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Sammanfattning 
 
Konkurrensen är hård mellan butiker i Sverige, inte minst inom branschen hälsa och skönhet. 

Något som ökat den senaste tiden är efterfrågan på naturliga och ekologiska 

hudvårdsprodukter och konsumenter blir allt mer medvetna om miljö – och rättvisemärkta 

produkter. Det är viktigt för butiker med sådant sortiment att rikta sig till sina kunder på bästa 

sätt och matcha sitt totala erbjudande till dessa väl för att de ska komma till just deras butik. 

Faktorer som sortiment, läge, pris, service, kommunikation och människor måste anpassas på 

bästa sätt till det valda segmentet.  

Vi har i denna undersökning valt att se hur deras helhetserbjudande riktas till kunderna i 

praktiken och har då intervjuat butikschefer vilka driver dessa typer av butiker. Vi har till 

syfte att få en ökad förståelse och beskriva detta fenomen utifrån så som det ser ut idag i dessa 

butiker.  

 

Vi har valt att utgå från en modell som kallas sexhörningen där dessa sex bitar tas upp bit för 

bit i uppsatsen samt att beskriva vilket som är respektive butiks kundsegment. Utifrån denna 

modell har vi utformat ett frågeformulär vilket vi haft som underlag för våra intervjuer med 

butikscheferna. Det är öppna frågor som ger plats åt följdfrågor och diskussion kring ämnet, 

då vi vill ha så mycket detaljer och nyanser som möjligt. Intervjuerna har ägt rum på så 

naturliga platser som möjligt för butikscheferna, i butiken de arbetar på och i ett utav fallen på 

en lunchrestaurang dit butikschefen brukade gå.  

 

Genom de resultat vi fick fram har vi kommit fram till att de granskade butikerna riktar sitt 

totala erbjudande på ett mycket bra sätt utefter sitt valda kundsegment. Även om de riktar sig 

till liknande kunder skiljer sig dessa åt i en viktig aspekt, nämligen att i två av fallen är 

kunderna icke priskänsliga och i ett av fallen är dem det. Dessa kunder handlar i butiken 

främst på grund av rabatterade priser och erbjudanden än på grund av den kvalitet det faktiskt 

är på produkterna. Detta innebär att vissa faktorer ser annorlunda ut, exempelvis 

butikskommunikationen. Hos butiken med priskänsligare kunder riktas erbjudandena mer 

annorlunda än i de andra två butikerna, till exempel kommunikationen i butik i form av 

skyltning, prisinformation med mera. Sammanfattningsvis har butikscheferna god kunskap 

kring ämnet och de sex delarna i sexhörningen är väl anpassade för att matcha kunderna.  
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1 Inledning 
Denna uppsats ska ge läsaren en inblick och förståelse för det problem som ligger till grund 

för uppsatsen. Läsaren ska få en uppfattning om hur butiker vilka säljer naturliga 

hudvårdsprodukter arbetar med att rikta sitt totala erbjudande på bästa sätt, för att nå ut till 

och matcha de kunder butikerna riktar sig till. Företag inom denna bransch har därför 

granskats för att få kännedom om hur detta sker rent praktiskt i förhållande till vad som 

beskrivs teoretiskt.  

 

1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till denna rapport bygger på att konkurrensen mellan företagen på den svenska 

marknaden i dagsläget är hård och butiker måste slåss om sina kunder och nå ut till, behålla 

och eventuellt finna nya konsumenter på effektivaste sätt. Varje dag kommer en konsument i 

kontakt med cirka 2000 olika produkter. I genomsnitt tar köpbeslutet för en person inte mer 

än 12 sekunder. Därför måste det enskilda företaget tänka smart och rikta sig till sina 

konsumenter på ett sätt som överstiger konkurrenternas1.  

 

Det är intressant för ett företag att se till sina kunders relationer till produkterna och butiken i 

sig. Det är inte bara personerna utan även det egna företaget och företagets konkurrenter som 

måste belysas. Att analysera sådant är nödvändigt för att kunna rikta sina erbjudanden 

rätt2. För ett företag som befinner sig i en hård konkurrenssituation är det ytterst viktigt att 

positionera sig på bästa sätt, vilket innebär att hitta sin plats och att få produkterna eller hela 

företaget att fastna i kundens medvetande3. Det är inte bara sortiment och pris som styr 

kundens val av butik och skapar det totala erbjudandet, utan även var den ligger placerad, 

servicen, butikspersonal, butikens utseende och atmosfär, samt kommunikationen i form av 

till exempel reklam, kundkvällar med mera. Det är denna helhet av erbjudanden som utgör 

butikskonceptet och avgör huruvida kunden föredrar att handla där4.  

 

 

                                                 
1 Gustafsson & Pihlsgård,  Eek & Andersson,  2003, s 8 
2 Dahlén & Lange 2003, s 128. 
3 Albertsson & Lundqvist, 1997, s 114. 
4 Schmidt Thurow & Sköld Nilsson 2004, s 9 
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Ett annat sätt är så kallad fokusering, där företaget väljer 

 att rikta in sig på ett snävt segment istället för en hel marknad. Segment innebär att 

marknaden och kunderna delas upp i kundgrupper utifrån exempelvis behov, värderingar, 

demografi och livsstil5. 

 

Vi fokuserar i denna rapport på företag vilka säljer naturliga hudvårdsprodukter. De har då 

liknande sortiment och befinner sig i en situation då de konkurrerar om liknande kunder. 

Kunderna ska helt enkelt genom butikens totala erbjudande uppleva en positiv skillnad i 

förhållande till vad konkurrenterna har att erbjuda.   

