkelriktad 

kommunikation med sina kunder. Gant arbetar istället utifrån sig själva, de ser sig 

själva som sina egna kunder, Gants anställda är också Gants kunder. Vidare säger 

Oskar att personalen ständigt jobbar med att ta in sig själva som kund i processen och 

arbetar utifrån; ”hur skulle jag ha uppfattat det här”? Oskar berättar att Gant ger ut en 

tidning till sina kunder två gånger om året som består utav både redaktionella artiklar 

och foton på Gant-kollektionen i den rätta miljön. Oskar poängterar att med tidningen 

vill de måla upp livsstilen för sina kunder och väva in plaggen i en större kontext, på 

så sätt förmedlas varumärket ut till kunderna.  

Vad gäller Gants kommunikation med sina anställda säger Oskar att det främst är 

genom möten och olika presentationer som används som kommunikationskanal. De 
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använder sig också av något som heter Gant News Flash där de anställda får nyheter 

om företaget via sms, denna information går ut till alla anställda över hela världen. 

4.4 Enkätundersökning 

Nedan kommer vi att presentera svaren från vår enkätundersökning. Vi har valt att 

presentera svaren från undersökningen i form av stapeldiagram. På frågorna 3,7,8,9 

samt 11 skulle respondenten välja två svarsalternativ. I det första diagrammet, för 

respektive av dessa frågor, visas de mest förekommande/minst förekommande 

svarsalternativen fördelat på varje företags kunders åsikter. I det andra diagrammet, 

för respektive av dessa frågor, visas de kombinationer av svarsalternativ som 

respektive företags kunder anser vara viktigast/minst viktigt. Detta för att läsaren ska 

få en så bra överblick över den presenterade data som möjligt. 

          

 

 

 

 

 

   

Fråga 1 (se bilaga 2) 
I detta diagram ser vi 
respondenternas könsfördelning på 
respektive butik.  

Fråga 2 (se bilaga 2) 
I detta diagram ser vi 
respondenternas åldersfördelning 
på respektive butik.  
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Fråga 3 (se bilaga 2) 
I denna fråga fick respondenterna 
välja två svarsalternativ. För att visa 
svaren på ett tydligare sätt har vi valt 
att göra två olika diagram.  
 
I detta diagram ser vi vad 
respondenterna på respektive butik ser 
som den viktigaste faktorn vid val av 
klädbutik.  
 

!

Forts. Fråga 3 
I detta diagram ser vi tydligare vilka 
två svarsalternativ respektive 
företags respondenter valt att 
kombinera. Beakta att vi, för att få ett 
mer överskådligt resultat, enbart tagit 
med de kombinationer av 
svarsalternativ som respondenterna 
faktiskt valt att svar.   
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Fråga 4 (se bilaga 2) 
I detta diagram ser vi varför 
respondenterna anser att klädköp är 
viktigt för dem.  
Beakta att det inte var någon som 
svarade ”Bryr mig inte”. 
 
 



! !=(!

  

#!
=!
$#!
$=!
"#!
"=!

9agSWMM]!
AKLSaOT[!
.KOM!

Fråga 5 (se bilaga 2) 
I detta diagram ser vi hur 
respondenterna hittade till 
respektive butik.   
Beakta att det inte var någon som 
svarade ”Tidningsannons” eller 
”Tv-reklam”. 
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Fråga 6 (se bilaga 2) 
I detta diagram ser vi hur 
respondenternas inköp på respektive 
butik brukar gå till.   
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Fråga 7 (se bilaga 2) 
I denna fråga fick respondenterna 
välja två svarsalternativ. För att visa 
svaren på ett tydligare sätt har vi valt 
att göra två olika diagram.  
 
I detta diagram ser vi vad 
respondenterna anser vara de mest 
utmärkande dragen för respektive 
företag.  
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Forts. Fråga 7 
I detta diagram ser vi tydligare vilka 
två svarsalternativ respektive 
företags respondenter valt att 
kombinera. Beakta att vi, för att få ett 
mer överskådligt resultat, enbart tagit 
med de kombinationer av 
svarsalternativ som respondenterna 
faktiskt valt att svara.   
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Fråga 8 (se bilaga 2) 
I denna fråga fick respondenterna 
välja två svarsalternativ. För att visa 
svaren på ett tydligare sätt har vi valt 
att göra två olika diagram.  
 
I detta diagram ser vi vad 
respondenterna från respektive företag 
anser vara de viktigaste faktorerna 
för en positiv köpupplevelse.  
 

