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Sammanfattning 

Då konkurrensen och antalet butiker har ökat idag, har konsumenten automatiskt fler 

valmöjligheter av inköpsställe. Ibland bestämmer sig konsumenter för att åka långa sträckor för 

att besöka och handla i en specifik butik, även då de troligen har mer närliggande butiker de kan 

välja bland. Vår undersökning inriktar sig på att få klarhet i långdistansköp. Företag kan idag 

använda sig av sex utvecklade konkurrensmedel för att locka konsumenter till sin butik. Dessa är 

läge, pris, produkt, service, människor (personal) och kommunikation. Vi har valt att fokusera på 

dessa i vår uppsats. Syftet med uppsatsen är att ta reda på varför konsumenter väljer att åka långt 

för att handla och vilka konkurrensmedel som kan ha betydelse för ett sådant beteende. 

 

För att få ett bra underlag till vårt ämne, har vi under vårt arbete har vi använt oss av två 

undersökningsmetoder. Först valde vi att göra kundintervjuer med 25 stycken konsumenter, för 

att sedan förstärka upp det med en fokusgruppsintervju. Kundintervjuerna genomfördes med 25 

stycken konsumenter på Gekås i Ullared, som representerar ett företag som människor åker långt 

för att handla i. I fokusgruppsintervjun valde vi att låta vänner och bekanta delta som hade någon 

erfarenhet av långdistansköp. I båda metoderna låg fokuseringen på att ta reda på vad som låg 

bakom deras beteende i val av butiker som ligger 15 mil bort eller mer. Frågorna som ställdes var 

främst baserade på de olika konkurrensmedlen och vilken betydelse de ansåg att dessa hade.  

 

Vår undersökning resulterar i att konkurrensmedlen har olika betydelse beroende på vad syftet 

med besöket är. Olika butiker kan fokusera på olika konkurrensmedel för att nå framgång, då 

betydelsen av dem varierar. Det handlar helt enkelt om att skapa en unik kombination av alla 

konkurrensmedel och anpassa dem efter sin målgrupp. 

 

Nyckelord: butiksval, konkurrensmedel, läge, pris, produkt, service, människor (personal), 

kommunikation, upplevelser 
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1 INLEDNING  

Genom denna uppsats vill vi ge läsaren en inblick i fenomenet långtdistansköp. Ibland väljer 

konsumenter att åka ett flertal mil just för att komma till en specifik butik för att handla, även då 

konsumenten troligtvis passerar butiker på vägen eller har butiker i närheten som säljer liknande 

produkter. Läsaren ska genom uppsatsen få ta del av en undersökning som bygger på att ta reda 

på varför konsumenter åker långt för att handla och vad som ligger bakom detta beteende. Vi ska 

undersöka vilka konkurrensmedel det är som påverkar kunderna och som slutligen får dem att 

välja just en specifik butik. Nedan följer underrubriker som ska ge läsaren förståelse för 

uppsatsens syfte och problem, samt varför ämnet är intressant att undersöka. 

 

1.1 Bakgrund 

Då handelsmarknaden idag är stor och konsumenterna har ett stort utbud att välja på, har därmed 

konkurrensen ökat enormt bland företagen. Det gäller för företag att hela tiden utveckla ett 

koncept som resulterar i att kunder hellre väljer deras butik, framför deras konkurrenter. Det finns 

sex stycken utvecklade konkurrensmedel som ett företag kan använda sig av. Dessa är läge, pris, 

produkt, service, människor och kommunikation.
1
 Genom att använda sig av en eller flera av 

dessa kan företag påverka konsumenter att välja just deras butik. 

 

Läge är ett utav de mest användbara konkurrensmedlen och mycket handlar om lättillgänglighet.
2
 

Detta skiljer sig för de konsumenter som reser långt för att handla. Gekås i Ullared är ett 

typexempel på ett företag som konsumenter från flera olika platser, väljer att besöka. Gekås är 

mer förknippad med pris, som också är ett viktigt konkurrensmedel.
3
 
 
Eftersom det idag finns det 

en mängd med olika lågprisbutiker som ger konsumenter stora valmöjligheter så är det viktigt att 

tänka på hur de kan konkurrera mot de andra butikerna. Produkterna och utbudet är ofta en 

anledning till varför konsumenter besöker en butik och det finns inget intresse av butiken om de 

inte gillar produkterna.  

 

                                                           
1
 Andberg, Eliasson (2002), s. 73 

2
 Thurow, Nilsson (2004), s.23 

3
 Lundén (2008), s.10 
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Förutom pris och produkt kan butiker använda sig av olika servicetjänster för att skapa något 

extra för kunden samt särskilja sig på marknaden.
4
. Det kan vara servicetjänster som underlättar 

för kundens besök i butiken. Den personliga servicen är ett konkurrenskraftigt verktyg som 

personalen kan erbjuda och handlar mycket om hur de uppträder mot kunden och tillfredställer 

dennes önskemål. Ofta väljer människor bort en butik när de upplevt att de fått en dålig service.
5
 

 

Det finns företag som satsar enormt stora summor på olika marknadsföringsåtgärder, men som 

aldrig riktigt lyckas att få den feedback ifrån potentiella kunder som de hoppas på. Lågprisbutiker 

är ofta väldigt sparsamma när det gäller reklam och andra olika marknadsföringsåtgärder.6 Det 

beror på att de annars inte skulle kunna ha kvar de låga priserna på produkterna, då 

marknadsföring kräver stora resurser. Om butiker satsar på markandsföringsåtgärder kan det leda 

till att de positionera sig i kundernas medvetande, vilket kan leda en butik till framgång. Genom 

positionering så kommer konsumenterna att komma ihåg butiken och i slutändan väljer de den 

framför konkurrenterna.7  

 

1.2 Problemformulering 

Varför väljer konsumenter att åka långt för att handla och vilka konkurrensmedel kan vara 

avgörande för ett sådant beteende? 

 

1.3 Syfte 

Vi vill veta vad som påverkar en konsument att välja en butik långt bort och syftet är att beskriva 

detta fenomen. Vi ska undersöka vilka konkurrensmedel som kan vara av betydelse för en 

konsumentens beteende i detta fall. Vi vill genom våra slutsatser förklara hur olika 

konkurrensmedel kan påverkar en konsuments butiksval. 

                                                           
4
 Thurow, Nilsson (2004), s.111 

5
 Thurow, Nilsson (2004), s. 94 

6
 Ljung, Nilsson, Olsson (2007), s. 292 

7
 Thurow, Nilsson (2004), s. 191 
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1.4 Val av ämne och avgränsningar  

För att få en tydlig fokusering på ämnet och för att undersökningen inte ska bli för bred, har vi 

bestämt oss för att koncentrera oss på konkurrensmedlen; läge, service, pris, produkt, människor 

och kommunikation. Vi kommer att utgå från konsumenternas perspektiv och kommer att 

använda oss av två olika undersökningar; en fokusgruppsintervju och ett antal öppna intervjuer. 

Då vi ska ta reda på varför folk väljer butiker långt bort från deras bostad, har vi valt att i våra 

kundintervjuer låta Gekås i Ullared representera ett företag som folk väljer trots att det inte är det 

närmaste alternativet. Att vi valde att använda oss av Gekås i Ullared, beror på att de är ett 

företag som får besök av konsumenter från många olika platser i Sverige. När det gäller att resa 

långt för att besöka en butik, kan det tolkas olika och vi har därför valt att i vår undersökning 

räkna långdistansköp till de konsumenter som har minst 15 mil mellan bostad och butik. Att vi 

själva väljer hur många antal mil som ska räknas som långdistans, beror på att vi inte funnit några 

tidigare studier med en definition av det. Vi tycker att 15 mil är relevant och genom att ta detta 

avstånd är chansen stor att konsumenterna åker förbi liknande butiksalternativ, vilket vi finner 

intressant i sammanhanget.  

 

1.5 Undersökningen  

Vår uppsats kommer att innehålla två olika undersökningar; öppna individuella kundintervjuer 

och en fokusgruppsintervju. De öppna individuella intervjuerna kommer att ske på plats utanför 

Gekås i Ullared. De konsumenter vi intervjuar måste enligt vår egen definition av långdistansköp, 

vara minst 15 mil hemifrån. Vi kommer att strukturera upp ett antal specifika frågor och frågorna 

kommer att baseras på valet av butik och vad deras beteende grundar sig i samt fokus på 

konkurrensmedel. Vi har valt att utföra 25 stycken individuella kundintervjuer. Vi anser att det 

räcker för att få ihop det dataunderlag vi behöver för vår uppsats.  Vi valde 25 stycken intervjuer, 

då vi anser att fler än det skulle medföra att underlaget blir för stort och för svårt att hantera.  

 

Till fokusgruppsintervjun kommer vi att välja ut sex personer som har någon erfarenhet från 

långdistansköp. De behöver alltså inte ha besökt Gekås i Ullared, men besöket ska ha skett minst 

15 mil från bostad. Det är alltså långdistansköp som dessa individer ska ha gemensamt under 

intervjun och inga andra särskilda egenskaper så som kön eller ålder, då det inte är relevant för 
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oss i vår undersökning. Liksom i de individuella intervjuerna, kommer fokus under intervjun att 

ligga på valet av butik men också på konkurrensmedel. Att vi väljer att göra två olika 

undersökningar grundar sig i att vi vill få en så bred bild som möjligt angående ämnet. Genom de 

öppna individuella intervjuerna har vi möjlighet att ställa direkta frågor om ämnet, medan vi i 

fokusgruppsintervjun kan följa upp med de eventuella tendenser som framkommit. Vi kommer 

att i uppsatsens tredje kapitel, mer tydligt klargöra varför vi valt dessa metoder till datainsamling 

samt hur de strukturerats upp.  

 

1.6 Uppsatsens disposition  

I det första kapitlet i uppsatsen har vi att redogjort för den problemformulering arbetet kommer 

att grunda sig i och vad syftet med uppsatsen är, samt varför ämnet är värt och intressant att 

undersöka. Vi kommer att presentera de teorier vi anser är relevanta för arbetet i den teoretiska 

referensramen, som är kapitel två. Det tredje kapitlet innehåller de metoder vi valt att arbeta med 

samt de argument som ligger för valen av dessa. I det fjärde kapitlet kommer vi att sammanställa 

och redovisa för de resultat vi fått i de undersökningar vi genomfört. Resultaten kommer sedan 

att analyseras i nästa kapitel med den teoretiska referensramen, detta för att vi sedan ska kunna 

dra slutsatser och besvara vår problemformulering, i kapitlet därefter. Vidare följs detta kapitel av 

våra reflektioner kring arbetet samt de rekommendationer vi kan ge baserat på vårt arbete. Efter 

detta kapitel framkommer en källförteckning som visar läsaren var vår teori är hämtad ifrån. 

Avslutningsvis finns uppsatsens bilagor, där våra frågor och stödord till intervjuerna presenteras. 



 

Sidan 5 av 47 

2 TEORETISK REFERENSRAM 

I det här kapitlet kommer vi redogöra för den litteratur och de referenser vi valt att basera vårt 

arbete på. Vi har valt det som vi anser är relevant för vår uppsats och har fokuserat främst på 

konsumenters butiksval och beteende, de sex konkurrensmedlen och upplevelser vid köp.. 