 

Människor blir i dagsläget allt mer medvetna om naturliga, ekologiska produkter och att värna 

om miljö, djur och natur. Det blir allt större efterfrågan på rättvisemärkta produkter. Vi har på 

grund av denna trend valt att rikta in oss på butiker som säljer naturliga och i vissa fall 

ekologiska hudvårdsprodukter. Det är intressant att ställa sig frågan huruvida dessa företag 

väljer att rikta sitt totala erbjudande, alltså den helhet kunden upplever genom detta? Och hur 

viktig tycker dessa butiker att butiksatmosfären är, hur kommuniceras det naturliga och 

ekologiska för att anpassa sina butiksmiljöer efter sitt valda segment och för att matcha dessa 

på bästa sätt? Atmosfären är ju en faktor som kunderna medvetet analyserar då de väljer 

butik6. Då även atmosfären ingår i det totala erbjudandet och som konkurrensmedel vore 

därför det intressant att utforska. Dessa frågor tillsammans med bakgrunden leder oss fram till 

uppsatsens problemformulering.  

 

1.2 Problemformulering 
Hur stämmer det totala erbjudandet överrens med det valda kundsegmentet i butiker som 
säljer naturliga hudvårdsprodukter? 

 

1.3 Syfte 
Denna uppsats har till syfte att undersöka och beskriva hur butiker inom samma bransch 

väljer att rikta sitt totala erbjudande till sina kunder och hur väl detta stämmer överens med de 

valda kundgrupperna. Med det totala erbjudandet syftar vi på en mix av; sortiment, pris, 

                                                 
5 Dahlén & Lange, 2003 
6 Nordfält, 2007, s 129  
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kommunikation, människor, service och läge. Det är dessa sex faktorer vi har valt att fokusera 

på i denna rapport och vi vill ha svar på följande; 

� Hur ser de tre butikernas valda kundsegment ut? 

� Hur stämmer de tre butikernas totala erbjudande överens med det valda 

kundsegmentet?  

� Hur väl stämmer teorin överrens med det vi får fram genom våra intervjuer? 

 

Vi kommer i uppsatsens slutsats även att ge våra rekommendationer till de undersökta 

butikerna samt reflektioner.  

 

1.4 Undersökningen  
I denna uppsats har vi valt en kvalitativ utformning och har intervjuat tre butikschefer från tre 

olika butiker i Alingsås och Göteborg inom branschen naturlig hälsa och skönhet. Vi vill 

genom detta få en uppfattning om hur dessa tre butiker väljer att matcha sitt totala erbjudande 

efter sitt valda kundsegment. Butikerna säljer liknande sortiment och riktar sig till liknande 

kunder. Vi vill fånga upp så mycket nyanser och detaljer som möjligt och har därför gjort våra 

frågor till intervjun öppna, vilket innebär att det finns plats för följdfrågor. Dessa har skett i en 

miljö som är naturlig för butikscheferna, nämligen i deras butik och i ett utav fallen på en 

lunchrestaurang där butikschefen brukade äta. Vi anser att detta ger oss ett så naturligt resultat 

som möjligt då butikscheferna kan känna sig avslappnade och bekväma i situationen. Vi har 

inte till avsikt att generalisera då vi anser att detta är en omöjlighet med så pass få butiker och 

butikschefer. Det vi fått fram genom våra intervjuer och ansetts vara relevant för rapporten 

har sammanställts i uppsatsens tredje kapitel. Därefter följer ett analyskapitel och slutligen 

våra slutsatser och rekommendationer.  
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2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel ges en beskrivning av den relevanta teorin vilken vi använder som verktyg för 

att studera den empiri som framställs. I denna teoretiska referensram presenteras först kort 

om teorin bakom konkurrensmedelsmixen och en sammanfattning av de fyra P: na. Därefter 

beskrivs den så kallade sexhörningen följt av butiksatmosfären som konkurrensmedel och 

även en förklaring av vad segmentering innebär. Dessa bitar behandlas för att vi ska nå 

svaret på hur butikernas totala erbjudande stämmer överens med deras valda kundsegment. 

2.1 Konkurrensmedelsmixteorin 

Marknadsföringsmixen innefattar olika konkurrensmedel ur marknadsförings samanhang, 

dessa delar är tjänster eller produkter av fysiskt slag.7 Marknadsföring ska ses som ett 

beslutproblem och därefter ska de problem som finns utifrån detta lösas genom att det finns 

handlingsalternativ till förfogande. Valet av dessa alternativ väljs utifrån vad företagets mål 

med företagets utveckling i framtiden. Företagets beslutsfattare inom detta område stöter på 

situationer då beslutet är opåverkbart, men även situationer som går att påverka. Utifrån 

konkurrensmedelsmixterion visas här en överskådlig modell över hur detta går till och den 

redogör för hur synsättet av konkurrensmedel tolkas teoretiskt sätt.  

  

Figur 1: Konkurrensmedelmixteorin8. 

 

Vidare beskrivs inledningsvis en kortfattad beskrivning av de fyra P: na, då detta är den mest 

klassiska uppsättningen av konkurrensmedel.  

                                                 
7 Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998 s 276 
8 Axelsson & Agndal, 2005, s. 161 - 162 
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2.2 De fyra konkurrensmedlen 
För att ha en inverkan på kundens köpbeteende används ofta de fyra P: na som redskap.9  De 

fyra P: na behandlar ett företags beteende gällande konkurrensen på marknaden. Dessa fyra 

ämnena är Pris, Promotion, Produkt och Plats.10 De fyra delarna går under benämningen 

strategiska, det beror på att de äger rum under en längre period. De kan också förkortas till att 

inte bli långsiktiga, de blir då taktiska.11 Priset är ett konkurrensmedel som på ett snabbt sätt 

går att ändra på, vilket gör det flexibelt för företag att använda sig av detta som 

konkurrensmedel. Faktorer som kan påverka priset är hur tilltalande produkten är för kunden 

ur en estetisk, social eller psykologisk synpunkt.12 Handlingskrafter som används för att 

företaget ska stå i förbindelse med omgivningen och marknaden menas med den påverkan 

som konkurrenskraft. Marknadsföring och reklam sammankopplas med denna del av 

konkurrens.13 En produkt anges som något som går att köpa som kan tillfredsställa kundens 

förväntningar på produkten. Ett köp av en produkt kan vara både en fysisk sak eller en tjänst, 

men också olika slags idéer. 14  Konkurrensmedlet plats har även en annan benämning, denna 

är distribution. Detta syftar till att en produkt ska vara betraktande som fysisk för kunden. För 

att en produkt ska kunna uppfylla denna funktion krävs det att såsom detaljister och grossister 

finns. Fördelarna med ett distributionsled där grossister och detaljister ingår är att kunderna 

tillgodoses med ett större utbud som är samlat.15 Vidare ges en beskrivning av sexhörningen. 