Forts. Fråga 8 
I detta diagram ser vi 
tydligare vilka två 
svarsalternativ respektive 
företags respondenter valt 
att kombinera. Beakta att vi, 
för att få ett mer överskådligt 
resultat, enbart tagit med de 
kombinationer av 
svarsalternativ som 
respondenterna faktiskt valt 
att svara.   
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Fråga 9 (se bilaga 2) 
I denna fråga fick respondenterna 
välja två svarsalternativ. För att 
visa svaren på ett tydligare sätt 
har vi valt att göra två olika 
diagram.  
 
I detta diagram ser vi vad 
respondenterna från respektive 
företag anser vara de viktigaste 
faktorerna för en positiv 
köpupplevelse.  
 

Forts. Fråga 9 
I detta diagram ser vi tydligare vilka 
två svarsalternativ respektive 
företags respondenter valt att 
kombinera. Beakta att vi, för att få 
ett mer överskådligt resultat, enbart 
tagit med de kombinationer av 
svarsalternativ som respondenterna 
faktiskt valt att svara.   
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Fråga 10 (se bilaga 2) 
I detta diagram ser vi vad som är 
viktigt för respondenterna på 
respektive butik när det gäller 
utformningen av butiken.  
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Fråga 11 (se bilaga 2) 
I denna fråga fick respondenterna 
välja två svarsalternativ. För att 
visa svaren på ett tydligare sätt 
har vi valt att göra två olika 
diagram.  
 
I detta diagram ser vi vad 
respondenterna från respektive 
företag anser vara de mest 
utmärkande faktorerna för vad 
respektive företags varumärke 
står för. 
 

Forts. Fråga 11 
I detta diagram ser vi tydligare 
vilka två svarsalternativ 
respektive företags 
respondenter valt att kombinera. 
Beakta att vi, för att få ett mer 
överskådligt resultat, enbart tagit 
med de kombinationer av 
svarsalternativ som 
respondenterna faktiskt valt att 
svara.   
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Fråga 12 (se bilaga 2) 
I detta diagram ser vi om 
respondenterna för respektive 
företag anser att det är viktigt att 
kunna identifiera sig med vad 
respektive varumärke står för.  
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Fråga 13 (se bilaga 2) 
I detta diagram ser vi hur ofta 
respondenterna handlar på 
respektive företag.  
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5 ANALYS 

I detta avsnitt kommer vi att analysera empirin utifrån vår teoretiska referensram. 

Analysen är uppbyggd efter de variabler som framkommer i referensramen. Under 

varje variabel kommer vi att presentera relevant data från både intervjuerna och 

enkätundersökningarna. Analysen kommer att ligga till grund för kommande 

resultatkapitel.  

Överensstämmelse-/Ingen överenstämmelse mellan affärsidé, varumärke och 

butikskoncept 

Ovanstående variabel kommer att analyseras utifrån den kvantitativa och den 

kvalitativa undersökningen.  

5.1 Intervjuer 

5.1.2 Sivletto 

Sivletto har ingen utarbetad affärsidé, de har agerat utifrån sin magkänsla och 

kunskap om kulturen. All personal som de anställer har en fot in i kulturen. 

Sivletto är inte den typ av butik som lockar alla, de satsar på det de kan.  

All personal på Sivletto har en gemensam bild av företaget. Personalen är ett sätt att 

skapa mervärde för kunden.  

Sivletto bedriver sin verksamhet för kulturens skull och inte för att hoppa på en 

trend. Sivletto vill förmedla detta tydligt till kunderna, då många inom denna livsstil 

är rädda för att det ska bli en kommersiell och utsåld kultur.  

Sivletto är inte intresserade av att ha kunder som inte har ett genuint intresse för 

verksamheten de bedriver, därför väljer de att lägga butiken avskilt, på så vis är 

majoriteten av de som kommer till Sivletto, intresserade och har kännedom om 

företaget.  

Butiken är utrustad med många enhetliga miljömässiga attribut som är typiska för 

den kultur som Sivletto står för och vill förmedla till sina kunder. Konceptet utgör 

ett värde för kunden.  
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5.1.3 Carlings 

Carlings affärsidé är i grova drag att skapa en klädkedja där ledorden är denim & 

rock n´roll som ska attrahera en yngre, trendriktig publik.  

I Carlings butiker väljer de att ha kläder i princip överallt, detta för att det inte ska 

kännas stelt att vistas i butiken. Kunden ska känna sig bekväm nog att vara i butiken 

en längre tid. Butikerna är mörka och ruffa, de använder sig även av olika 

miljömässiga attribut för att förstärka den känsla företaget vill förmedla. 