 

2.1 Konsumenters butiksval 

Undersökningar om konsumenters beteende vid butiksval har visat att det är relaterat till 

attributen i butikerna. I Mikael Hernants doktorsavhandling (2009) står det att Pan och Zinkhan 

(2006) gjort en metaanalys av 80 empiriska studier om konsumenters butiksval, de fann då att 

sortiment och utbud är det främsta sambandet med butiksval. Detta följt av service, kvalité, 

butiksatmosfär, låga prisnivåer, bekvämliga lägen, snabba kösystem, lämplig öppettider, vänlig 

personal och lättillgängliga hjälpmedel.  I Mikaels doktorsavhandling (2009) visar Carpenter och 

Moores (2006) studie om konsumenter som handlar ofta i stora snabbköp, visade det sig att de 

högst rankade attributen i en butik var renlighet, sortiment, priser, trängselfritt i butiken och 

trevlig personal. För temporära konsumenter var det istället parkeringsmöjligheter och 

lättillgänglighet som var rankade som fyra och femma, gällande de mest viktiga attributen.
8
  

 

Butiksvalet grundar sig i vilken bild det tänka segmentet har utav butikens image. Konsumenter 

sorterar ut och jämför butikens karaktäristiska drag med konsumenternas egna kriterier. 
9
 Det 

första är läget. Nästa är sortiment och där är det djup, bredd och kvalité som bestämmer 

butiksvalet. Detta gäller speciellt varuhus och andra butiker i shoppingcentrum.
10

 Nästa attribut är 

priset och dess betydelse bestäms utav produkterna.
11

 Vidare följer marknadsföring, personal, 

service och annat/övrigt.
12

 Dessa olika attribut jämförs sedan med vad kunden vill att det ska vara 

och hur butiken egentligen är. När denna jämförelse är gjord kommer det att resultera i om 

butikerna är godkända eller icke godkända för kunden. 
13

 

                                                           
8
 Hernant (2009) 

9
 Engel, Blackwell, Miniard (1990), s.586 

10
 Engel, Blackwell, Miniard (1990), s. 587 

11
 Engel, Blackwell, Miniard (1990), s. 588 

12
 Engel, Blackwell, Miniard (1990), s. 591 

13
 Engel, Blackwell, Miniard (1990), s.586 
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Figur 1, Processen vid butiksval
14

 

 

2.2 De sex Konkurrensmedlen i Marknadsmixen 

Konceptet utav marketing mix är själva kärnan av marknadsföring, vilket Neil Borden först 

introducerade. I Mikael Hernants doktorsavhandling (2009) står det att McCarthy (1960) tog fram 

de fyra P: na, som kännetecknas av produkt, plats, pris och promotion. Undersökningar har funnit 

att de fyra P: na har begränsningar.
15

 Därför har det producerat fram mer eller mindre förlängda 

versioner utav dessa. I Mikaels Hernants doktorsavhandling (2009) står det att Tigert med flera 

(1988) och Ring och Tigert (1995) använde ett ”Pentagon” för att illustrera marknadsmixen, där 

varje hörn representerade ett element. Hörnen är märkta; värde (pris och kvalité), plats (läge, 

                                                           
14

 Engel, Blackwell, Miniard (1990), s.586 
15

 Hernant (2009) 



 

Sidan 7 av 47 

storlek, layout och design), människor (service och vetskap), kommunikation (marknadsföring 

och positionering), och produkt (intensivt och stil/mode).
16

  

 

De sex hörn i marknadsmixen, är de sex konkurrensmedlen ett företag kan använda sig av. Ett 

företag kan välja vilka av dessa de ska använda till sitt företag och beroende på dimensionering, 

utgör varje företag en unik kombination. Med dimensionering menas i detta fall hur mycket tid, 

pengar och resurser ett företag lägger ned på varje konkurrensmedel. Det finns två anledningar 

till att varje företag ska ha en egen konkurrensmedelmix, det första är att genom att utforma en 

sådan kan de anpassa sig till marknaden och det andra är att genom denna kan dem även påverka 

marknaden.
17

 

 

2.2.1 Läge 

Läget är en de avgörande faktorerna för att ett företag ska kunna bli framgångsrikt. Då 

konkurrensen hårdnar kan ett bra läge, ge ett företag ett försprång. Mycket handlar om att det ska 

vara lättillgängligt.
18

  

 

Läget har också med storlek och utseende att göra, då det speglar ett företags image och 

sortimentsurval. En butik som har ett brett sortiment och låga priser, bör exempelvis ha en stor 

yta.
19

 

 

Klustring innebär att företag drar fördel av varandras kundgrupper och försäljning, genom att 

ligga nära varandra. Fördelen med det här är att konsumenten kan ta del av ett stort utbud på 

samma plats och kan uträtta flera köp vid ett tillfälle. Genom att placera olika butiker på samma 

plats, blir attraktionskraften högre.
20

  

 

                                                           
16

 Hernant (2009) 
17

 Andberg, Eliasson (2002), s. 71 
18

 Thurow, Nilsson (2004), s. 23 
19

 Thurow, Nilsson (2004), s.26 
20

 Thurow, Nilsson (2004), s. 27 
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2.2.2 Pris 

För att locka kunder till en butik är det viktigt att tänka på vilket pris som butikens produkter har. 

Att ta för lite betalt ökar försäljningen men minskar lönsamheten. Då kunderna kommer till 

butiken är de kanske ute efter produkter som inte är dyra och då är risken att varje kund som 

handlar i butiken försöker att spara pengar. Att ta för högt pris har också konsekvenser, då 

kunderna anser att det är för dyrt vilket gör att de inte kommer till butiken mer. Idag är det en 

sådan stor konkurrens när det gäller pris att det är viktigt för kunden att de känner sig tillfreds 

med det priset som produkten har. Att kunden väljer att gå till en annan butik har idag mycket att 

göra med om de upplever att produkterna är värda priset eller inte.
21

 

 

Idag har människor begränsat antal med pengar och använder sig därför gärna av jämförelser när 

de ska handla, detta kallas plånboksfunktion.
22

 Konsumenter har helt enkelt en begränsad 

ekonomi och är priskänsliga, då ett köp påverkar den totala utgiften, alltså hur mycket de sedan 

har att röra sig med.
23

  

 

Lågprissättning är något ett företag kan använda sig av i en konkurrenssituation. Då innebär det 

att företaget har fullt fokus på priserna och hela tiden strävar efter att hålla en längre prisnivå än 

konkurrenterna.
24

 Företag som använder sig av lågprisstrategier, litar på att deras kunder bortser 

från egenskaper som bland annat kvalité, bekvämlighet och kända varumärken.
25

 Lågpris 

förknippas ofta med skumma varumärken och tvivelaktig kvalité. Det här behöver dock inte alltid 

stämma, utan genom en lågpris strategi kan företag använda låga priser men med etablerade 

varumärken.  

 

Det krävs olika faktorer för att en butik ska lyckas som en lågprisbutik. Om inte dessa faktorer 

uppfylls så är risken stor att butiken inte stannar länge på marknaden. Dessa faktorer är bland 

annat bra sortimentssammansättning, rationella hanteringskrav utav varorna och läget måste 

kunna nås utav en stor kundkrets.
26

 

 

                                                           
21

 Kotler (2004), s. 134 
22

 Lundén (2008), s. 36 
23

 Lundén (2008), s. 61 
24

 Lundén (2008), s. 43 
25

 Lundén (2008), s. 44 
26

 Tufvesson (1995), s. 62 
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2.2.3 Produkt 

Produkterna är kärnan för det ett företag kan erbjuda sina konsumenter i butiken. Därför är det 

här konkurrensmedlet en speciell del i företagens konkurrensmedelmix. Produkterna är ur 

kundsynpunkt det som avgör om företaget är intressant och positivt.
27

 

 

En kund köper inte enbart en produkt utan är även ute efter de värdefaktorer som finns runt 

omkring den. Självklart ligger en stor del av värdet i själva produkten, men sedan finns även så 

kallade närliggande värdefaktorer. Det kan vara exempelvis de garantier som medföljer 

produkten. Sedan finns det perifera värdefaktorer och det är här varumärket spelar stor roll, men 

även ett bra butiksläge.
28

 Desto högre mervärde det finns med en produkt, desto högre pris kan ett 

företag ta ut av den. Det är fel att erbjuda en produkt med högt värde till ett lågt pris, då det kan 

ge negativa effekter och lönsamheten kommer inte att bli som företaget vill.
29

 

 

2.2.4 Service 

Ett företag kan erbjuda en mängd olika tjänster till en konsument och detta utgör ett viktigt 

konkurrensmedel. Det ska ligga stor vikt i att kunder får den service som de behöver för att känna 

att de vill gå tillbaka till butiken fler gånger. Det finns två olika serviceintryck som kunderna kan 

få utav butiken, bra eller dålig.
30

 Exempel på faktorer som bör uppfyllas för att en konsument ska 

bli nöjd är: 

 Trevliga inbjudande lokaler 

 Tydliga skyltar 

 Rent och snyggt i lokalen 

 Lätt att hitta
31

 

Vidare finns det andra servicefaktorer som kan ha betydelse. Nedan nämner vi några. 

 

Öppettider – Idag förväntar sig kunderna att butikerna ska ha längre öppettider. Det är något 

som de har börjat ta för givet då det är så många butiker som har långa öppettider.  Genom att 

                                                           
27

 Albertsson, Lundqvist (1997), s. 159 
28

 Lundén (2008), s. 56 
29

 Lundén (2008), s. 59 
30

 Kotler (2003), s. 147 
31

 Åkerman (2004)s, 24 



 

Sidan 10 av 47 

butikerna anpassar öppettiderna efter kunderna så kommer de också att handla mer. Det är viktigt 

för kunder att kunna gå i lugn och ro.
32

 

 

Garanti - För kunden är det viktigt med bra garantier. Det kan vara en avgörande faktor om de 

ska genomföra köpet eller inte. Längre garantier ger en säkerhet att kunden kommer att köpa 

varan, medan kortare och sämre garantier kan få kunden att avstå från inköpet.
33

 

 

Öppet köp – Det här är också en faktor som kan få kunden att välja att handla i butiken. Kunden 

känner att han/hon har mer valmöjligheter i och med att det går att lämna tillbaka varan och även 

då få pengarna tillbaka. Det är viktigt för kunden att det finns tydlig information om butiken ger 

öppet köp eller inte, eftersom det inte är ett måste för butiker idag. Om kunden får tydlig 

information om det, så kommer de också att ”våga” handla mer.
34

 

 

Tidnings/kaffehörna – När kunden har sällskap med sig kan det ibland vara så att sällskapet inte 

är lika road över att gå omkring i butiken och försöker att få kunden att gå därifrån eller stressar 

dem. Det är då en fördel att det finns en hörna som sällskapet kan ta det lugnt i medan kunden 

handlar. Det är även en bra service för kunden, som kanske vill gå länge i butiken och kan då sitta 

ner och vila, samtidigt som han/hon betraktar sortimentet i lugn och ro.
35

 

 

Gratis parkering - Kunder uppskattar gratis parkering och ser det som en bra servicetjänst från 

butikens sida. Kunder kan annars dra sig från att handla om de finner att de inte bara ska handla i 

butiken utan även ska behöva betala för parkering.
36

 

 

Lekhörna – Föräldrar som handlar tillsammans med barn får det inte alltid så lätt, då barnen 

oftast blir otåliga. Genom att erbjuda en lekhörna kan de handla i lugn och ro och behöver inte 

blir avbrutna.
37
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Servicetjänster är användbara för att ett företag ska kunna särskilja sig från andra företag men 

också för att överträffa kundens förväntningar och erbjuda mer i form av trygghet, tillgänglighet 

och bekvämlighet.
38

  

 

2.2.5 Människor (Personal) 

När det gäller konkurrensmedlet människor så handlar det mycket om den personliga servicen 

som kunderna möter när de kliver in i butiken.  Det är många olika faktorer som påverkar hur den 

personliga försäljningen blir gentemot kunden så som, röstläge, kroppsspråk, humör och andra 

faktorer. Därför är det idag enormt viktigt att vara försiktig att inte låta sitt dåliga humör gå ut 

över jobbet och kunden, eftersom de resulterar i att kunden inte vill gå tillbaka till butiken utan 

väljer då konkurrenterna istället. Det är alltså viktigt att tänka på som försäljare, då kunden väljer 

bort en butik direkt som de upplever har gett låg personlig service.
39

  

 

Att ha personal tillgänglig för att kunna ge konsumenten information, är dyrt för företag. Oftast är 

det endast personalen i kassan som är en valet för en kund som behöver hjälp med något och ofta 

väljer de att låta bli om det exempelvis är kö. Ofta är det inte är själva produkten som blir 

ihågkommen i ett köp, utan hur kunden blev bemött.
40

  

 

Personlig service handlar överlag om att lokalisera kundens problem och behov samt situationen. 