Då de fyra P: na främst behandlar butiken ur ett konkurrensperspektiv är sexhörningens sex 

delar även användbara för att butiker ska kunna skapa det totala erbjudandet gentemot kund.  

2.3 Konkurrensmedelsmixmodellen sexhörningen 
 
Sexhörningen är en utarbetad modell av konkurrensmedelsmixmodellen de fyra P: na och 

innefattar butikens sortiment, läge, pris, service, kommunikation och människor. Denna 

modell kommer att ligga till grund för den information som samlats i uppsatsens 

empirikapitel. Sexhörningen används i butikssammanhang och dessa sex bitar är bra för 

butiker att använda sig utav vid utformning av det totala erbjudandet till sin kundgrupp. 

Eftersom de fyra P: na är för begränsat väljer vi den utarbetade modellen eftersom service och 

                                                 
9 Arnerup_Cooper & Edvardsson, 1998, s 16 
10 Axelsson & Agndal, 2005, s 161 
11 Axelsson & Agndal, 2005, s 161 
12 Axelsson , Agndal , 2005, s 175-177 
13 Axelsson , Agndal , 2005, s 192 
14 Axelsson B, Agndal H, 2005, s 163 
15 Axelsson B & Agndal H, 2005, s 179 
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människor också är en viktig del av det totala erbjudandet och förekommer i sexhörningen.  

De fyra P:na passar bättre för marknadsföring av produkter. 

2.3.1 Kommunikation/butikens atmosfär 
Det finns olika slags metoder för att kommunicera med konsumenter då butikens 

kommunikation består dels utav butikskommunikation och dels utav 

marknadskommunikation. I denna uppsats ser vi inte till butikens totala kommunikation, det 

vill säga både kommunikationen ut mot marknaden och butikskommunikationen. Vi har valt 

att se till det sistnämnda, alltså kommunikationen inne i butiken och granskar inte 

marknadskommunikationen. 

Kommunikationen på marknaden används av butiker för att nå fram till konsumenter. Dessa 

konsumenter är redan förekommande kunder, men även eventuella framtida kunder. 

Marknadskommunikationen syftar till att framhäva butiken och få människor att söka sig till 

butiken.16 Kommunikationen med marknaden kan ske genom så kallad masskommunikation, 

då informationen sprids till många människor ute på marknaden. Detta är marknadsföring i 

form av exempelvis Tv- reklam och annonsblad. Nästa möjlighet är själva kommunikationen i 

butiken, vilket görs genom till exempel skyltning, layout, kontakten med personalen och 

liknande. Kommunikation kan även ske genom mässor och kundträffar, vilket kan ses som en 

blandning av marknadskommunikationen och kommunikationen i butik.17 Det finns tre 

element för att finna rätt väg att marknadskommunicera. Den första faktorn är att välja vilken 

målgrupp som det ska rikta sig till. Därefter hitta rätt budskap och hitta den rätta kanalen för 

att nå ut med detta budskap till den valda målgruppen.18 Ett bra sätt att nå ut till sin målgrupp 

genom marknadsföringskanaler är att kombinera dessa. Att använda flera kanaler ökar 

chansen att nå ut till den önskade målgruppen.19  

En definition på vad kommunikationen i butiken innefattar är huruvida butiksmiljöns element 

är fysiska eller ickefysiska. Den ska göra intryck på kunden. Nordfält tar upp tre studier som 

är baserade på forskning kring ämnet om butikens atmosfär. Den första grundar sig i att 

kunder väljer att besöka en viss butik utifrån reflektioner över butikens atmosfär. Atmosfären 

ses enligt denna studie som ett konkurrensmedel. Nästa studie visar att kundens känslor spelar 

                                                 
16 Thurow & Nilsson, 2004, s 145-146 
17Erasmie & Pihlsgård, 2003, s 192-193  
18 Dahlén & Lange, 2003, s 19 
19 Bernd Schmitz, 2004 s 69 
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roll för butiken. Detta i form av exempelvis skyltar, färger och ljussättning. Beteendet sägs 

påverka utifrån kundens känslor som han/hon får genom butikens val av atmosfär.  En tredje 

studie visar att när kunden har aktiverade känslor ger det effekter för beteendet hos kunden.20  

 

Då kundens känslor påverkas av vilken atmosfär butiken har kan de ansvariga för detta 

område arbeta med detta för att kunden ska tycka att butiksbesöket är nöjsammare. Detta 

medför att köp som är oplanerade kan göras, att kundens tankar kring variation ökar och att 

förnyelse genom att nya saker provas. Dock finns det faktorer i kundens huvud som butiken 

genom sin atmosfär inte kan påverka. Det finns olika dimensioner som utifrån kundens 

stimuli påverkar deras sinne. Det finns dimensioner som är synliga, dessa är ljussättning, 

storlek, färger och former. Det finns även dimensioner som är hörbara och denna delas in i två 

delar. Dels i frekvens, men också i volym. Doft är något som delas in utifrån just doft eller 

fräschör. Den sista delen är känsel som ses som mjukhet både som konsistens och yta.21     

 

För att människor ska söka sig till butiken är det fördelaktigt för butiken att ligga bra placerad 

för kunden och läget är därför viktigt som konkurrensmedel. 