Personalen är en viktig del för att få den rätta känslan. De anställda är typiska för 

Carlings kundsegment.  

Carlings lägger ner mycket tid på sin skyltning, där dekor och kläder är ett sätt att 

förmedla den image som butiken och varumärket står för.     

Det mervärde som Carlings förmedlar är att kunden får precis vad den har 

förväntat sig.  

Carlings tycker att det är viktigt att vara placerade i närheten av liknande butiker. 

5.1.4 Gant 

Gants affärsidé är att vara ett utav de ledande globala företagen inom American 

Sportswear. Gant utgår från sin historia och sin autenticitet. De gör endast saker 

utifrån deras ursprung, det som är deras kärnkunskap och helt enkelt det de är bra 

på.  

Gant använder sig av butiken som extern marknadsföring, då Gant är ett 

livsstilsvarumärke är även deras butiker livsstilsstyrda. De lägger mycket tid och kraft 

på att återspegla varumärket i butiken. Gant har olika typer av butikskoncept 

beroende på vad de vill förmedla till kunden.  

Genom butiken och dess utformning, vill Gant förmedla en större kontakt med 

varumärket. Kunden kan på så vis lära känna varumärket och bli starkare kopplad 

till Gant.  
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Gant vill förmedla en unik shoppingupplevelse som ger kunden en positiv känsla. 

Gants egna varumärke ska utgöra denna känsla och på så sätt få kunden att prioritera 

deras varumärke framför andra.  

I den värld som Gant är verksamma inom handlar det mycket om estetik och 

magkänsla. Magkänslan grundar sig på hur mycket känsla du (som anställd) har 

för varumärket och vad som är rätt och fel. 

Gant vill ha ett läge med kringliggande butiker med varumärken som lockar 

samma målgrupp som de själva. Platsen ska också ha en bra genomströmning av 

människor.    

5.2 Enkäter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Följande tre diagram visar mer exakt vilka kombinationer av svar som 

respondenterna i respektive butik har valt att kombinera med varandra (på just fråga 

7 och fråga 11, se bilaga). De svarsalternativ som de hade kunnat välja är bra priser, 

kvalitet, stort utbud, stark identitet, unikt mode, traditionellt mode och trendigt 

mode. 
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I ovanstående diagram ser vi att majoriteten av Sivlettos kunder anser att både varumärket och 
företaget står för ”kvalitet och identitet”. ”Identitet och unikt mode” kommer på en stark andra 
plats. Svarsalternativet ”identitet” är ett starkt representerat val, likaså ”unikt mode” och ”kvalitet”. 
Av Sivlettos kunder är det ingen som har svarat ”trendigt mode”.  

I ovanstående diagram ser vi att majoriteten av Carlings kunder anser att både varumärket och 
företaget står för ”unikt mode och identitet”. De vi kan se är att alla andra alternativ har en stor 
spridning och att alla alternativ finns representerade på något vis. Svarsalternativen ”identitet”, 
”unikt mode” och ”bra pris” förekommer på ett flertal ställen.   
!
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I ovanstående tre diagram kan vi se att Sivletto har mest överensstämmande svar, tätt 

följt av Carlings. Gant har lite fler icke överensstämmande svar än 

överensstämmande. På både Gant och Carlings kan vi se att alla svarsalternativ finns 

representerade på ett eller annat vis. På Sivletto är det färre variabler och kunderna 

här således en samstämmig bild av hur de ser på företaget och dess varumärke. 

Carlings och Gants kunder har många fler sätt att se på företaget och dess varumärke. 

Detta stärker det vi har kommit fram till, just att Sivletto har en större 

överensstämmelse.  

 

Dubbelriktad-/Enkelriktad-kommunikation 

Ovanstående variabel kommer enbart att analyseras utifrån den kvalitativa 

undersökningen.  

5.3 Intervjuer 

5.3.1 Sivletto 

Sivletto har en god kommunikation med sina anställda. De anställda kommer med 

egna initiativ och nya idéer för bland annat butikens utformning och nya 

verksamhetsområden.  
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I ovanstående diagram ser vi att majoriteten av Gants kunder anser att både varumärket och 
företaget står för ”kvalitet och traditionellt mode”. De vi kan se är att alternativet ”kvalitet” är ett 
väl representerat alternativ, likaså ”identitet”. Det framgår även att många av Gants kunder 
förknippar företaget och varumärket med mode av olika slag. Alla svarsalternativ finns 
representerade på ett eller annat sätt.    
!
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Sivletto är aktiva på sociala medier och arbetar ständigt med att erbjuda det som 

kunden förväntar sig. Det är bland annat genom facebook och sin egen blogg som 

de håller en god dialog med kunden.  