Därför är det viktigt att säljarna ständigt utvecklas så att kunderna får den service som de behöver 

för att kunna tillfredställa sina behov. Kunderna har oftast en tendens att föra en inre diskussion 

med sig själva när de ska välja produkt i butiken, för att se för- och nackdelarna. För att kunden 

tillslut ska köpa produkten kan det ibland krävas att de får service, så att guidas i rätt riktning. 

Kunder som är långt ifrån att köpa en vara, som mer tittar på utbudet är relativt svår att påverka 

genom service. Om en säljare intensivt försöker ge kunden service även då de inte har någon 

avsikt att köpa produkten så kan det resultera i att de blir irriterade och går där ifrån. Därför är det 

viktigt för kunden att möta en säljare som först lokaliserar om det finns något behov 
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överhuvudtaget innan de går vidare till nästa steg. Det för att kunden ska känna att de vill ta emot 

den service som erbjuds.
41

 

 

Ur kundens perspektiv är det viktigt att de får en positiv upplevelse. Om kunderna kommer till 

butiken med siktet inställt på att köpa en viss produkt och att den exempelvis är slut i butiken så 

backar kunden i köpprocessen. Då börjar han/hon att samla in information igen, vilket innebär att 

butikens personal spelar stor roll för att kunden tillslut ska bli nöjd. De är personalen som ska se 

till att det blir en positiv upplevelse för kunden i samband med den hjälp som personalen ger till 

kunden. Om personalen inte lyckas med det så är risken att både varumärket samt butiken 

skadas.
42

 

 

2.2.6 Kommunikation 

Ofta spenderar företag enorma resurser och pengar på annonser. Anledningen till detta är ofta att 

företag vill skapa en sorts försäkring på att företaget ska bli ihågkommet. Dock ger inte alltid de 

effekterna företaget är ute efter. Det värsta resultatet ett företag kan få på annonser, är att de inte 

når ut till konsumenterna. De har aldrig hört talas om företaget eller dess erbjudanden. Ett annat 

dåligt resultat är att konsumenterna nås, men får felaktiga uppgifter. Därför är budskapet viktigt. 

Istället för att företag ska använda sig av dyra annonser, så bör de istället spenderas på god 

kvalité eller god kundservice, som också påverkar om företaget blir ihågkommet.
43

 

 

Modern marknadsföring handlar om att skapa en plats eller en position i kundernas medvetande. 

Ett företag kan inte nå framgång, fören de har fått en plats i konsumenternas hjärnor.
44

  

Människor utsätts konstant för en mängd olika sinnesintryck och då de strävar efter ordning och 

reda, sorteras dessa automatiskt till olika grader av betydelse. Att ett företag försöker positionerar 

sig i kundernas medvetande handlar om att de försöker styra denna process. Främst är det 

företaget och dess produkter som är basen för en lyckad positionering, men även 

marknadsföringen spelar stor roll.
45
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Mun-till-mun är en sorts PR, den sker mellan konsumenterna själva. Den här metoden kan vara 

effektiv för företag, då avsändaren är en person som mottagaren har respekt för och upplever 

informationen därför som trovärdig. Att företaget inte har någon kontroll av det som sker, är den 

negativa faktorn. Dessutom har människor en tendens att sprida negativ information, mer än 

positiv.
46

 

 

2.3 Upplevelser 

 

Upplevelser kan hittas i många olika situationer, det kan vara i samband med produkter som 

kunden är ute efter men också i besöket. Idag finns det ett ökat behov utav upplevelser för 

människor.
 47

 

 

”Kundens val i dag handlar om vilken marknadsplats hon ska besöka; hennes val står snarare 

mellan att besöka stadskärnan eller ett eller ett annat köpcentrum än vilken butik hon vill handla 

i. Avgörandet beror på helheten av det marknadsplatsen erbjuder henne, där upplevelser som 

restaurangutbud har betydelse.” 48 

 – Fredrik Bergström, VD, Handelns utredningsinstitut  

 

Upplevelser är en bidragande faktor till kundernas val av butik och kan inte den ena butiken 

erbjuda kunderna upplevelse i samband med butiksbesöket, så kommer kunden att välja den 

andra.
49

 Om butiker kan erbjuda upplevelser kan de också höja priset på produkterna utan att 

kunden lägger någon större vikt vid det. Den fysiska produkten ligger inte längre i fokus när det 

gäller kundernas val utav butik utan nu handlar det mer om de upplevelser som butiken kan 

erbjuda.
50

 Konsumenten vill via sitt besök få en trevlig upplevelse i form av trevligt umgänge, 

personal, avkoppling, stimuland med mera. Det här innebär att upplevelsen kan vara lika viktig 

som sortimentet. Då många företag erbjuder likartade priser och produkter, kan upplevelsen vara 

avgörande för valet av butik.
51
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3 METOD 

Underrubrikerna nedan beskriver hur vi arbetat och gått tillväga med vår undersökning. Det 

kommer att framgå hur vi valt att samla in den information som krävs för att vi ska kunna 

besvara uppsatsens problemformulering. Vi ska i kapitlet förklara för läsaren varför vi valt olika 

tillvägagångssätt och metoder och vi kommer även att argumentera för de val vi gjort, genom 

egna åsikter men också med teoretiska stöd.  

 

3.1 Utveckling av problemställning 

Intresset ligger i att förstå varför konsumenter ibland väljer att åka långt för att handla. Vi tycker 

det är fascinerande att konsumenter, troligen, väljer bort mer närliggande butiker, för att besöka 

en butik längre bort. Vi vill ta reda på vilka konkurrensmedel som kan påverka ett sådant 

beteende. Vår problemställning baseras på detta och ställs med en fråga. Genom att ställa en fråga 

har vi avgränsat ämnet vi vill undersöka.
52

 Vi har valt att göra explicita avgränsningar, vilket 

innebär att vi tydligt beskriver vad vi fokuserar på samt vad vi inte fokuserar på.
53

  Det beror på 

att vi anser att det gör uppsatsen mer koncentrerad på ämnet. 

 

Genom problemställningen är det lättare att välja lämpliga undersökningsupplägg och lämpliga 

metoder. För detta måste vi veta om problemställningen är klar eller oklar, beskrivande eller 

förklarande samt om vi med problemställningen vill kunna generalisera.
54

 Vår problemställning 

är klar, då det finns utvecklade teorier och modeller om faktorer som kan påverka en konsuments 

val av butik, bland dessa menar vi bland annat de teorier som finns om konkurrensmedel. Vidare 

kan vi konstatera att vår problemställning är beskrivande då vi vill beskriva fenomenet 

långdistansköp.
55

 Slutligen är vår tanke inte att kunna generalisera resultatet. Det här beror på att 

vi kommer ha för få antal enheter, för att det ska kunna vara möjligt.  
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3.2 Val av undersökningsutformning 

Vår uppsats bygger på intensiva undersökningar. Intensiv undersökning innebär det att gå mer på 

djupet inom ett specifikt ämne och låta fler detaljer komma fram, samt mer diskussioner.  Först 

valde vi att göra ett antal kundintervjuer för att sedan följa upp med en fokusgruppsintervju. I 

fokusgruppsintervjuer samlas ett antal deltagare och diskutera kring ett specifikt ämne under en 

viss tid.
56

 Detta skapar djup, då de inte är bundna till några specifika frågor utan endast har ett 

specifikt ämne att diskutera efter.  

 

Vi läste på om de båda undersökningsmetoderna innan de genomfördes, för att vi skulle vara 

förberedda på saker som kunde hända samt vad vi skulle tänka på. Genom att söka efter relevanta 

källor och referenser kom vi fram till ett bra urval och ett teoretiskt stöd som hjälpte oss att 

genomföra undersökningarna korrekt och förenklade vår sammanställning av intervjufrågor. Det 

hjälpte oss också att enklare kunna tolka den data som blev resultatet av undersökningarna.  

 

3.3 Undersökning och undersökningsmetod 

De individuella kundintervjuer och fokusgruppsintervju hör till den kvalitativa 

undersökningsmetoden. Den kvalitativa metoden sätter få begränsningar på de svar vi fått in och 

metoden är mer flexibel. Genom denna metod blev vi mer nyanserade då vi inte bestämde oss i 

förväg vad vi egentligen vill ha för svar, utan lät de vi intervjuade bestämma vad vi var ute 

efter.
57

 Den här metoden passade oss och vår uppsats bäst, då vi ville skapa klarhet i ett 

fenomen.
58

  

 

Vi valde att avstå från den kvantitativa metoden då den kräver ett stort antal enheter och ofta 

definierar undersökarna i förväg vad som är relevant att besvara.
59

 Vi ville vara mer öppna för 

faktorer som vi inte tänkt på.  
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3.3.1 Datainsamling 

Individuella kundintervjuer var det första vi genomförde. Dessa skedde på parkeringen vid Gekås 

i Ullared med 25 stycken konsumenter. Att vi valde att göra individuella intervjuer, som också 

går under rubriken kvalitativa marknadsundersökningar, beror på att svaren inte blir enformiga 

eller korta. Här kunde vi under intervjuns gång ställa följdfrågor, tillskillnad från om vi skulle ha 

valt enkätundersökningar. Kvalitativa intervjuer är ett direkt möte samt ett unikt samtal.
60

 Wibeck 

nämner att det är viktigt att noga tänka efter om intervjumetoden kommer att kunna besvara syftet 

med uppsatsen i slutändan.
61

 Därför strukturerade vi upp ett intervjuunderlag med stödfrågor 

innan intervjuernas gång, för att vara säkra på att vi sedan kunde besvara syftet. När vi 

sammanställde intervjufrågorna var vi noga med att utgå från den teori vi hade. Vi försökte också 

formulera frågorna så de inte kunde besvaras med bara ett ja eller ett nej.  

 

För att sedan få mer vinklar på långdistansköp och som komplement på de individuella 

intervjuerna, så valde vi att göra en fokusgruppsintervju med sex personer som någon gång har 

åkt långt bort för att handla. Sex personer är något utav det ultimata antalet i en 

fokusgruppsintervju, då fler deltagare än så skulle göra att dem påverkar varandra.
62

 Vi ansåg att 

det var relevant för vår undersökning att använda oss av en fokusgrupp då det först och främst 

gav oss ett rikare underlag men också för att personerna där kunde diskutera mer fritt om ämnet, 

även om de fick ett klart och givet ämne att diskutera kring.
63

  

 

Varje fokusgrupp måste ha en moderator som styr samtalet i rätt riktning om det skulle spåra ur 

eller om det skulle bli tyst. Dessutom krävs det en person som sitter och antecknar och lyssnar 

noga för att verkligen uppfatta det som sägs.
64

 Under vår fokusgruppsintervju var Alexandra 

moderator och Beatrice var sekreterare. Vi valde att ha intervjun i en hemmiljö och där valde vi 

också att spela in den. Detta är viktigt då en intervju av detta slag håller på under ett antal 

timmar.
65

 Det är mycket viktigt att få deltagarna att känna sig avslappnade när de kommer för att 
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delta i fokusgruppsintervju
66

 och vi började med att presentera oss och prata om allmänna saker, 

med syftet att de skulle känna sig mer bekväma. Slutligen är det viktigt att när intervjun ska 

börja, ha klar en form av strukturerat intervjuunderlag. Dock så är det inte till för att ställa alla de 

frågor som står, utan mer ha dem till hands om deltagarna har svårt att diskutera.
67

 Vi valde att 

använda oss av ett sådant underlag och det kom till användning när deltagarna hamna utanför 

ämnet och de gånger de blev tysta. Underlaget har vi lagt i appendix och handlar överlag om de 

olika konkurrensmedlen.  