2.3.2 Läge 
På grund av att konkurrensen ökar spelar i sin tur läget för en butik en allt större roll. 22 När 

det gäller ett butiksläge kan detta delas in på tre olika sätt. Detta är ett läge som innebär att en 

butik är belägen på en central plats, vilket är i en stad. Nästa position är att som butik vara 

placerad i ett köpcentrum eller en såkallad galleria som är av lokal art och dessa platser 

innehåller samlade butiker som är vanligt förekommande i ytterområden. Slutligen är det 

butiker vilka är belägna utanför en stad som är ett köpcentrum.23 Beroende på vilket 

butikskoncept som en butik har, utgår valet av butiksläget därefter. Emellertid ska även miljön 

stämma överrens med butiken och för att göra detta på bästa sätt finns fyra element som 

illustrerar detta.24 Den första aspekten är flödet till butiken, alltså hur många personer som 

dagligen går förbi butiken. Nästa steg är att välja hur butiken ska se ut i dess exteriör och 

storleksmässigt. När en butik har låga priser men ett brett sortiment föredras en större butik 

och tvärtom. Synligheten är viktig i form av att detaljer som exempelvis ingång och synlighet 

                                                 
20 Nordfält, 2007, s 129 
21 Nordfält, 2007 s 131 
22 Thurow & Nilsson, 2004, s 23  
23  Thurow & Nilsson 2004, s 25 
24 Thurow & Nilsson 2004, s 26 
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ska utgöra en bra helhetsbild hos kunden. Till sist är det infrastrukturen som är avgörande, 

tillexempel parkeringsplatser och framkomlighet inför godsmottagning.25  Det räcker inte att 

en butik har ett bra läge om sortimentet inte lockar det valda kundsegmentet. 

2.3.3 Sortiment 
Beroende på vilken önskan kunden har kan butiken genom sitt val av sortiment välja att rikta 

sig till vissa kunder och tilltala just dessa. Sortimentet ska vara vinstmässigt vilket betyder att 

sortimentet ska hålla en god jämvikt och i förhållande till butikens omfattning vara 

anpassningsbart. Ett sortiment kan vara djupt, grunt, smalt eller brett. Dessa kan även 

kombineras. Detta beror på vad butiken har för idé med butiken, vilken bransch butiken är i 

och hur konkurrensen ser ut på marknaden.26  Sortimentet fungerar som påminnare, alltså att 

sortimentet ska påminna konsumenterna på två sätt. Först att de köper hem de varor som de 

hade till åtanke från början, men även att de minns sortimentet då de var inne i butiken utan 

att handla det som de vanligtvis handlar. Sortimentet ska också påverka kunden så att han 

eller hon handlar just det märket som butiken önskar och detta görs genom att varorna 

placeras på ett visst sätt. Ett annat sätt är att inspirera kunden till att de slutligen köper mer 

varor än vad som var tänkt från början.27 Då det råder stark konkurrens på marknaden är det 

inte bara sortimentet som ska tilltala det valda kundsegmentet, utan priset på produkterna blir 

även viktigt i en konkurrenssituation.  

2.3.4 Pris 
Konsumenter blir allt mer medvetna om vilket värde varje produkt har. Detta gör att produkter 

blir mer lättillgängliga och kvalitén på dessa stiger. Konsumenter har nu för tiden chansen att 

söka information om produkter och jämföra dessa prismässigt. Kunder ser gärna att en 

produkt är prisvärd, vilket inte endast utgörs av själva priset i sig, utan kan innefatta att 

kunden känner sig nöjd med köpet i helhet.28 Priset är en viktig del när det handlar om 

företagets lönsamhet. Priset sammanvävs med de kostnader och den försäljningsvolym som 

företaget har. Prisnivån kan antingen vara för hög vilket gör att konsumenters efterfrågan 

avtar. Är prisnivån för låg riskerar företaget att inte gå med vinst. Konsumenterna är de som 

avgör hur prisvärd en produkt är och om varan har ett pris vilket anses vara önskvärt av 

kunden. Konsumenten jämför även produkter utifrån vad konkurrenterna har att erbjuda och 

den prisnivån som dessa har. Därför är företagets konkurrenter en avgörande del för val av 
                                                 
25 Thurow & Nilsson 2004, s 26 
26 Thurow & Nilsson 2004, s 17 
27 Nordfält, 2007, s 42 
28 Thurow & Nilsson, 2004, s 17 
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prissättning. Företaget ska fundera över vilken målsättning de har utifrån den prisnivå de 

sätter på en produkt. Är avsikten att skapa ett erbjudande som lockar en större marknadsandel 

till butiken? Eller är det att öka vinsten? Tre delar används för att bedöma vilket pris en 

produkt har. Dessa är inköpspris, produktens egenskaper och hur tillgänglig produkten är. 

Dock är konsumenternas önskemål och behov avgörande.29 Ett företags val av prissättning ska 

ske under process, den ska kunna regleras och ändras på efter behov. Priset ska höjas om 

efterfrågan ökar och vice versa. Dock kan inte priset höjas eller sänkas för mycket då detta 

kan leda till exempelvis att företaget inte går med vinst.30  Det räcker inte för ett företag att 

erbjuda bra priser på sortimentet då butikerna slåss om samma kunder, utan de måste ge 

kunden något utöver detta. Därför kan servicen ha en stor betydande roll för att kunderna ska 

uppfatta det totala erbjudandet positivt.   

2.3.5 Service  
Det blir en allt mer betydande faktor att kunderna ska erbjudas en god service. Det tyds i 

framtiden att detta är något som butiker kommer att kunna använda som ett medel för att 

konkurrera. Denna framtida konkurrens beror på att butiken genom sin service kan skilja sig 

från övriga butiker. Kraven på butikspersonalen höjs och detta gör att de butiker vars personal 

håller måttet utmärker sig i en positiv riktning. Även kunder kan sprida vidare till andra 

människor och på det sättet marknadsföra butiken. Att ge kunden service består av två delar; 

antingen att ge personlig service åt kunden eller att erbjuda olika servicetjänster.31 Det som 

gör att en kund är nöjd med den service som erbjuds i butik handlar vanligtvis om mindre 

betydande delar. Detta innefattar den behandling och kundbetjäning kunden får av personalen. 