Interaktion med kunden är väldigt viktigt för Sivletto, då butiken är mer än bara en 

butik. Interaktionen ger också en bra avstämning för att se om kunden gillar det som 

de gör och om de då gör det på rätt sätt.   

Sivletto sponsrar olika typer av evenemang inom rockabillykulturen, genom dessa 

evenemang träffar de många av sina kunder. 

5.3.2 Carlings 

Carlings har i princip ingen reklam, utan är självsäljande. De använder sig av 

skyltning som ett starkt knep för att locka in kunder i butiken. På Carlings skriver den 

enskilda butiken sina skyltar för hand, på så vis blir varje skylt unik och ger butiken 

mer själ.  

Vad gäller företagets interaktion med kunden, väljer de att inte ta med kunden i 

processen att utveckla företaget. På butiksnivå använder de sig av en dubbelriktad 

kommunikation för att på så vis skapa relationer med kunden. Utformningen av 

butiken gör att kunden i många fall måste kommunicera med personalen. Exempelvis 

hänger många av plaggen så pass högt upp att kunden måste interagera med 

butikspersonalen för att få en chans att testa plaggen.  

En av Carlings strategier är att personalen ska bli kundens sköna polare.  

5.3.3 Gant 

Gant interagerar inte med kunden utan har en enkelriktad kommunikation med 

sina kunder. Gant arbetar istället utifrån sig själva och ser sig själva som sina egna 

kunder. Personalen arbetar ständigt med att ta in sig själva som kund. Gant ger ut en 

tidning som både består av redaktionella artiklar och foton på Gant-kollektionen, på 

så sätt förmedlar de varumärket ut till kunderna.  

De främsta kommunikationskanalerna inom företaget är möten och olika 

presentationer. 
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Känslan av grupptillhörighet är väsentlig/oväsentlig  

Ovanstående variabel kommer enbart att analyseras utifrån den kvantitativa 

undersökningen.  

5.4 Enkäter 

 

 

Hög-/låg involvering  

Ovanstående variabel kommer enbart att analyseras utifrån den kvantitativa 

undersökningen.  

5.5 Enkäter 
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Nedan kommer vi att analysera resultat av enkätundersökningen och intervjun och 

visa i en matris var Sivletto, Carlings och Gant befinner sig i dagsläget och i vilken 

grad deras kunder är involverade. Matrisen kan utläsas i två aspekter; kundernas och 

företagets, där versalen står för företaget och gemenen för kunden. Vi har använt oss 

av första bokstaven i respektive företag.  

 
 
 

 
 
 
Sivletto: Vi kan konstatera att Sivlettos kunder är höginvolverade. Företaget satsar på 

dubbelriktad kommunikation för att skapa långsiktiga relationer. Sivletto arbetar inte 

aktivt med att nå ut till nya kunder utan de satsar på att bygga relationer med sina 

befintliga kunder. Sivletto konkurrerar framförallt med identitetsskapande och deras 

kunder är inte priskänsliga. Personalen på Sivletto är ett viktigt inslag i skapandet av 

en varumärkesidentitet. Det är de som kunden får direkt kontakt med i butiken. 

Sivletto rekryterar endast personal som har en fot in i den kultur som Sivletto arbetar 

i. I vår undersökning har det framkommit att det enbart är en utav Sivlettos kunder 
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som hittade till butiken genom att gå förbi. Resterande kunder hittade dit via internet 

eller framförallt genom bekanta. Det är ingen av Sivlettos kunder som har valt läge 

som en viktig del till varför de handlar på butiken. 

  

Carlings: Vi kan se att utav Carlings kunder är ungefär hälften höginvolverade och 

hälften låginvolverade. Företaget satsar på ett butikskoncept som är till för att skapa 

uppmärksamhet. Carlings konkurrerar med pris och vi kan se i vår undersökning att 

många kunder väljer pris som en viktig faktor för en positiv köpupplevelse, Carlings 

kunder är således priskänsliga. Många av Carlings kunder menar att de handlar där 

när de går förbi, på shoppingrundan, för att de har ett stort utbud och bra priser. 

Majoriteten av Carlings kunder hittade till butikerna genom att de helt enkelt gick 

förbi. 

Gant: Majoriteten av Gants kunder är höginvolverade. Företaget satsar på ett 

butikskoncept som är till för att skapa uppmärksamhet. Gant konkurrerar med kvalitet 

och det har de lyckats förmedla till sina kunder. Vad gäller pris kan vi i vår 

undersökning se att det är väldigt få av Gants kunder som ens nämner pris som en del 

av Gants image, utav detta utläser vi att Gants kunder inte är priskänsliga. Majoriteten 

av Gants kunder hittade till butikerna genom att de helt enkelt gick förbi. 