 

Enligt Jacobsen har en empiri/resultatdel två krav att uppfylla. Det första är att den ska vara giltig 

och relevant vilket innebär att undersökningen verkligen undersöker det som var tänkt från början 

och att resultatet blir relevant för ämnet. Det andra kravet som Jacobsen nämner är tillförlitlighet 

och trovärdighet vilket innebär att undersökningen är pålitlig, att den stämmer överens med hur 

det faktiskt är, samt att trovärdigt vilket innebär att resultatet ska vara trovärdigt så att läsaren 

uppfattar att undersökningens resultat går att lita på.
68

  Vi anser att vår undersökning är trovärdig 

och tillförlitlig då vi undersöker konsumenter som faktiskt reser långt för att handla, vilket är 

syftet med hela uppsatsen. Vår giltighet stärks mer då vi använder oss av två olika 

undersökningsmetoder. Det här kallas metodtriangulering och gör att vi kan kontrollera våra data 

och resultaten blir mer korrekta.
69

 

 

3.3.2 Enheter 

De vi valt att undersöka kallas enheter och är en gemensam beteckning på bland annat 

uppgiftslämnare, intervjuade och situationer.
70

 Vilka enheter vi väljer beror på vad 

problemställningen säger och vad som krävs för att få ut svaret. Vi valde att göra 25 

kundintervjuer och valde att ta besökande på Gekås i Ullared. Varför vi valde att använda oss av 

Gekås kunder beror på att det företaget är ett bra exempel på en butik som folk väljer att besöka 

trots att det inte är närliggande för dem. Vi valde att enbart intervjua konsumenter som rest 15 

mil eller mer, för att vi skulle få rätt perspektiv på långdistansköp. I fokusgruppsintervjun 
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behövde dock inte deltagarna ha besökt just Gekås i Ullared, utan den gemensamma nämnaren 

var att de alla hade åkt minst 15 mil för att besöka en butik. I båda undersökningarna, gjorde vi 

ett bekvämlighetsurval av enheter. Det innebär att vi valde dem som var lättast att få tag i.
71

 

Anledningen till det är att vi inte är ute efter någon särskild åldersgrupp eller liknande. 

Fokusgruppdeltagarna som vi valde är bekanta till oss. Det var 4 kvinnor och 2 män i åldrarna 

30-50 år.  

 

3.3.3 Kritik till undersökningsmetoden 

Ingen undersökning kan ge en total bild av sanningen utan den information vi samlar in ger bara 

en flik av verkligheten.
72

 När vi gjorde våra öppna individuella intervjuer på Gekås i Ullared, tog 

vi bara del av en väldigt liten del av företagets konsumenter och besökare. Det innebär att vi 

kanske inte får ta del av alla orsaker och anledningar till varför konsumenter väljer att besöka 

företaget samt åsikter om vad som påverkar deras beteende. Det kan även finnas vissa faktorer 

som påverkar svaren konsumenterna lämnar till oss under intervjuerna. När överraskande 

undersökningar uppkommer, är risken att konsumenter känner att vi bryter oss in i deras privatliv 

och väljer att kontrollera sina svar och hålla sig till det tillåtna.
73

 Vi tror också att vi som 

intervjuare kan påverka konsumenternas svar och även det att vi befinner oss på Gekås i Ullared 

under intervjuerna. Det är möjligt att konsumenterna antingen inte vill säga alla deras åsikter till 

oss eller att då de är på plats är stressade eller inte villiga att lämna längre eller utförliga svar, 

vilket gör att vi kan tolka dem fel. Även vårt sätt att ställa och utforma frågorna kan påverka en 

kunds svar. Därför är utformningen av frågorna väldigt viktiga samt att ha en neutral inställning 

när de frågas. När det gäller fokusgruppsintervjun finns det liknande risker som i de öppna 

individuella intervjuerna. Bland annat kan deltagarna ha påverkats av vår närvaro och blivit mer 

strikta i sina diskussioner. De kan också ha påverkats av varandras åsikter. Till exempel kan 

någon i gruppen ha varit övertygande i sina åsikter, vilket kan ha medfört att andra i gruppen 

valde att hålla med bara. Här tror vi att det handlar mycket om kemin i gruppen, då vissa kan vara 

mer tillbakadragna. Även om en av oss som moderator då försökte få in dem i diskussionen, är 

risken då att svaren blev påtvingade och inte genomtänkta.  
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3.3.4 Bearbetning av insamlad data 

Vi en kvalitativ undersökning handlar analysen om tre saker. Det första är beskrivning som 

handlar om att få en grundlig och detaljerad framställning av datainsamlingen vi fått fram. Det 

andra är systematisering, där vi ska förenkla och sålla informationen. Detta är nödvändigt för att 

vi ska kunna förmedla till läsaren vad vi funnit på ett bra sätt. Det sista handlar om att tolka 

informationen och kallas som tredje punkt kombination.
74

 Vi sammanställde informationen från 

kundintervjuerna i resultatdelen i uppsatsen. Sedan jämförde vi våra sammanställningar, med de 

teorier vi har valt att basera vårt arbete på. I analysen använde vi oss av passande rubriker för 

uppsatsens ämne.  

 

I vår slutsats svarar vi på vår problemformulering och vårt syfte med uppsatsen. Vi utgick från de 

jämförelserna som gjorts av teorin och undersökningarna, i analyskapitlet. Vi undersökte likheter 

och skillnader samt hur väl saker stämde överrens, för att sedan skriva ner våra slutsatser.  

Jacobsen menar att vi ska se över hur trovärdiga våra slutsatser är. Det viktigt att förhålla sig 

kritiskt till kvalitén på det vi har samlat in.
75

 Det vi kan göra är att ställa några kontrollfrågor till 

oss själva för att se hur trovärdiga våra slutsatser är. Exempelvis kan vi fråga oss om vi kan lita 

på den information som vi samlat in och har vi valt ut rätt enheter?
76

 Det kan handla om att det är 

för få enheter, enheter som inte ger oss en sann bild eller helt enkelt för få enheter.  

 

3.4 Val av litteratur och referenser 

När vi valde litteratur till ämnet använde vi oss först och främst av kurslitteratur. Det berodde på 

att vi anser att dessa böcker ger oss en helhet av ämnet och olika faktorer som är relevanta för vår 

problemställning. Dock gav den här litteraturen en ytlig och inte en djup bild av vårt ämne. När vi 

sedan skulle söka efter ytterligare relevant litteratur använde vi oss av både kedjesökning och 

systematisk sökande.
77

 Med kedjesökning menas att vi läste lämplig litteratur och lät författaren i 

dessa rekommendera oss vidare till annan litteratur. Risken med detta är att författarna endast 

rekommenderar böcker som överrensstämmer med hans eller hennes egna åsikter om något ämne. 

Vi gjorde även en systematisk sökning, sökte på ett specifikt tema. Här använde vi oss av 
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stadsbiblioteket i Karlstads databas. Vi sökte på dessa specifika termer; konkurrensmedel, 

marketingmix, läge, pris, produkt, personlig service, markandsföring och handel. Nackdelen med 

den här metoden, anser vi var att det var svårt att formulera sökorden för att få relevanta träffar. 

Vi har dessutom använt oss av Internet, då litteraturen inte räckt till. Då valde vi databasen 

www.google.se och sökte på samma sökord som tidigare nämnts. Hemsidor vi använt oss av, har 

vi kritiskt granskat.   

 

I nästa kapitel får läsaren ta del av det resultat vi fått genom våra metoder och undersökningar. 
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4 RESULTAT 

I det här kapitlet redogör vi för den information vi fått i våra undersökningar. Vi har 

sammanställt det vi fått fram i kundintervjuerna samt i fokusgruppsintervjun och lagt dem i olika 

underrubriker. 

 

4.1 Kundintervjuer 

De 25 kundintervjuerna hölls på Gekås i Ullareds parkering, där vi frågade både besökare som 

var på väg in i butiken, men också dem som redan hade konsumerat i butiken. Intervjuobjekten 

var både män och kvinnor i olika åldrar med en sak gemensamt – nämligen att de var 15 mil eller 

mer hemifrån.  

 

4.1.1 Butiksval och lägets roll 

Enligt majoriteten var anledningen till besöket att få en upplevelse med familj eller vänner. De 

menade att åka till Gekås i Ullared, var något de gjorde tillsammans med andra och de såg 

besöket som ett sätt att umgås, samtidigt som de handlar. Alla de intervjuade hade rest dit 

tillsammans med en eller flera andra personer. Några påpekade också att det uppfattade besöket 

som en upplevelse just för att platsen är populär och välkänd. Vidare menade ett flertal att 

anledningen till besöket var de låga priserna tillsammans med det stora utbudet.  

 

När vi frågade de besökande angående avståndet samt hur de påverkades av den restid som 

medföljer när de handlar på Gekås, varierade svaren. De flesta ansåg att restiden inte var något 

problem för dem, just för att besöket var en upplevelse. Restiden ansågs av de flesta som jobbig, 

men många menade på att då det blir en planerad resa, har de avsatt den tid som krävs samt att de 

från början är beredda på hur lång tid det kommer att ta. Flera besvärades av kostnaderna som 

medföljer av resan. Det beror på att, trots den låga prisnivån som Gekås i Ullared erbjuder, blir 

kostnaden för hela besöket större på grund av bensin. Dock menade vissa att bensinkostnaden 

inte blir så stor då de, som sagt, reser tillsammans med fler och delar då på summan.  

 

Vi frågade besökarna vad de ansåg var positivt respektive negativt med Gekås läge. Nackdelarna 

som togs upp var, som tidigare nämnts, att restiden och bensinkostnaderna är jobbigt men inte 
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avgörande för deras butiksval. Fördelarna var just att butiken ligger långt från deras hem, då 

många av dem gillar att komma bort från vardagen och bort från de butiker de är vana vid. Att 

miljön runt om Gekås var fin och hemtrevlig, nämnde några. Till sist ansåg majoriteten att det var 

ett stort plus att det fanns fler butiker runt om Gekås. Även om de främst åker för att handla på 

Gekås, så vill de gärna gå in i butikerna bredvid när de är där.  

 

4.1.2 Prisets och dess betydelse 

De intervjuade var alla överrens om att en sak som gjorde Gekås i Ullared tilltalande, var 

prisnivån i butiken. Alla var också eniga om att priserna har betydelse när de reser långt för att 

handla. För vissa var priserna avgörande för deras besök och skulle troligen inte besöka butiken 

om det var dyrare. Några få besökande sa att priset var av betydelse, då de vill få mer produkter 

för pengarna, men att det inte var anledningen till besöket. 

 

Det var bara tre personer som valt att jämföra priser i butiker de har hemma med priserna inne på 

Gekås. De hade med sig anteckningar om detta och valde att avstå från de varor på Gekås, vars 

pris var dyrare än hemma. Ett fåtal trodde att de undermedvetet jämfört priser. De menade att när 

de väl hade planerat besöket, hade de kollat en extra gång på priserna i deras närliggande butiker 

hemma. De resterande besökarna svarade att de inte hade jämfört priser. Det berodde på att det 

antingen inte orkat eller för att de helt enkelt inte hade tänkt på det. Det framgick att 

konsumenterna litar på att Gekås har lägre priser än vad deras konkurrenter har. Om priserna på 

Gekås skulle vara märkbart dyrare än de trott, skulle de bli besvikna och troligen inte återvända.  

 

Några besökare tog, under intervjuns gång, upp sambandet mellan kvalité och priser. I vanliga 

fall uppfattar dessa besökare, att butiker som är kända för sina låga priser, har sämre kvalité på de 

varor de säljer. Dock så har de inte samma uppfattning när det gäller Gekås i Ullared, då dessa 

erbjuder produkter från kända varumärken bland annat.  