I själva mötet med kunden skall personalen överträffa kundens förhoppningar om butikens 

servicenivå.32 Servicefrämjande åtgärder i form av servicetjänster är att erbjuda allt ifrån 

bekväma öppettider till att erbjuda barnen en lekhörna som avlastning för föräldrar.33  För att 

kunderna ska trivas i butiken krävs det att människorna i butiken tillfredställer kunderna på 

bästa sätt.  

2.3.6 Människor 
Efter att en kund besökt en butik är bemötandet han/hon upplevde det som i allra högsta grad 

sätter sig på minnet. Det är som butikschef viktigt att tillsammans med sina medarbetare ha 
                                                 
29 Fasth, 2003, s 73-79 
30 Lundèn, 2008 s 9 
31 Thurow & Nilsson, 2004, s 92-93 
32 Kahn 1995, sidan 54 
33Thurow & Nilsson, 2004, s 111-118 
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och ge tillräcklig kunskap om just kundbemötandet, vilket i sin tur spelar roll för butiken som 

verksamhet. En utav grundstenarna till att butikschefens och medarbetarnas tankar och idéer 

ska sammansmältas på ett effektivt sätt, är att det råder trivsel mellan kolleger. Exempel på 

förhållanden vilka är viktiga att tänka på inför mötet med kunder är rätt klädseln hos anställda 

och butikens varumärke/varumärken. Butikspersonalen ska uppträda på ett korrekt sätt 

gentemot kunderna. Att använda sig av saluförande tillvägagångssätt och bestämma vilka 

dessa metoder ska vara för att ge kunden den bästa informationen. Slutligen ska butiken ha 

tydliga riktlinjer när det gäller servicenivån till kund.34 För att en butik ska kunnna rikta det 

totala erbjudandet på bästa sätt utifrån sitt valda kundsegment är det inte bara 

kommunikationen, läget, sortimentet, priset, servicen och människorna som måste matcha 

konsumenterna. Butikens utseende bör också riktas för att matcha de kunder de valt att nå ut 

till, för att skapa en trivsam sinnesstämning hos kunden som passar just dem.  

 

För att överhuvudtaget kunna rikta sitt totala erbjudande utifrån sin valda kundgrupp måste 

företaget bestämma sig för vilka kunder de vill nå ut till så att de kan anpassa dessa sju bitar 

på bästa sätt. Då behöver företaget göra en så kallad segmentering och vi ska därför se lite 

närmare på vad detta är.  

 

2.5 Segmentering 
Segmentering är en form av uppdelning av kundgrupper. Detta sker genom att kundgrupperna 

delas upp utifrån var och ens egenskaper.35 

Egenskaper kan delas in under boendeform, intressen, inkomst, hur ofta de handlar, hur 

kundernas utveckling ser ut, ålder och vilka vanor de har.36 

Utifrån att en verksamhet profilerar sig på marknaden ska de komma på vilken marknad de 

önskar nå. vid profilering ska verksamheten specificera vad de är unika med. detta medför att 

konsumenter kan tyda vilka skillnaden är mellan verksamheter som konkurrerar på 

samma marknad.37 En annan benämning på segmentering är att den totala marknaden som 

finns delas in i mindre marknader i form av såkallade delmarknader. Segmentering är en 

viktig faktor för dagens marknadsföring och ger fördel åt dem som konkurrerar om kunderna 

på marknaden. En av segmenteringens positiva delar är att produkter lättare kan anpassas till 

                                                 
34 Thurow & Nilsson 2004, s 40-42 
35 Stensson 2002 s 12 
36 Stensson 2002, s 42 
37 Stensson 2002, s 41 
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just den delgrupp av marknaden som verksamheten valt. När segmentering ska genomföras 

kan detta ske i två steg. Det första som ska göras är att samla in all den information som är 

möjlig för den totala marknaden. Insamlingsmetoden är att antingen plocka användbar 

information som företaget redan har, eller att ta hjälp av databaser med extern 

information, informationen kan även samlas in genom att gå ut på den befintliga 

marknaden med frågor som berör den totala marknaden. Nästa del i processen är att 

samanställa den information som tagits fram och därav kunna bygga fram ett användbart 

segment.38 Segmentering är till nytta då kunder skiljer sig åt och är olika varandra. En 

verksamhet kan därför inte nå alla kunder genom ett erbjudande.39  

3 Metod 
I detta kapitel följer en redogörelse för den metod vi använt oss utav, vad vi gjort och hur vi 

har gått tillväga för att lösa problemet. Nedan beskrivs, motiveras och diskuteras vårt 

metodval och varför vi gjord de val som följer.  

3.1 Utveckling av problemställning 
Enligt Jacobsen gör vi avgränsningar i det vi ska rikta in oss på och kan göras explicit eller 

implicit. Explicit är då undersökaren tydligt säger vad han/hon fokuserar på och inte. Implicit 

är då avgränsningarna görs mer omedvetet och detta beror på att vi människor har fördomar40. 

Vi ska i denna rapport undvika fördomar och därför göra våra val explicita. Vi har avgränsat 

vårt arbete till att fokusera på hudvårdsbutiker och för att göra vårt arbete ännu mer inriktat 

valde vi butiker vars sortiment består av endast naturliga sådana produkter, i vissa fall även 

ekologiska. Vi valde alltså bort att se till ”vanliga” typer av hudvårdsprodukter då detta känns 

för stort att undersöka och butikerna är otroligt många. Då det blir allt mer en trend i samband 

med människors ökade medvetande kring naturliga hudvårdsprodukter kändes detta som ett 

intressant ämnesval. Att istället välja ett fåtal butiker med en sådan stark nisch gör 

undersökningen både mer givande att undersöka och att läsa.  