!
!  
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6 RESULTAT 

I detta avsnitt kommer resultaten från empirin och analysen att ställas mot uppsatsens 

syfte. Vi kommer här att redogöra och ge svar på vårt syfte. 

 

Syftet med denna studie är att analysera livsstilsföretag inom klädbranschen som 

arbetar med butikskoncept. Vi vill undersöka butikskonceptets inverkan på företagens 

varumärkesprofil samt butikskonceptets påverkan på kundens grad av involvering.   

!
Vi kan se att Sivlettos kunder har störst överensstämmelse vad gäller sina tankar om 

vad företaget och varumärket står för. Detta tyder på att de är duktiga på att förmedla 

sin affärsidé till kunden. Carlings har också stark överrensstämmelse medan Gants är 

något lägre. Då både Carlings och Sivletto använder personalen som viktiga inslag i 

sina butikskoncept kan vi se att personalen spelar stor roll i att förmedla rätt känsla 

och image till kunden. Vad vi har kunnat tyda har Gant inte nämnt något om sin 

personal i butikerna, detta skulle kunna vara en bidragande faktor till att deras 

överrensstämmelse är lägst. 

 

Då både Carlings och Gant är belägna på så kallade A-lägen tar de del av de 

klustereffekter som uppkommer på dessa platser. Sivlettos kunder måste istället 

anstränga sig för att ta sig till butiken och företaget måste således locka med något 

unikt. De tar inte del av några klustereffekter överhuvudtaget. Sivletto har medvetet 

valt att lägga sig på en plats som är svår att hitta till, eftersom de ligger avsides går de 

flesta kunder dit av en anledning. Sivletto vill inte ta del av några klustereffekter, de 

som verkligen vill komma till butiken, de kommer dit. Då identitetsskapande och 

tillhörighet är viktigt för Sivlettos kunder är läget ett sätt förstärka sin 

varumärkesidentitet ytterligare. Sivletto kan inte konkurrera med att lägga sig på A-

lägen, det är för det första alldeles för dyrt för dem, men framförallt skulle det vara 

förödande för deras varumärke. De vill inte förknippas med något trendigt och 

kommersiellt, vilket de har lyckats med då ingen av Sivlettos kunder anser att 

företaget står för något trendigt. För Sivletto är det viktigt att inte ”sälja ut” någons 

kultur och livsstil. Skulle de välja att placera sig på ett A-läge, skulle deras genuinitet 

för kulturen försvinna.  
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Då Sivletto är en hårt rotad livsstilsbutik kan man fråga sig om det är klädköpet i sig 

som kunden är involverad i eller om det är i sitt eget identitetsskapande. Det är många 

av Sivlettos kunder som menar att de köper kläder för den sociala tillhörighetens 

skull, men betyder det att de är involverade i klädköpet? Då Sivletto arbetar hårt för 

kulturen, identiteten och det genuina blir de köpare som i vanliga fall inte är 

involverade i klädköpet indirekt involverade, då de är involverade i sitt eget 

identitetsskapande. Detta gör att Sivletto får en större andel höginvolverade kunder, 

vilket gör dem engagerade i och med sitt starka butikskoncept.      

 

Carlings och Gant använder sig av skyltning och skyltfönster, medan Sivletto har en 

mystisk liten dörr som gör att det knappt syns att det är en butik där. Här kan vi 

verkligen se skillnaden i vad butikskonceptet fyller för funktion. Carlings och Gant 

vill skapa uppmärksamhet och locka in kunder medan Sivletto vill skapa ett mervärde. 

Det skulle aldrig fungera att vara placerad på ett ”A-läge” och inte använda sig av 

”lockbeten” till kunden för att få denne att komma in, Carlings och Gant måste skapa 

uppmärksamhet för att överleva. Sivlettos butikskoncept skapar i allra högsta grad 

uppmärksamhet väl inne i butiken, men det är inte deras primära syfte, deras 

uppmärksamhet skapas på grund av det mervärde kunden får. Det är således av största 

vikt att kundens förväntningar uppfylls väl inne i butiken. För att försäkra sig om att 

kundens förväntningar uppfylls är det viktigt att allt i företaget genomsyras av samma 

tänk. Stämmer inte alla delar överens kommer företaget att ge en missvisande bild till 

kunden och konceptets värde faller.   

 

Både Gant och Sivletto pratar om magkänslan som ett viktigt inslag hos personalen. 