 

4.1.3 Butikens utbud 

Majoriteten av de tillfrågande svarade att sortimentet var något som gjorde Gekås attraktivt för 

dem. Vissa påpekade att sortimentets bredd och djup var viktigare än priset. Det är sortimentet 
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som gör en butik intressant och ingen åker till en butik som inte har ett sortiment som är 

tilltalande för just dem. Vad som gjorde just Gekås sortiment intressant var bland annat att det är 

brett och valmöjligheterna är stora. Besökarna ansåg att tack vare det breda sortimentet, hade de 

möjlighet att handla och tillfredsställa flera önskemål på ett och samma ställe. Dessutom är det 

bra när de reser flera tillsammans, då det finns något som intresserar alla. Några besökare var ute 

efter en särskild produktgrupp och tyckte därför att det var bra att de erbjöd många olika 

varumärken. Slutligen menade några på att det var märkesvarorna som lockade mest, då priserna 

på dessa är kraftigt sänkta. 

 

4.1.4 Bemötande i butiken 

Åsikter om den personliga servicens roll vid långdistansköp, varierade i svar. Vissa menade att 

den personliga servicen är mycket viktig i vanliga fall, men att det inte är viktigt alls när det 

handlar i en butik långt bort. Detta medan några andra tyckte att det faktiskt fortfarande var 

viktigt, även om det inte är avgörande för besöket. Anledningen till varför det inte anses viktigt, 

är för att de i lågprisbutiker som Gekås, sällan får någon kontakt med personalen. Dock menar 

dem att de vill ha möjligheten att fråga om det är något de undrar över eller behöver hjälp med. 

De var eniga om att de vill få ett trevligt bemötande och det kan räcka med att personalen hälsar. 

Det påpekades att personalen måste vara hjälpsamma, för att de ska trivas i butiken. Även att 

personalen är kunnig och kan sina produkter, var viktig för många.  

 

4.1.5 Viktiga servicefaktorer 

Vidare frågade vi om andra servicefaktorer var viktiga för dem när de reser långt för att handla. 

De flesta var eniga om att det är viktigt med många parkeringsplatser. De vill inte behöva 

spendera tid på att leta efter en plats. När de reser så långt för att handla, vill de ha gott med tid 

på sig och efter en lång resa vill de snabbt in i butiken. Det var också viktigt att 

parkeringsplatserna låg nära butiken. En kvinna poängterade att, vid långdistansköp, är det ofta 

fråga om ett stort antal produkter som ska med hem. Därför är närliggande parkeringsplatser 

väldigt eftertraktade och något som butikerna verkligen bör kunna erbjuda. Slutligen är ett flertal 

överrens om att parkeringsplatserna måste vara gratis. Några av dem skulle bli mycket förvånade 

om Gekås inte hade den servicetjänsten. En person menar också att han skulle få en negativ bild 
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av hela butiken och platsen om Gekås skulle kräva pengar för parkeringsplatserna. Det skulle helt 

enkelt kännas löjligt att åka långt till en butik, om de inte ens skulle kunna erbjuda sina kunder 

det, var hans åsikt. Något annat som togs upp av många, var att butiken måste ha bra öppettider.  

De vill inte behöva stressa när de åker långt och de vill kunna handla i lugn och ro. De kunderna 

som rest mer än 30 mil för att handla på Gekås idag, var dem som la mest vikt på öppettiderna. 

De menade att det skulle vara omöjligt för dem att hinna till butiken och handla, om de inte hade 

öppet länge. Vidare nämnde några av de intervjuade att det är viktigt att det finns någon plats att 

vila på. Att Gekås har små kafeterior placerade runt om i butiken, var mycket uppskattat. Oftast 

är det ett flertal timmar som spenderas i butiken och de måste därför ha möjligheten att kunna 

sätta sig ner ett tag eller ha möjlighet att kunna köpa dryck.  

 

Det var mycket blandade åsikter mellan de tillfrågande, gällande garantier och öppet köp. En del 

av dem svarade först att det visst var viktigt och att de såg det som en stor servicefaktor, men för 

att senare inse att det inte alls är viktigt när de bor 15 mil eller mer bort från butiken. Troligtvis 

hade inte dessa konsumenter valt att återvända för att lämna tillbaka en vara som hade något fel 

eller byta en vara om de ångrar sitt köp. Därför, menade flera av dem, att de väljer att avstå från 

att köpa dyra elektronikprodukter. Vissa av konsumenterna stod dock fast vid att garantier och 

öppet köp var viktigt för dem, även om butiken ligger långt bort. För dem var principen viktig. 

Goda garantier var extra viktigt för några, då de var osäkra på vilken kvalité som erbjuds här. 

Dessutom är garantier något som oftast förekommer på dyrare varor och för en dyrare vara kan 

de tänka sig att återvända, även om det anses som jobbigt. 

 

Andra servicefaktorer som togs upp var bland annat lättillgängliga toaletter, tydliga skyltningar 

om priser och annan information samt tillgång till restauranger. Dessa faktorer ansågs besökarna 

som en självklarhet att de fanns. Eftersom besökarna spenderar flera timmar på platsen, var det 

viktigt för dem att allt var lättillgängligt för att de skulle klara av hela dagen.  

 

”Butiker som får besök av konsumenter som är flera mil hemifrån, måste anpassa sina 

servicefaktorer efter dem och göra deras besök så lätt som möjligt.”
78
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Ett flertal av våra besökare, hade rest i sällskap med barn och var negativa till att Gekås inte 

kunder erbjuda något till dessa. De hade velat att butiken skulle ha tillhandahållit en plats där 

barnen kan leka, medan de själva handlade. Det för att barnen inte orkar gå så länge i butiken och 

de får då avbryta köpen. En person påstod dock att det visst fanns en plats för barn att leka. Vi 

hittade dock inte denna och vet därför inte om den var bevakad eller inte.  

 

4.1.6 Påverkan  

När vi frågade konsumenterna hur de fick kännedom om Gekås i Ullared, svarade ingen att det 

var genom allmän reklam. Några klargjorde att de faktiskt aldrig sett någon reklam om butiken 

eller platsen i varken TV eller tidning. Två personer trodde dock sig minnas att de sett butiken 

marknadsföra sig, men minns inte på vilket sätt eller i vilken tidning. Många uttryckte att 

”människor bara vet att Gekås finns” och att det är en butik som är allmänt känd. De menade att 

denna butik är något människor pratar om och har ett gott rykte. Gekås är en butik människor 

besöker när de vill göra något tillsammans och skapa en upplevelse.  

 

Flera sa att de fått höra om platsen via vänner och bekanta. När vi frågade hur deras vänner och 

bekanta framlagt Gekås, svarade alla att det var med positiva attityder. Priserna och sortimentet 

är ofta det framträdande i samtalen om Gekås, menar dem. Några påpekade dock att ryktet om 

trängseln som finns här, oftast tas upp som en negativ faktor i sammanhanget. 

 

4.1.7 Konkurrensmedlens betydelse 

Efter att vi intervjuat konsumenterna om varje konkurrensmedel, valde vi att fråga vilka faktorer 

som faktiskt var avgörande för deras val av butik. Alla tog upp prisnivån som en viktig faktor. 

Mer än hälften nämnde också det stora utbudet av produkter var en avgörande del för deras 

köpbeteende. Fem personer nämnde att de var ute efter upplevelsen och hade blivit påverkade av 

rykten och vänner som rekommenderat butiken. Slutligen bad vi alla besökarna att rangordna de 

sex konkurrensmedlen, efter vilken betydelse de har för dem när de handlar på distans. 23 av 25 

personer svarade att priset var av störst betydelse för dem, medan två stycken valde sortiment 

som den främsta faktorn. Därefter varierade svaren. Elva personer rangordnade de sex 

konkurrensmedlen lika och ansåg att personal var minst viktigt vid långdistansköp. Fem besökare 
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rankade läget som andra plats och menade att läge inte nödvändigtvis måste ha med avståndet att 

göra. De flesta rankade människor (personal) som minst viktig, följt av läge och kommunikation. 

Figuren nedan visar tydligare vilka konkurrensmedel våra konsumenter ansåg ha mest betydelse 

respektive minst betydelse.  

 

 

Figur 2, Betydelsen av konkurrensmedlen 

 

4.2 Fokusgruppsintervju 

I fokusgruppen medverkar sex personer som alla någon gång varit och handlat på ett avstånd 

längre än 15 mil. Det var fyra kvinnor och två män i åldrarna 30-50 år. Alla deltagare hade någon 

gång besökt Gekås i Ullared. Vidare hade några av dem även besökt Tyskland, Stockholm 

London, Barcelona och Örebro för att handla. Tyskland och Ullared var de två platserna som de 

uppfattade med låga priser och de menade direkt att det var av den anledningen de besökte dessa 

platser. De personerna som hade besökt de andra platserna, menade att det handla mer om en 

shoppingupplevelse då dessa platser är kända för sitt butiksutbud. Alla var överens om att det är 

viktigt med omgivningen kring butiken när de åker långt bort. Det för att det ska finnas fler 

upplevelser i samband med resan, än bara själva inköpen. Deltagaren som besökt Gekås i Ullared 

påpekade att under hennes vistelse där, uppträdde en musikgrupp som hon gillar och därför blev 

även det en upplevelse och något utöver butikens erbjudanden.  
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4.2.1 Varför åka långt för att handla? 

Varför deltagarna åker till en viss butik beror på om de är ute efter en upplevelse eller om de 

endast åker för att det är billigt. Ibland vill de att handlandet ska bli en upplevelse och ett sätt att 

umgås. En manlig deltagare visste långt innan han åkte vad han ville ha och därmed behövde han 

inte spendera en heldag i butikerna utan endast åka dit och tillbaka, hans resa baserades inte på en 

upplevelse vilket det gjorde för många i fokusgruppen. Han var också noga med att jämföra 

priser vilket majoriteten av fokusgruppens deltagare inte gjorde innan de åker för att handla. En 

förklaring till detta var att när deltagarna åker till Gekås i Ullared så visste de redan att det 

kommer att vara betydligt billigare än vad det är hemma och de litar på att Gekås alltid kommer 

att ha den låga prisklassen på sina produkter. De två manliga deltagarna var mer intresserade och 

engagerade i att se så att de verkligen tjänar på att handla på det ställe som de åker till.  

 

För en utav deltagarna var det cirka 15 mil till närmaste storhandel, vilket gjorde att hon ofta fick 

gå till närbutiken som är mycket dyrare. Enligt henne åker hon hellre och storhandlar 15 mil bort 

än att åka och storhandla hos närbutiken eftersom hon tjänar mer på det. Några av deltagarna 

ansåg att anledningen till varför folk väljer att åka långt för att handla, var att det blev en mix av 

nytta med nöje. De menade att de inte bara åkte för att handla utan också för att umgås. Att 

butiksytan spelar roll var alla överens om. Det är sällan de åker 15 mil eller mer för att besöka en 

liten butik med litet utbud. Dock har en utav deltagarna vid ett flertal tillfällen, åkt långt för att 

handla i en mindre butik. Den här butiken har ett djupt sortiment som deltagaren endast kan finna 

i denna butik. Han väljer att åka till denna butik på grund av personalens kunnighet inom 

området. Här ligger sortimentet i stort fokus, priset däremot är obetydligt. När det gäller 

varumärke och pris så var de flesta överens om att de oftast kopplar lågprisprodukter till sämre 

kvalité än produkter med starka varumärken. Exempelvis anser de att IKEA har prisnivåer som 

de gillar, men att de inte förväntar sig någon överdrivet bra kvalité. Dock så påpekar en av 

personerna att den tumregeln inte alltid gäller. Gekås i Ullared är ett bra exempel på en butik som 

erbjuder produkter med låga priser men ändå med starka varumärken. Det tyckte dem var väldigt 

bra, då det blir mycket billigare än vad det är hemma, men det var ingen faktor som bestämde 

valet av butik, utan det sågs endast som en bonus. En utav de manliga deltagarna ansåg att det är 

extra viktigt med att butikerna kan erbjuda bra varumärken. Han vill att det både ska finnas 

många olika varumärken, starka som så kallade budgetmärken.  
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4.2.2 Personlig service och bemötande i butik 

Den personliga servicen var även något som diskuterades. Enligt de flesta så var det inte så 

viktigt med den personliga servicen när de åker långt för att handla. Ofta räkna de inte med att få 

någon kontakt alls med personalen, redan innan besöket. Det här gällde dock bara vid besök på 

stora varuhus och på lågprisbutiker. Det skiljde sig dock från den deltagare som hade handlat i en 

mindre butik. Han ansåg att den personliga servicen var mycket viktigt och för att han ska besöka 

butiken ska nivån på det vara högt. Det var, som tidigare sagt, också viktigt att personalen var 

kunnig och att de vet vad de pratar om.  