Jacobsen menar att det finns tre dimensioner vilka är användbara vid analysen av en 

problemställning; är den klar eller oklar, förklarande eller beskrivande och har vi för avsikt att 

generalisera eller inte? Vi ska nu gå igenom dessa tre bitar: 

En klar problemställning är enligt Jacobsen då vi redan har bra kunskaper om et fenomen och 

då det finns tydliga modeller och teorier för det som ska undersökas, men där det finns en 

                                                 
38 Albertsson & Lundqvist, 1997, s 99-102 
39 Söderlund, 1998, s 18 
40 Jacobsen, 2002, s 67 
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osäkerhet på dess omfång, utsträckning eller frekvens. En oklar är att det finns lite kunskap i 

förhand och då det inte går att använda klara hypoteser41. Vi har valt att arbeta utifrån en klar 

problemformulering då vi har förkunskaper och klara modeller och teorier att utgå ifrån i vår 

teori. Vi vet vad vi vill undersöka, vilket ämne och vilka butiker vi ska granska. Det finns 

mycket fakta kring hur butikers totala erbjudanden ska riktas till kunderna utifrån läge, 

sortiment, pris, kommunikation, service och personalen. Därför är det mycket intressant att se 

hur detta faktiskt går till i praktiken och i detta fall hos butiker med ett naturligt sortiment och 

där deras kundsegment är väldigt snävt. På grund av att dessa väljer att rikta sig till en så pass 

begränsad kundgrupp är det fascinerande att undersöka hur dessa faktorer används i sådana 

butiker. 

En beskrivande problemformulering är ofta begränsad genom att vi vid en speciell tidpunkt 

beskriver ett tillstånd. En sådan problemställning inleds också med frågan "hur". Vi har inte 

för avsikt att förklara varför det finns likheter och skillnader, vilket görs i en förklarande 

problemställning, utan endast beskriva de likheter och skillnader som finns42. Då vi 

undersöker hur butikerna arbetar med detta fenomen just nu har vi valt en beskrivande 

problemställning. Inte heller tänker vi beskriva orsakerna till det som sker, vilket står för en 

oklar sådan.  Vi har inte för avsikt att göra någon uppföljning eller liknande då vi är 

intresserade av hur det ser ut i dagsläget, vilket också ger oss en beskrivande 

problemställning.  

Då vi ställde oss frågan om vi vill generalisera eller inte blev svaret nej. Enligt Jacobsen 

måste vi undersöka många enheter om vi vill generalisera, alltså uttala oss om ett fenomen 

generellt eller om stora populationer. Vi har valt att dyka ner i butiker som är relativt 

närliggande varandra och för att generalisera måste vi antingen undersöka alla liknande 

butiker i hela Sverige eller göra stickprover. Detta skulle vara alldeles för tids- och 

kostnadskrävande för den problemformulering vi har och därför väljer att istället gå på djupet 

i några få butiker43. Enligt Jacobsen finns det tre krav på en problemställning. Den ska vara 

spännande, enkel och fruktbar. Vi anser att vi har en spännande fråga att undersöka, då vi inte 

vet vad utfallet blir och resultatet riskerar därför inte att bli överflödigt. Vi tycker även att 

ämnet är mycket intressant vilket gör den spännande för oss som författare. Vi har även 

                                                 
41 Jacobsen 2002, s 71, 72  
42 Jacobsen 2002, s 70-74 
43 Jacobsen 2002, s 81 
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utformat en enkel och snäv och fråga. Den är även fruktbar, då vi har bra med empiriskt 

underlag och vi vill tillföra ny kunskap då vi vill ge en ökad förståelse för fenomenet i fråga44. 

Vi utvecklade vår problemställning genom att leta efter tidigare undersökningar, artiklar och 

böcker i detta ämne. Därefter skrev vi ner alla tankar och idéer på papper, associationer av 

temat hudvårdsbutiker med mera. Sedan presenterade vi våran så kallade brainstorming och 

diskuterade vad vi kommit fram till. På detta sätt kunde vi utveckla en problemformulering 

inom det ämne vi finner intressant.  

3.2 Val av utformning 
Då vi har valt undersökningsutformning ska uppsatsen enligt Jacobsen vara intensiv (djup) 

eller extensiv (bred). Att gå på djupet innebär att få en helhetsbild av ett fenomen och få fram 

de likheter och skillnader som finns. Det är mindre intressant för en sådan uppsats att till 

exempel se till generella skillnader eller hur många som erfar fenomenet på det ena eller andra 

sättet, vilket görs då uppsatsen är brett utformad45. I denna rapport har vi valt en intensiv 

utformning och att gå på djupet i vår problemställning därför att vi vill få fram bästa 

möjliga förståelse och beskrivning av vårt problem. Det känns helt enkelt för oss mest 

intressant att gå på djupet i detta ämnesval. Det hade varit svårt att göra något annat därför att 

butiker med detta sortiment är relativt få, speciellt i Alingsås och Göteborgsområdet. Att leta 

upp och åka runt till butiker på olika orter hade blivit både dyrt och tidskrävande och då vi 

inte har för avsikt att generalisera ser vi ingen mening med det. Det matchar vår 

problemformulering att gå på djupet och att undersöka vårt problem i massvis av butiker hade 

varit näst intill omöjligt, det hade blivit alldeles för mycket information att behandla.  