Denna magkänsla grundar sig på ett överlägset kunnande, då personalen på båda 

företagen är sina egna kunder. Skillnaden här är att Sivletto inte enbart utgår från sig 

själva utan tar även in den ”riktiga” kunden i sitt utvecklingsarbete. Sivletto har tagit 

magkänslan ett steg längre, en av anledningarna till att de kan förlita sig på sin 

magkänsla är att alla som arbetar på Sivletto har en så pass djupt förankrad förståelse 

för kulturen de är verksamma inom. Denna magkänsla blir bekräftad genom att ha en 

god interaktion med kunden och detta är en ovärderlig styrka för Sivletto. Gant, å 

andra sidan, behöver inte arbeta med interaktion för att få en överenstämmelse, då 

deras varumärke är så pass starkt i sig självt.  
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Personalen på Carlings och Sivletto utgör själva en del av butikskonceptet. Skillnaden 

är att på Carlings används personalen, liksom butikskonceptet, för att skapa 

uppmärksamhet, medan på Sivletto används personalen som ett sätt att skapa en 

känsla av en helhet. Ett litet snedsteg från Sivlettos sida är förödande för företaget och 

dess rykte, speciellt på grund av den kulturen de är verksamma inom.    

 

Pris och är något som Sivletto aldrig skulle kunna konkurrera med då de inte kan 

konkurrera med liknande stordriftsfördelar som varken Carlings eller Gant kan. 

Sivlettos kunder är inte priskänsliga.  

 

Carlings kunder söker tillhörighet, det vi kan se är att Carlings kunder är unga och att 

det kan vara en orsak till att de söker tillhörighet i större grad.  

 

!  
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7 Slutsats 

 
I detta avsnitt kommer vi utifrån vårt resultat svara på vår problemformulering.  
 

Vilka faktorer är viktiga för småföretag inom klädbranschen för att förstärka sitt 

varumärke genom butikskoncept? 

De faktorer som är viktiga för småföretag inom klädbranschen för att förstärka sitt 

varumärke genom butikskoncept är följande; 

• Samverkan mellan butikskoncept, affärsidé och varumärke. Finns det 

ingen överensstämmelse kan inte butikskonceptet uppfylla sin funktion, att 

skapa värde. Butikskonceptet ska ge en möjlighet för företaget att förmedla 

sina kärnvärden till kunden. Om inte butikskonceptet stämmer överens med 

företagets grundläggande affärsidé kan butikskonceptet göra mer skada än 

nytta. Att allt genomsyras av samma tänk är en förutsättning för att förmedla 

rätt varumärkesidentitet och image till kunden. Ett överlägset kunnande är 

viktigt för småföretagens överlevnad. Det överlägsna kunnandet ska utmynna 

ifrån affärsidén och ska styrka företagets val av verksamhet. Ska småföretagen 

överleva är det därför viktigt att de tar till vara på den kunskap de besitter och 

satsar hårt på sin nisch för att kunna erbjuda kunden ett unikt värde samt vara 

bäst på det de gör. Det överlägsna kunnandet och således affärsidén ska vara 

så pass starkt att det kan liknas vid en magkänsla.    

• Social tillhörighet, identitetsskapande och involvering. För att småföretag 

ska överleva krävs det att de har höginvolverade kunder. Genom att skapa en 

image och ett butikskoncept som kunden vill känna social tillhörighet till kan 

företagen skapa höginvolverade kunder trots att de inte är höginvolverade i 

själva produkten. Social tillhörighet gör det enklare för företaget att skapa 

relationer med kunden, vilket även det utmynnar i en höginvolvering från 

kundens sida.  

• Skapa mervärde i allt de gör. Genom att företaget har ett välarbetat 

butikskoncept utgör det ett mervärde till kunden, i form av en unik 
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köpupplevelse. Då småföretag inte kan konkurrera med varken läge eller pris, 

krävs det att de skapar ett mervärde på något annat vis. Att skapa ett värde i 

något annat än själva produkten kan minska risken att kunden exempelvis blir 

priskänslig. 

• Dubbelriktad kommunikation som ger långsiktiga relationer. För att 

småföretagen ska kunna överleva måste de skapa relationer med sina kunder. 

Interaktion med kunden ger ett unikt värde både för företaget och kunden. Att 

göra kunden delaktig bidrar till att företaget får större förståelse för vad 

kunden vill ha och därmed möter de kundens behov på ett bättre sätt.  