 

Även om de andra deltagarna ansåg att den personliga servicen inte var särskilt viktig när det 

gäller långdistansköp, så ville de dock att personalen skulle ge ett trevligt bemötande samt vara 

tillgängliga när de ville ha hjälp. Dessutom var alla deltagare överens om att de irriterade sig på 

personal som är arroganta i butiken. Ibland känner många av dem att de är i vägen och inte 

välkomna.  

 

Att personalen var för hjälpsamma uppfattades av dem alla som jobbigt. De menade att 

personalen i butiken skulle finnas där när de behöver hjälp, men att de inte ska tränga sig på. De 

ansåg att kunder blir avskräckta av personal som kommer fram direkt. När personalen är för 

ihärdig att ge service så räknades det som dålig service, även om de kanske menar väl. De 

menade att personalen ska kunna tyda kunden och om de vill ha hjälp. Dock var det en manlig 

deltagare i gruppen som sa att det inte alls var ogillade om de var lite för på. Han tyckte det var 

bättre än ingen personlig service alls.  

 

Om deltagarna skulle bli dåligt bemötta av personalen i en butik, skulle de berätta vidare det till 

sina vänner och bekanta. De medgav också att de är mer vanligt att de väljer att sprida vidare 

dåliga erfarenheter, än goda. En menade på att det låg i människors natur att skvallra om det 

negativa. Deltagarna menade också att förväntningarna på den personliga servicen skiljde sig 

mellan olika butiker. Främst ansåg dem att i små butiker, räknar de med att bli omhändertagna av 

personalen. När förväntningarna är höga, är det också större risk att ett halvbra bemötande räknas 

som dåligt. Tre deltagare menade också att de absolut inte skulle återvända till en liten butik 

längre bort, som gett dem dålig personlig service. Dock skulle de åka tillbaka till större butiker, 
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även om de blivit dåligt bemötta, eftersom de ansåg att de då har mer tolerans. Detta berodde 

bland annat på att i större butiker får de sällan kontakt och är även sällan i behov av det. 

Samtidigt är dem i större och billigare butiker ute efter produkter till bra pris och återvänder för 

att de inte hittar någon likvärdig butik. I större butiker menar de att personalen ofta är både 

stressade och underbemannade. 

 

4.2.3 Servicefaktorer 

Gruppen var överens om att öppettider är viktigt vid långdistansköp. Det beror mest på att de vill 

kunna vara i butiken utan att stressa då de väl har kommit dit. Öppettiderna hade en stor påverkan 

på om de skulle välja butiken, eftersom det inte är någon idé att åka till en butik som har korta 

sådana. De uppkom också att parkeringsplatser var ett viktigt attribut. Allt som helt enkelt kan 

underlätta och som de vinner tid på var viktigt, menade en av dem. En passade då på att påpeka 

att parkeringarna bör vara gratis, eftersom de oftast spenderar flera timmar i butiken om de åkt 

långt. Vidare börjar gruppen diskutera garantier och öppet köp. Det var inte något som kvinnorna 

i gruppen tyckte var viktigt i och med att de åker så pass långt och att åka tillbaka för att byta en 

vara var inte något som de skulle göra. De två männen ansåg att det visst var viktigt. De syftade 

främst på att det var viktigt när de handlade elektronikvaror och att de räknade med att det skulle 

medfölja garantier på dessa. Kvinnorna valde tillslut att hålla med om att vid köp av 

elektronikvaror, var det viktigt, men att de därför avstår från att köpa för dyra produkter när de 

handlar långt borta.  

 

Tillslut kommer deltagarna in på ämnet skyltningar och information samt krav de har på 

butikernas layout och design. Ett krav som de alla hade, speciellt när de ska handla i stora 

butiker, var att det fanns många och tydliga skyltningar. Det var viktigt för deltagarna om 

exempelvis i butiker som har många olika avdelningar eller mycket olika produkter, att det då 

skyltas noga så att de lätt kan hitta. En deltagare menade att då de sällan får kontakt med 

personalen i en stor butik, måste även varorna ha tydliga priser eftersom det är så svårt att få 

hjälp. Ett annat krav de hade var att det ska finnas många provrum, så att de slipper att stå i en 

lång kö om de ska prova ett plagg. En kvinnlig deltagare berättar att det inte alls var många 

provrum på en plats som hon hade besökt, utan att det var långa köer för att få komma och prova. 

Detta medförde att hon valde att avstå från att både prova och köpa det plagg hon tänkt. Alla var 
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eniga om att för långa köer är jobbigt och gör att de drar sig ifrån att prova kläderna. Slutligen 

tyckte alla att det var viktigt att butiken var fräsch och ren. En deltagare menade att hon blir 

chockad när hon går i en butik och hittar dammtussar på varor. Flera höll med om att de får en 

negativ attityd till butiken om det är smutsigt.  

 

4.2.4 Marknadsföring 

Marknadsföring och reklam kom på tal när en utav de större butikerna nämndes, Gekås i Ullared. 

Deltagarna kunde nämligen inte dra sig till minnes att de tagit del av någon reklam om butiken i 

tidning eller TV. De tyckte dem var underligt eftersom de tror att de flesta känner till butiken. 

Två deltagare menade att det var på grund av rykten som butiken har blivit välkänd. Att butiken 

får sin marknadsföring genom att kunder berättar till andra kunder. De resterande deltagarna höll 

då med och insåg att de själva fått reda på butiken av bekanta. En person menade dock att ibland 

krävs det reklam för att de ska kunna veta att en butik existerar. Exempelvis menar han att IKEA 

oftast syns i media och att han tror att det påverkar folk att åka till butiken. De andra erkänner att 

de påverkas av reklam och att vissa långdistansbesök kan bero på att de sett bra erbjudanden eller 

liknande i media.  

 

4.2.5 Avgörande attribut för butiksval 

Slutsatserna som fokusgruppen kommer fram till är att priset är en extremt viktig faktor när det 

gäller butiksval, speciellt när det handlar om att resa långt. Hade inte priserna på vissa butiker 

varit så låga, hade de inte valt att åka dit. Produkten är en annan viktig faktor och det måste 

finnas ett bra utbud i butiken. Det behöver nödvändigtvis inte vara många olika sorters 

produktgrupper, men det ska vara intressant och tilltalande för dem. En tredje faktor som är viktig 

för deltagarna är att butiken ska vara uppbyggd på ett smart och smidigt sätt. Med det menar de 

att de ska vara väl genomtänkt av placeringar av avdelningarna samt att det ska finnas toaletter 

tillgängligt. Dessa tre faktorer är krav som deltagarna har då de ska åka långt för att shoppa, det 

är dessa som det ligger störst vikt vid, gällande valet utav butik. 

 

I nästa kapitel sker en sammanfattning av de resultat vi tagit fram i denna del samt med 

kopplingar till de teorier vårt arbete fokuserar på.   
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5 SAMMANFATTNING AV RESULTAT 

I det här kapitlet kommer vi att jämföra och koppla samman den information vi fått fram och 

redovisat i tidigare kapitel med de teorier vi har som underlag i den teoretiska referensramen. 

 

5.1 Butiksval 

Det finns redan en utformad modell av process i butiksval där konsumenter sorterar ut och jämför 

butikens karaktäristiska drag med konsumenternas egna kriterier, som sedan ska resultera i 

godkända och ej godkända butiker. De godkända butikerna blir då den butik som kunden väljer 

att besöka.
79

 Vi har utifrån våra undersökningar, valt att rangordna de övergripande kriterierna 

kunderna har, efter vilken betydelse de har vid långdistansköp. Resultat blev följande: 

 

1. Pris 

2. Sortiment 

3. Service 

4. Läge 

5. Marknadsföring 

6. Personal 

7. Annat 

 

5.2 Konkurrensmedel 

Vår studie har tagit upp hörnen i Pentagon, som Tigert och Ring med flera, en gång utvecklade 

från de fyra P: na
80

, då dessa hade sina begränsningar.
81

 Hörnen i Pentagon motsvarar i sin tur de 

sex konkurrensmedel ett företag kan använda sig av. Våra undersökningar har fångat hur 

konsumenter uppfattar de olika konkurrensmedlen och deras betydelse vid långdistansköp. Nedan 

redogör vi för var och en av dem.  
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5.2.1 Läge 

Ett bra läge kan ge ett företag framgång och ett försprång från konkurrenterna.
82

 I vår 

undersökning hade alla våra konsumenter och besökare, valt att åka 15 mil eller mer för att 

handla i en butik. Ett bra läge handlar ofta i hög grad om att det ska vara lättillgängligt för 

konsumenten. Nackdelarna som konsumenterna nämnde med att resa långt bort för att handla, var 

främst den restid som besöket omfattar samt bensinkostnaderna. Det positiva med Gekås I 

Ullareds läge, var enligt kunderna att det just låg långt bort och de fick en chans att komma bort 

från vardagen till en fin miljö.  

 

Konkurrensmedlet läge har också med storlek att göra och i fokusgruppsintervjun framgick det 

att butiksytan och storlek var viktig. Konsumenterna valde sällan att åka flera mil för att besöka 

en liten butik med ett litet utbud, om de inte var ute efter en särskild produktkategori. Storleken 

på en butik speglar butikens image och en butik som har erbjuder ett brett sortiment med låga 

prisnivåer bör då ha stor försäljningsyta.
83

 Gekås i Ullared tillhandhåller både låga priser samt 

många produktkategorier och det är också vad konsumenterna förväntar sig. 

 

Miljön runt en butik ansågs också vara viktig. Att det fanns fler butiker med fler erbjudanden runt 

om, ansågs vara en betydelsefull faktor. Det här kallas klustring och innebär att flera butiker 

ligger bredvid varandra och drar fördel av varandras kunder och försäljning, samtidigt som 

kunden kan uträtta flera köp på ett och samma ställe. Det här kan leda till att butiken får ökad 

attraktionskraft
84

 och konsumenterna får fler anledningar för att genomföra ett besök.  

 

5.2.2 Pris 

Undersökningen utav långdistanskonsumenter visar att prisfrågan är en viktig faktor då det gäller 

kundens val utav butik. Det är priset som styr kunden till vilken butik de väljer och idag finns det 

några utstickande butiker som erbjuder kunder låga priser, så som Gekås i Ullared. Många kunder 

som har handlat på långt avstånd skulle inte åka långt för att handla om det inte var för låga 
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priser
85

, då de kunderna känner att de kan spara pengar i samband med köpet på ett exempelvis 

lågprisvaruhus. 

 

Priserna är något som de flesta förknippar med kvalité. Detta var något som praktiskt taget alla 

som deltog i undersökningarna var eniga om. Låga priser förknippas i synnerhet med dålig 

kvalité och ett svagt varumärke som inte är känt eller starkt
86

. Detta var något som dock inte 

gällde alla butiker, enligt deltagarna i undersökningarna. Butiker så som Gekås i Ullared samt 

butiker i Tyskland, kan erbjuda både lägre priser samt starka och välkända varumärken.  