3.3 Insamling av data 
Jacobsen skiljer mellan kvantitativ data och kvalitativ data, ska vi samla in informationen med 

siffror eller ord? Den kvalitativa metoden lämpar sig bäst då forskaren vill vara så öppen som 

möjligt och styra den information som samlas in så lite som möjligt. Vid den kvantitativa 

metoden ska forskaren kategorisera innan informationen samlas in46. Vi har valt en kvalitativ 

metod, vilken görs genom öppna individuella intervjuer, fokusgrupper eller/och 

observationer. I denna uppsats tänker vi koncentrera oss på öppna individuella intervjuer med 

butiksledare. Vi anser att detta ger oss mest användbar information då vi vill ha nyanserade, 

öppna och åsiktsfulla och därmed styra informationen som samlas in så lite som möjligt. Dock 

                                                 
44 Jacobsen 2002, s 82-83. 
45 Jacobsen, 2002, s 94. 
46 Jacobsen 2002, s 140-141 
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är intervjuerna inte helt ostrukturerade utan vi har utarbetat en handledning för att intervjun 

ska behandla det ämne vi vill undersöka och inte tappa fokus47. Jacobsen skriver att denna typ 

av datainsamling lämpar sig bäst när förhållandevis få enheter undersöks, då vi vill veta vad 

den enskilde individen säger och tolkar ett visst fenomen48. Så är ju fallet i vår undersökning 

och därför har vi valt ett sådant tillvägagångssätt. Jacobsen skriver också att det kan vara 

kostnadskrävande att förflytta sig mellan olika intervjuer och att detta då kan utföras via 

telefon. Då det inte innebär några större kostnader för oss att ta oss fram och tillbaka till 

butikerna i denna studie har vi valt att genomföra detta ansikte mot ansikte. Fördelen med 

detta är också att personer har lättare att öppna sig då intervjun sker genom fysisk kontakt, när 

personerna i fråga sitter mitt emot varandra. Det är då också enklare att få en mer personlig 

kontakt. Dessutom är det svårt att uppfatta hur respondenten beter sig under en telefonintervju 

och detta är en möjlighet vi inte vill gå miste om49. Detta är något vi anser vara viktigt därför 

att respondenten då har lättare för att prata om ämnen som kan vara lite känsliga, ifall att 

något sådan skulle uppkomma. Genom en telefonintervju ser vi ju till exempel inte om 

personen känner sig obekväm i situationen eller inte vill svara mer utförligt på en viss fråga. 

Det är lättare då vi ser respondenten öga mot öga att veta hur lång vi kan och borde gå då vi 

till exempel vill fördjupa oss vidare i ett svar. En nackdel kan vara att personen som faktiskt 

intervjuas också lägger märke till oss intervjuares uppträdande, kroppsspråk, ansiktsuttryck 

med mera. Om han/hon ser att vi till exempel inte känner oss väl till mods i situationen 

kanske svaren blir mer ”påhittade” för att göra oss som intervjuare nöjda. Detta är ju något 

som inte syns vid en telefonintervju50.  

Enligt Jacobsen finns det två huvudgrupper för var en intervju ska äga rum, antingen på en 

plats som är naturlig för intervjuobjektet som till exempel i hans/hennes hem eller en plats 

vilken han/hon är välbekant med. Det andra är en konstlad miljö, exempelvis ett arbetsrum 

vilket tillhör den som intervjuar eller ett rum som är neutralt och obekant för både 

intervjuobjekt och undersökare. Vi är ute efter så naturliga svar som möjligt och vill att 

respondenterna ska känna sig så bekväma som möjligt.  Med denna kunskap bestämde vi oss 

därför att utföra intervjuerna på en så naturlig plats som möjligt, vilket var butiksledarens 

arbetsrum eller fikarum. Detta för att en konstlad miljö kan medföra konstlade svar från 

intervjuobjektet och att han/hon uppträder annorlunda i en sådan miljö än i en naturlig 51. 

                                                 
47 Jacobsen 2002, s 142 
48 Jacobsen 2002, s 145 
49 Jacobsen 2002, s 161 - 162 
50 Jacobsen 2002, s 162 
51 Jacobsen 2002, s 164,165 
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En intervju kan också ha avsikten att vara öppen eller dold och om problemställningen kan 

vara känslig för respondenten är en dold sådan att föredra. Detta för att för att få så sannolika 

och exakta svar som möjligt. Vi anser inte att vår problemställning är av känslig karaktär och 

har därför valt att hålla den öppen för de vi intervjuar på grund av att vi inte tror att detta 

påverkar respondentens svar i någon utsträckning52. Vi har även valt att använda oss utav 

bandspelare under intervjun. Detta gör det lättare för oss att i efterhand bearbeta 

informationen och gå tillbaka och lyssna ifall att det är något vi glömt. Det hade också 

fördelen att vi inte kände oss lika stressade under intervjun över att hinna med och skriva ner 

allt på papper. Istället hinner vi ha ögonkontakt med den vi intervjuar, hålla igång samtalet 

bättre och intervjun går smidigare. Det finns dock nackdelen att respondenten kan bli 

”skrämd” av bandspelaren och de som är ovana kan vara skeptiska till att bli inspelade på 

band och därmed känna sig obekväm istället.   

 
3.4 Val av enheter 
Vi är personligen trogna kunder till två utav de granskade butikerna och tar därför tillfälle i 

akt att sätta oss in mer i dessa och i detta fall deras erbjudanden gentemot det valda 

kundsegmentet. Då vi själva i framtiden vill arbeta inom hälsa – och skönhetsbranschen var 

dessa butiker ett självklart val för oss. Angående val av enheter tog vi kontakt med 

Butikschefen på Life Hälsobutiken och The BodyShop, vilka båda ligger belägna centralt i 

Alingsås och butikschefen på Yves Rochér i Göteborg. Vi valde dessa på grund av att det är 

butiker vilka säljer naturliga hudvårdsprodukter och passar därför bra in på vår 

problemformulering och är relevanta för vårt ämnesval. En annan bidragande faktor till att vi 

valt de butiker som presenteras är att butiker vars sortiment är naturligt eller ekologiskt ännu 

inte är så många, därför fanns det inte ett särskilt stort urval att välja emellan. Dessutom är 

dessa placerade bra geografiskt för oss som undersökare. Respondenterna i denna rapport är 

butikschefer. Det finns olika metoder för att välja ut respondenter för en undersökning, bland 

annat ett slumpmässigt urval eller efter personer vi tror kan ge oss mycket och bra 

information53. Vi har valt det sistnämnda därför att vi tror att dessa tre butikschefer besitter 

just den rätta informationen och som vi vet är villiga att lämna denna typ av information till 

oss. Butikerna i fråga är små till sin storlek och därför tror vi även att butikscheferna har en 

                                                 
52 Jacobsen 2002, s 165 
53 Jacobsen 2002, s 199 
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bra koll på butiken och dess erbjudanden gentemot kunderna. Dessutom finns det inte 

tillräckligt många enheter för att slumpmässigt välja ut respondenter.  