• Personal. För att få ett enhetligt butikskoncept där varumärkets identitet 

avspeglas på rätt sätt krävs det att personalen är engagerad i företaget och vad 

det står för då de utgör länken mellan företaget och kunden. Då social 

tillhörighet är en utav de faktorer som är viktiga för småföretagens överlevnad 

är det extra viktigt att personalen har ett genuint intresse för den kultur de 

verkar inom. Personalen utgör därmed det överlägsna kunnandet vilket ger ett 

ökat värde åt kunden.  

!  
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8 Diskussion och vidare forskning 

Om småföretagen inte tar dessa faktorer i beaktning kan de komma att konkurreras ut 

från marknaden, småföretagen, speciellt i storstäderna, kommer således att försvinna i 

allt större utsträckning. Idag tar galleriorna över även i citykärnan vilket medför ett 

extra tryck på attraktiva lägen, detta kommer i sin tur medföra att hyrorna stiger ännu 

mer. Utifrån vår studie skulle detta kunna betyda att småföretag som inte arbetar med 

koncept kommer inte att finnas längre.  

Vår uppsats indikerar på att det är viktigt för småföretagen att arbeta med starka 

butikskoncept för att överleva. Därför tycker vi att det skulle vara intressant att gör en 

studie där tre småföretag jämförs med varandra för att se hur dessa företag arbetar 

både internt inom företaget och hur detta avspeglas i butikskonceptet. 

Det hade även varit av intresse att undersöka och jämföra butiker som jobbar med 

koncept och butiker som inte gör det. Detta för att se skillnader och likheter i hur det 

arbetar för långsiktig överlevnad.  

9 Källkritik 

Respondenterna som svarade på enkäten kan ha varit påverkade av företagets och 

varumärkets värderingar, vilket kan ha gjort att resultat vi har fått fram har varit färgat 

av detta. Respondenterna kan på så vis ha valt att framställa företaget på ett bättre sätt 

eller inte velat ge företagen dålig publicitet. 

Representanterna från de olika företagen kan vid intervjun ha svarat på frågorna under 

påverkan och vetskapen om vad uppsatsen handlade om samt att de kan ha framställt 

företaget i bättre dager än vad det egentligen är. I vår kvalitativa undersökning gjorde 

vi bara intervjuer med en representant från företaget. Anställda inom samma företag 

har ofta olika uppfattning, därmed skulle resultatet kunnat bli mer tillförlitligt om vi 

hade intervjuat fler från företaget. Vissa frågor anser vi även att vi har utformat lite 

väl komplicerat och därmed inte fått fram ett lättolkat resultat.  
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BILAGA 1 
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Alternativ  

Pris:  

Personal:  

Läge:  

Utbud:  

Kvalitet:  

Butiksatmosfär:  
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Internet: 

Evenemang:  

Tidningsannonser:  

Tv-reklam:  
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Gick förbi:  
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Stark identitet/ karaktär:   

Unikt mode:  
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Känslan av tillhörighet:  
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Hjälpsam:   

Kunnig:    

Trevlig:  

Säljande:  

Lämnar mig ifred:  

Inväntar min kontakt:  
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Första gången:  
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BILAGA 3 

När vi utformade vår enkät formulerade vi ett antal frågor som kan härledas till 

begreppet involvering. För att vi kunna mäta kundens grad av involvering ser vi till 

det val av svarsalternativ som respondenten har gjort till respektive fråga och utifrån 

det kan vi utläsa om denne är hög eller låg involverad.  

För att mäta involveringsgraden utgick vi från följande frågor; 

! När du valde denna klädbutik, vad var då viktigast för dig? (Kryssa i de två 

viktigaste alternativen för dig) 

! Hur hittade du till denna butik? 

! Hur brukar dina inköp oftast gå till, när du handlar på denna butik?  

! Vad är viktigt för att du ska få en positiv köpupplevelse? (Välj de två viktigaste 

alternativen för dig) 

! Hur vill du att personalen ska bemöta dig för att du ska få en bra 

köpupplevelse? (Kryssa i de två viktigaste alternativen för dig) 

! Vad gör denna butiks utformning viktig för dig?  

! Tycker du att det är viktigt att kunna identifiera dig med vad detta varumärke 

står för? 

 

Om resultat ger mätvärdet sex eller fler utav de elva alternativen från frågorna som 

ger mätvärdet höginvolvering anser vi att kunden är höginvolverad. Om resultatet ger 

mätvärdet sex eller fler  av de alternativ som ger mätvärdet låginvolvering ser vi 

kunden som låginvolverad.  

Vid frågan; När du valde denna klädbutik, vad var då viktigast för dig? (Kryssa i de 

två viktigaste alternativen för dig) 

- Pris:  

- Personal:  

- Läge:  

- Utbud:  

- Kvalitet:  

- Butiksatmosfär: 



! !I=!