 

Idag är det viktigt att kunderna känner sig nöjda med priset som butiken erbjuder, då en produkt 

ska vara värd det utsatta priset. Om en kund känner att priset inte stämmer överens med 

produkten i den mening att, produkten borde vara billigare då den är sämre kvalitetsmässigt, så 

väljer kunden med största sannolikhet bort butiken.
87

 Där av kan det ses att Gekås har en fördel 

då de erbjuder kända och starka varumärken till ett lågt pris, vilket gör att kunderna känner att de 

får den kvalitén de önskar för pengarna.  

 

Kunder har en tendens att jämföra priser innan de ska åka längre bort för att handla då det dels 

vill se skillnad på priserna, hur mycket de kan tjäna på att handla i en specifikt vald butik, samt 

om de kan tjäna på att åka långt med tanke på bensinkostnader och andra kostnader som 

medföljer att handla längre bort. Ibland utför kunderna en undermedveten jämförelse, då de 

memorerar vissa priser de har sett i deras närliggande butiker. När kunder jämför priser så kallas 

detta för plånboksfunktion och sker då kunderna har en begränsad summa att röra sig med.
88

 

Lågprisbutiker erbjuder lägre priser än vanligt, vilket gör att kunderna känner att de får mer för 

sina pengar. Vissa kunder anser att det är mer attraktivt att välja en butik som erbjuder just detta.  

Eftersom köpet påverkar den totala summan av vad en konsument har att röra sig med, så är de 

mer priskänsliga när det kommer till att spendera pengar. 
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För att en lågprisbutik ska lyckas finns det olika kriterier som är nödvändiga att beakta. Dessa är 

bland annat bra sortimentssammansättning, rationella hanteringskrav utav varorna, placering samt 

att läget måste kunna nås utav en stor kundkrets.
89

 Dessa kriterier är något som exempelvis Gekås 

har lyckats uppnå.  

 

5.2.3 Produkt 

Sortimentets bredd och djup är något som är viktigt för konsumenter som väljer att åka långt för 

att handla. Om inte butiken erbjuder intressanta produkter så skulle konsumenterna välja att inte 

åka, utan de har en avgörande del i kundens beslut om vilken butik som passar behovet bäst. 

Produkterna är kärnan i själva butiken, det som ska locka kunderna att välja butiken framför 

konkurrenten. Om butiken kan erbjuda ett passande sortiment, så skapar kunden en bra bild utav 

butiken.
90

 På Gekås i Ullared så erbjuder butiken sina konsumenter låga priser på kända 

varumärken, något som kunderna uppskattar. Det är en del kunders enda anledning att de åker dit. 

Det är inte bra att sätta ett för lågt pris på ett kändare varumärke då effekten kan bli annorlunda 

än vad som planerats och lönsamheten kan komma till skada.
91

 Detta är något som inte märks av 

just hos Gekås då kunderna fortfarande åker dit. Vissa kunder åker endast till Gekås för att handla 

dyra varumärken till ett billigt pris. En produkt har ett flertal kringliggande faktorer som spelar 

roll när det gäller produktens värde för kunden, ett exempel är ett starkt och känt varumärke.
92

 

Kunderna nämnde även hur viktigt det är med att sortimentet är brett och det finns produkter som 

passar dem, så att de inte behövde besöka flera butiker för att hitta vad de sökte efter. 

 

5.2.4 Människor (Personal)  

Den personliga servicen är viktig för kunder idag, dock så varierar tyngden på hur viktig det är i 

olika sammanhang. En konsument som besöker en butik som ligger inom närområdet av där 

han/hon bor tycker att det är mycket viktigt med bra personlig service. Konsekvensen av dålig 

personlig service i detta fall skulle vara att de inte återvänder till butiken igen. Dock finns det en 

stor skillnad med konsumenter som handlar längre bort. De konsumenter som reser till stora 

butiker med låga priser, så som Gekås i Ullared, är redan förberedda på lägre personlig service. 
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De förväntar sig sämre, då de anser att miljön är stressad, vilket gör att personalen inte hinner 

med att ge bra personlig service till alla kunder. Det är vanligt att kunderna slutar att besöka en 

butik där personalen har gett dålig personlig service.
93

 Det är viktigt för kunderna att även då de 

inte förväntar sig bra personlig service så ska de ändå ha tillgång till att kunna få det. Om 

personalen inte kan gör någon större ansträngning för att hjälpa kunden eller visar ett trevligt 

bemötande, är risken att både butiken och varumärket skadas.
94

 Det finns även tillfällen där 

kunderna inte kräver personligservice, då det bara blir jobbigt för kunden när en försäljare 

försöker att hjälpa till, vilket kom upp i vår undersökning. Därför är det väldigt viktigt för en 

säljare att först identifiera om det överhuvudtaget finns ett behov hos kunden, för om kunden 

känner sig påhoppad så är risken stor att de lämnar butiken.
95

  

 

5.2.5 Service 

Service är ett viktigt konkurrensmedel då servicefaktorer är något konsumenter lägger stor vikt 

vid och kan vara avgörande för att få dem att återvända till butiken. Antingen får kunden ett bra 

eller ett dåligt intryck av servicen.
96

 I vår studie framkom det att det fanns olika servicefaktorer 

som var viktiga när de handlade på distans. Faktorer som bör uppfyllas för att en kund ska vara 

nöjd med besöket är inbjudande lokaler, tydliga skyltningar, renlighet i lokalen samt att det ska 

vara lätt att hitta
97

 och alla dessa nämndes under fokusgruppsintervjun. När de åker till stora 

varuhus, är det oftast många olika avdelningar och det måste vara lätt att hitta så de inte behöver 

leta för att hitta det dem söker. Vid köp i stora varuhus får de sällan möjlighet att ta kontakt med 

personalen för att få hjälp och därför bör även prissättningar vara tydligt utsatta. Att butiken var 

ren och fräsch framkom som mycket viktigt och vid annat fall får dem en negativ attityd till 

företaget. 

 

Att det ska finnas goda parkeringsmöjligheter framgick som viktigt vid långdistansköp. Med det 

menade de att parkeringsplatserna framförallt skulle vara många så att de inte skulle riskera att bli 

utan, men också att de skulle vara placerade nära butiken, då de ofta handlar stora mängder 

produkter när de reser långt. Kunder uppskattar gratis parkering och ser det som en bra 
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servicetjänst.
98

 I vår undersökning såg de denna servicetjänst som en självklarhet, just vid 

långdistansköp. En person tog Gekås i Ullared som exempel och menade att om parkeringen inte 

skulle vara gratis när han kom dit, skulle han inte återvända. Det skulle känna löjligt för honom 

att resa så långt och sedan behöva betala parkeringsplats. Kunder kan dra sig från att handla om 

de känner att de utöver själva inköpet butiken, ska behöva betala för parkering.
99

 

 

Idag förväntar sig kunder att butiker ska ha långa öppettider
100

 och denna servicetjänst var något 

som i vår studie ansågs som mycket viktigt och betydligt när de reser långt för att handla. 

Öppettiderna hade stor påverkan på deras butiksval och för att de över huvud taget ska hinna 

handla måste det vara öppet länge. Om butiker anpassar öppettiderna till sina konsumenter, 

kommer det få dem att handla mer. En konsument vill kunna gå i lugn och ro i butiken utan att 

behöva stressa
101

, vilket många av våra konsumenter påpekade. När de rest 15 mil eller mer till 

en butik, vill de ha tid på sig.  

 

Öppet köp är en faktor som kan få en kund att handla i en butik. Med den här tjänsten kan 

konsumenten känna att han eller hon har valmöjligheter, då de kan lämna tillbaka en vara om de 

ångrar sig.
102

 Det här ansågs inte i vår studie vara en särskilt viktig faktor vid långdistansköp. 

Ingen av dem skulle, i alla fall vid mindre kostnadsmässigt köp, åka tillbaka för att lämna eller 

byta en vara. Dock anser ett flertal av de intervjuade att det var viktigt att det ändå fanns, av ren 

princip. Garantier är viktigt vid dyra produkter enligt våra enheter och denna servicetjänst kan 

vara avgörande för om en konsument ska genomföra ett köp eller inte.
103

  

 

En sak som de intervjuade konsumenterna på Gekås i Ullared nämnde var att de rest med barn 

och saknade en lekhörna för dem. Barn blir ofta otåliga i butiker och gör det inte lätt för 

föräldrarna. Genom att företag erbjuder en lekhörna för barnen, kan dessa gå och handla i lugn 

och ro.
104

 Vidare nämndes att kunderna ville ha någon sorts plats att vila på, då de vid 

långdistansköp ofta ägnar många timmar i butiken. Det är bra att ha en kaffeplats eller 
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tidningshörna för det sällskap en konsument har med sig till butiken, som kanske inte är lika 

intresserad av besöket. Det gör att konsumenten inte känner sig stressad.
105

 Gekås i Ullared 

erbjuder olika kafeterior på flera ställen i butiken för att kunden ska ha en chans att vila.  

 

Olika servicetjänster kan göra att ett företag kan särskilja sig från andra företag, men är också till 

för att överträffa kundens förväntningar och erbjuda dem mer i form av trygghet, tillgänglighet 

och bekvämlighet.
106

 Vår studie av långdistansköp kom det fram att allt som gjorde besöket 

lättare och bekvämare uppskattades, då de oftast spenderade en hel dag i butiken. De menade att 

erbjuda dem restauranger och toaletter, förenklade deras resa.  

 

5.2.6 Kommunikation 

För att försäkra sig om att bli ihågkomna av sina konsumenter, spenderar ofta företag enorma 

summor på att marknadsföra sig. Dock ger dessa resurser inte alltid det resultat som önskas, då 

det ibland inte når ut till konsumenterna.
107

 I fokusgruppsintervjun framkom det att företaget 

IKEA ofta syns i media och att det kan vara en orsak till varför de valt att besöka företaget trots 

avståndet. Ibland behövs reklam för att konsumenterna överhuvudtaget ska veta att företaget 

existerar eller vart företaget är placerat. I vår studie påpekades det särskilt att Gekås i Ullared var 

ett företag som de allra flesta inte sett i mediasammanhang. Det var två personer som nämnde att 

de har sett reklam om Gekås någon gång, men kunde inte minnas vart eller vad som 

presenterades. Budskapet i företags marknadsföring, är viktigt både för att företaget ska bli 

ihågkommet, men också för att konsumenterna inte ska få felaktiga uppgifter. Konsumenterna 

och besökarna i vår studie tyckte att det var konstigt att Gekås i Ullared inte tycks använda sig av 

marknadsföring, då de menade att de allra flesta människor känner till företaget. Modern 

marknadsföring handlar om att skapa en plats eller position i kundernas medvetande.
108

 När ett 

företag försöker skapa en position i kunderna medvetande, handlar det om att de försöker styra 

processen när människors sorterar sina sinnesintryck. Det är främst själva företaget och deras 
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produkter som skapar en god positionering, men även markandsföringen kan spela roll för att det 

ska lyckas.
109

 

 

Flera av företagen som valts att besökas, hade konsumenterna fått kännedom om genom vänner 

och bekanta. En sorts PR kallas mun-till-mun och sker inte i mediakanler, utan mellan 

konsumenterna själva.  Metoden kan vara effektiv för företaget då avsändaren är en person som 

mottagaren har respekt för eller litar på
110

 och kunderna i vår studie menar att de påverkades av 

andras rekommendationer. Det negativa med denna metod är att företaget inte har någon kontroll 

av det som sägs och det är särskilt riskfyllt då människor har en tendens att sprida negativ 

information mer än de sprider positiva upplevelser.
111

  Ett exempel på detta är att trängseln på 

Gekås i Ullared ofta tas upp som en negativ faktor, när folk pratar om företaget. Dock är det pris 

och utbudet som främst tas upp när detta företag kommer på tal.  

 

Istället för att företag ska använda sig av annonser och liknande som kräver stora resurser, bör 

dem spendera det på god kvalité och god kundservice. Det beror på att även dessa faktorer är 

något som gör ett företag ihågkommet.
112

 Dock framkommer det i vår undersökning att 

marknadsföring i media påverkar konsumenterna och att de ibland valt att handla på distans på 

grund av erbjudanden eller andra budskap som framkommit i reklam. 

 

5.3 Upplevelser 

Behovet av upplevelser vid inköp har ökat och upplevelser är en bidragande faktor till kundernas 

val av butik idag.
113

 Både vid våra kundintervjuer och i vår fokusgruppsintervju blev upplevelser 

ett tydligt syfte vid långdistansköp. Konsumenter vill genom sina inköp få en trevlig upplevelse i 

form av bland annat umgänge och avkoppling. Alla våra 25 intervjuade kunder på Gekås i 

Ullared, hade rest med en eller flera till butiken. Några personer menade att de besökte Gekås i 

Ullared för att platsen var välkänd och populär, medan en person delvis besökte platsen på grund 

av att ett band uppträdde samma dag. Flera menade att det är en resa som sker tillsammans med 

familj, vänner eller bekanta och inte ensam. Thurow och Nilsson menar att den fysiska produkten 
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inte längre ligger i fokus när en person ska handla.
114

 Dock menade en person i 

fokusgruppsintervjun att han inte hade något problem att resa själv, då han redan från början 

visste vad han var ute efter.  

 

Atmosfären och omgivningen runt om butiken var viktig enligt konsumenterna. De menade att 

det skulle finnas fler upplevelser i samband med resan. Precis som Fredrik Bergström en gång 

sade, så väljer konsumenter butik utifrån den helhet som erbjuds på marknadsplatsen, där faktorer 

som restaurang kan ha betydelse.
115

 Eftersom många företag kan erbjuda liknande produkter med 

liknande priser, kan upplevelser avgöra butiksvalet för en konsument
116

 och kan inte en butik 

erbjuda upplevelser i samband med köpet kommer de välja en annan.
117

 

 

Vi kommer i nästa kapitel kort redogöra för de slutsatser vi kan se i vårt arbete och därmed 

besvara uppsatsens problemformulering.  

                                                           
114

 Ornbo, Würtz (2005), s. 42 
115

 Thurow, Nilsson (2004), s. 25 
116

 Thurow, Nilsson (2004), s. 69 
117

 Ornbo, Würtz (2005), s. 41 
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6 SLUTSATS  

Syftet med uppsatsen har varit att studera långdistansköp och se vilka konkurrensmedel som 

påverkar ett sådant kundbeteende. I det här kapitlet ska vi besvara vår problemformulering som 

arbetet grundar sig på; Varför väljer konsumenter att åka långt för att handla och vilka 

konkurrensmedel kan vara avgörande för ett sådant beteende? Vi har kommit fram till följande: 

 

 För kunden handlar långdistansköp om upplevelser 

Vi har undersökt det fenomen som innebär att konsumenter väljer att resa 15 mil eller mer för att 

besöka en butik och vår studie visar att långdistansköp handlar om en upplevelse i många fall. 

Konsumenten väljer en butik långt bort för att tillsammans med vänner, bekanta eller familj 

uppleva butiken tillsammans. Restiden medför umgänge och tillsammans kan de alla komma bort 

från vardagen.  

 

 Syftet med butiksbesöket påverkar betydelsen av de olika konkurrensmedlen 

Konsumenters anledningar till att åka långt för att handla varierar och mycket beror på vad syftet 

med besöket är, samt vilken butikstyp det är som ska besökas. Beroende på om konsumenterna 

ska besöka en stor butik, en liten butik eller flera butiker samtidigt, så är betydelsen av varje 

konkurrensmedlen olika. Konsumenter som reser långt till en stor butik för att handla mycket, 

sätter gärna pris i fokus, medan en konsument som besöker en liten butik och är ute efter en 

specifik produkt, kan vara mer intresserad av sortimentets djup och uppskattar kunnig personal.  

 

 Kunden uppfattar inte läget som negativt för att butiken ligger långt bort från dem 

Vi har kommit fram till att läge inte automatiskt uppfattas som negativt ur kundens perspektiv, 

bara för att butiken ligger långt bort. I vår uppsats kan vi se att ett läge inte nödvändigtvis måste 

vara lättillgängligt för att vara attraktivt. För konsumenten handlar det mycket om miljön runt om 

kring butiken.  
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 Priset ska stämma överrens med produktens kvalité och har stor betydelse vid 

långdistansköp 

Pris har en stor betydelse för konsumenter som reser långt och kan påverka deras beteende i detta 

fall. Priset samspelar även med konkurrensmedlet produkt. Valet av butik speglas i om 

konsumenterna upplever att priset överensstämmer med produkten och dess kvalité. 

Konsumenterna vill vid långdistansköp, att butiken ska erbjuda ett brett eller ett djupt sortiment. 

Antingen är de ute efter att handla mycket varor eller för att handla specifika och unika varor 

eller varumärken. Sortiment är också själva kärnan i val av butik. Det spelar ingen roll hur låga 

priserna är, om inte varorna är något konsumenten är intresserad av.  

 

 Vissa servicefaktorer kan vara obetydliga samtidigt som vissa kan vara avgörande för 

besöket 

Vid långdistansköp har vissa faktorer i konkurrensmedlet service betydelse. Bra öppettider och 

parkeringsmöjligheter är avgörande för att en konsument ska åka 15 mil eller mer för att handla. 

Konsumenten värderar saker som gör deras besök lättsamt och det är därför viktigt att butiken 

kan erbjuda detta.  

 

 Den personliga servicen är ofta oviktig i större butiker vid långdistansköp 

När det gäller den personliga servicen i en butik, kan vi dra slutsatserna att det faktiskt är ganska 

oviktigt i en större butik vid långdistansköp. Dock har det i sin tur, stor betydelse i mindre butiker 

där konsumenterna är ute efter hjälp och värderar kunnighet 

 

 Kommunikationen mellan kunder påverkar deras butiksval 

Konsumenter påverkas både av reklam och av andras människors åsikter. Därför kan vi se att 

detta konkurrensmedel automatiskt blir viktigt i kundernas val av butik. När det gäller rykten och 

rekommendationer av vänner, kan vi se en koppling med de andra konkurrensmedlen. Då 

människor tenderar att sprida negativ information, framför positiv, är det viktigt att de andra fem 

konkurrensmedlen tillfredsställer kunden så att de inte har något negativt att säga om butiken. 
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7 REFLEKTIONER OCH REKOMMENDATIONER 

I detta kapitel kommer vi att reflektera och ge rekommendationer baserat efter vad vi kommit 

fram till i våra undersökningar.  

 

Arbetet om långdistansköp har gett oss ett ökat medvetande om den stora konkurrensen i dag. 

Företag ska inte bara skapa ett koncept som får kunderna att välja bort närliggande butiker, utan 

konkurrensen mellan butiker sträcker sig längre än så. Exempelvis är Gekås i Ullared ett företag 

som konkurrerar med många butiker runt om i hela Sverige. Att deras utbud dessutom är brett, 

gör att många branscher måste se dem som ett hot.  

 

Eftersom det finns ett intresse hos konsumenter att resa långt för att handla, har vi reflekterat över 

vad företag måste fokusera på för att få kunder att stanna hos dem. De rekommendationer som vi 

kan ge handeln för att få kunder inte ska välja bort närliggande butiker är flera. Dels anser vi att 

det är viktigt att butikerna börjar se över det som får kunder att åka långt. Vi har under uppsatsens 

gång förstått att det som bidrar till ett sådant beteende är upplevelsebehovet. Därför bör butiker 

erbjuda kunderna detta i samband med butiksbesöket. Upplevelser är något som idag har blivit 

viktigt för kunden och det är även något som de har börjat kräva allt mer. Upplevelser kan utspela 

sig på olika sätt, ett exempel är att butiker anordnar temakvällar. Den personliga servicen har i 

vår uppsats framkommit som mindre viktig vid långdistansköp, men vi tror att just detta 

konkurrensmedel är användbart för butiker som vill få kunderna att stanna på orten. Genom den 

personliga servicen kan butiker skapa relationer till kunderna. Får en kund en bra relation med en 

butik och dess personal, är chansen att behovet att åka långt inte finns där, just för att dem blir 

lojala till den butiken. Dock så är den personliga servicen inte något som kan jämföras med den 

upplevelse konsumenter söker när de reser långt för att handla, tror vi. Att miljön kring butiken är 

viktig har framkommit samt att kunder vill kunna handla mycket på ett och samma ställe. Därför 

tror vi att butiker kan dra nytta av varandra genom att samarbeta. Samarbetet kan handla om 

gemensamma temakvällar eller realisation, men även att de har samma öppettider.  

 

Något annat som butikerna kan beakta är priser och sortimentet. Vi har genom våra 

undersökningar sett att det är viktigt för kunder att få bra priser men också att priset och 
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produkterna samspelar. Kunden måste känna att produkten är värd att betala för, vilket det oftast 

är när kunden väljer att handla på distans. Detta beror på att butikerna oftast erbjuder kunderna 

mycket lägre priser än vad butikerna gör nära kunden. Butikerna borde se över sitt sortiment samt 

vilka priser de har satt på produkterna, för att sedan se över om de stämmer eller inte. Det är 

viktigt att se om kvalitén på produkterna är värda det priset som är satt på dem, att de inte tar för 

högt pris på produkterna. Detta ska kombineras med vilka upplevelser de kan erbjuda, då 

butikerna kan ta ut ett högt pris om de kan erbjuda upplevelser.  

 

Det som vi kan komma fram till i helhet är att det är svårt för butiker att erbjuda något som får 

kunder att bara handla på sin ort. Vi tror att kunder kommer att fortsätta att resa för att handla, 

även om butikerna i orten har liknande erbjudanden och fokuserar på samma konkurrensmedel. 

Upplevelsen att resa långt för att komma bort från vardagen är något som butikerna som ligger 

nära konsumenterna aldrig kommer att kunna erbjuda.  
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BILAGA 1 

 

Intervjufrågor till resande konsumenter på Gekås i Ullared: 

 

 Kvinna/Man 

 Ålder 

 Rest ensam/Rest med sällskap 

 Antal mil hemifrån 

 

1. Hur kommer det sig att du valt att handla på Gekås Ullared idag? 

2. Hur påverkas du av avståndet och den restid som medföljer när du kommer hit? 

3. På vilket sätt är Gekås tilltalande? 

4. Vilka för och nackdelar har Gekås läge för dig? 

5. Hur stor betydelse har priserna när du reser långt för att handla? 

5b. Jämförde ni priser innan ni valde butik? 

6. Vilken roll spelar Gekås sortiment, för ditt val av butik? 

7. Hur viktig är den personliga servicen vid detta tillfälle? 

7b. Hur vill du bli behandlad av personalen? 

8. På vilket sätt är andra servicefaktorer viktiga för dig? 

8b. Hur ser du på öppet köp och liknande när butiken ligger 15 mil bort? 

9. Hur fick du kännedom om Gekås i Ullared? 

10. Hur skulle du rangordna alternativen läge, pris, produkt, service, personal och 

kommunikation, om du skulle utgå från vad som påverkade dig till att välja denna butik? 
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BILAGA 2 

 

Frågor och stödord till fokusgruppsintervjun 

– Synpunkter på långdistansköp 

– Vilka butiker har ni besökt, som ligger 15 mil eller mer hemifrån? 

– Varför resa ni långt för att handla? 

– Butiker i närheten 

– Vilka sorts butiker åker ni långt för att besöka? 

– Restid och bensinpengar 

– Prisernas betydelse 

– Vilka produkter väljer ni att åka långt för att handla? 

– Jämförelse av priser 

– Varumärken 

– Personlig service 

– Servicefaktorer; parkering, lekhörna, garantier, öppettider med mera 

– Marknadsföring 

– Påverkan av vänner/bekanta/rykten 