Har respondenten svarat alternativen personal, kvalitet eller butiksatmosfär blir 

mätvärdet höginvolvering. De övriga svarsalternativ ger därmed mätvärdet 

låginvolvering.   

Vid frågan; Hur hittade du till denna butik? 

- Internet   

- Evenemang    

- Tidningsannonser 

- Tv-reklam   

- Genom bekanta 

- Gick förbi 

 

Har respondenten svarat alternativen; Internet, evenemang eller genom bekanta blir 

mätvärdet höginvolvering. De övriga svarsalternativ ger därmed mätvärdet 

låginvolvering.   

!
Vid frågan, Hur brukar dina inköp oftast gå till, när du handlar på denna butik?  

- Impulsköp  

- På ”shoppingrundan”    

- Planerade köp 

- Går alltid hit 

Har respondenten svarat alternativen; Planerade köp eller går alltid hit ger det 

mätvärdet höginvolvering. De övriga svarsalternativen ger därmed mätvärdet 

låginvolvering.   

 

Vid frågan; Vad är viktigt för att du ska få en positiv köpupplevelse? (Välj de två 

viktigaste alternativen för dig) 

- Personal     

- Butikens miljö och atmosfär 

- Läge 

- Andra kunder  

- Pris    

- Kvalitet     

- Utbud 
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Har respondenten svarat alternativen; Personal, ”Butikens miljö och atmosfär” eller 

kvalitet ger det mätvärdet höginvolvering. De övriga svarsalternativen ger därmed 

mätvärdet låginvolvering.   

 

Vid frågan; Hur vill du att personalen ska bemöta dig för att du ska få en bra 

köpupplevelse?  

- Hjälpsam   

- Kunnig   

- Trevlig 

- Säljande 

- Lämnar mig ifred   

- Inväntar min kontakt 

Har respondenten svarat alternativen; Hjälpsam eller kunnig ger det mätvärdet 

höginvolvering. De övriga svarsalternativen ger därmed mätvärdet låginvolvering.   

 

Vid frågan; Vad gör denna butiks utformning viktig för dig?  

- Känslan av tillhörighet    

- Den rätta atmosfären  

- Att den är bekväm    

- Att den är lättorienterad 

Har respondenten svarat alternativen; Känslan av tillhörighet eller den rätta 

atmosfären ger det mätvärdet höginvolvering. De övriga svarsalternativen ger därmed 

mätvärdet låginvolvering.   

 

Vid frågan; Tycker du att det är viktigt att kunna identifiera dig med vad detta 

varumärke står för? 

- Ja   

- Nej  

- Bryr mig inte 

Har respondenten svarat alternativet; Ja ger det mätvärdet höginvolvering. De övriga 

svarsalternativen ger därmed mätvärdet låginvolvering.   
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Resultatet som vi får fram när vi slår ihop mätvärdena på varje fråga kommer visa 

vilka respondenter som är höginvolverade respektive låginvolverade.  

 
Utifrån samma tillvägagångssätt som ovan har även mätt om kunden ser tillhörighet 
som väsentligt eller inte.  
Vid frågan; Varför är klädköp/kläder viktigt för dig? 

- Visar social tillhörighet/identitet  

- Känslan av snygga kläder 

- Behov av nya kläder  

- Vill se respektabel ut  

- Är inte viktigt/bryr mig inte 

Har respondenten svarat alternativet; Visar social tillhörighet/identitet ger det 

mätvärdet att kunden ser tillhörighet som väsentligt. De övriga svarsalternativen ger 

därmed mätvärdet att kunden inte ser tillhörighet som väsentligt.  

 

Vid frågan; Vad gör denna butiks utformning viktig för dig?  

- Känslan av tillhörighet    

- Den rätta atmosfären  

- Att den är bekväm    

- Att den är lättorienterad 

Har respondenten svarat alternativet; ”Känslan av tillhörighet” eller ”Den rätta 

atmosfären” ger det mätvärdet att kunden ser tillhörighet som väsentligt. De övriga 

svarsalternativen ger därmed mätvärdet att kunden inte ser tillhörighet som väsentligt.  

 

Vid frågan; Tycker du att det är viktigt att kunna identifiera dig med vad detta 

varumärke står för? 

- Ja   

- Nej  

- Bryr mig inte 

Har respondenten svarat alternativet; Ja ger det mätvärdet att kunden ser tillhörighet 

som väsentligt. De övriga svarsalternativen ger därmed mätvärdet att kunden inte ser 

tillhörighet som väsentligt.  

 