3.5 Utformning av analys  
Jacobsen rekommenderar att analysen av de kvalitativa data först ska beskrivas, vilket innebär 

att grundligt göra en så detaljerad och nyanserad beskrivning som möjligt av informationen vi 

fått in. Därefter ska materialet systematiseras, kategoriseras för att därefter kombinera, alltså 

börja tyda data, få ordning på den och skapa en helhetsbild av informationen54. Den 

information vi fått fram genom intervjuerna fick vi se över och även reducera något då det var 

en stor mängd anteckningar vilka kompletterades med flera timmars bandinspelningar. Det 

medförde att vi blev tvungna att förenkla och strukturera materialen för att kunna bilda oss en 

överblick av vad vi fått fram och kunna förmedla det på ett bra sätt. Utan denna förenkling 

skulle det ha blivit överflödigt och det finns gränser för hur mycket nyanser och information 

en människa kan ta in och smälta. Det är alltså omöjligt att få med hur verkligheten ser ut i 

varje liten detalj. Vi har dock inte utelämnat något vi anser vara relevant för vårt problem55 

Efter denna bearbetning har det vi fått fram sammanställts och presenteras i ett empiriavsnitt i 

uppsatsens fjärde kapitel. Här kommer inga personliga tolkningar att finnas med utan läsaren 

får bilda sig sin egen uppfattning. I analysen jämförs och analyseras den information som 

introduceras i empirin, alltså hur verkligheten ser ut med vad som står skrivit i teorin. Hur 

skiljer sig eller hur stämmer det vi fått fram överrens med vad som står skrivet i litteraturen?  

3.6 Utvärdering av slutsats 
Det är viktigt att slutsatserna faktiskt stämmer och går att lita på. För att ta reda på detta finns 

det enligt Jacobsen två sätt att prova giltigheten på; att jämföra med andra som gjort liknande 

undersökningar eller att vara krisisk till de resultat vi fått fram. Vi väljer att skicka den 

information vi sammanställt till de respondenter vi intervjuat för att de ska ge kommentarer 

om vad vi fått fram är riktigt i deras ögon. Vi har grundat våra slutsatser utifrån analysdelen i 

vår rapport, vilken vi fick fram genom att ställa den teori vi använt oss utav gentemot den 

information vi fått in av våra respondenter. Enligt Jacobsen ska vi bedöma källornas närhet till 

det vi undersöker, kommer den information vi fått fram från förstahandskällor eller 

andrahandskällor? I vårt fall betyder detta att om våra respondenter själva direkt arbetar med 

det totala erbjudandet gentemot kunderna, eller återger de endast något de hört från andra56? I 

                                                 
54 Jacobsen 2002, s 216,217 
55 Jacobsen 2002, s 215 
56 Jacobsen 2002, s 260 
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denna undersökning anser vi att källornas närhet är stor, då de vi intervjuat själva arbetar 

praktiskt med att rikta sitt totala erbjudande på ett sätt som matchar just deras kunder. Vi tror 

därför att vi fått fram trovärdig information från de tre respondenterna. En del utav 

informationen har vi fått in i andra hand då till exempel ___ på The Body Shop berättade vad 

som bestämdes centralt och inte. Dock ser vi inget tvivel i denna information då mycket 

exempelvis stod nedskrivet i pärmar vi fick lov att titta på. Butikschefen på Life Hälsobutiken 

berättade också lite om vissa saker som bestämdes centralt kring det totala erbjudandet. Men 

då hon ägt butiken i 30 år hade hon därför mycket goda kunskaper kring ämnet vi behandlar 

och jobbar en hel del aktivt med detta. Detta med hennes erfarenhet gör henne till en god och 

pålitlig källa. 

3.7 Litteraturval 
Då vi skriver om butiker och deras erbjudanden som till exempel tillgänglighet, service, 

personal med mera ser vi sex hörningen väldigt relevant för vår problemformulering och 

kommer att utgå en hel del från den. Då sexhörningen innehåller läge, pris, service, personal, 

sortiment och kommunikation är det ytterst intressant att veta hur de granskade butikerna 

väljer att rikta sina erbjudanden inom dessa punkter. De fyra P: na som presenteras i teorin har 

vi också valt att ha med, det vill säga Plats, Promotion, Produkt och Plats. Till exempel 

promotion, alltså påverkan o form av marknadsföring och reklam är ju en relevant faktor att 

se till. Hur väl stämmer detta in på det valda kundsegmentet? Även teori kring butikens 

atmosfär kommer att användas då även detta ses som ett konkurrensmedel och ingår i 

butikens koncept57.  

4 Resultat 
 

4.1 Life hälsobutiken 
Life är i Norden en kedja som är ledande inom människans livsstil och hälsa genom kost och 

andra produkter inom kategorin hälsa. 

I Alingsås är Butikschefen butikschef för Life Hälsobutiken. Hon är verksam som butikschef i 

två butiker vilka är placerade centralt i Alingsås kommun. 

Den ena är belägen på Stora torget vilket ligger i anslutning till Alingsås huvudgata inne i 

centrum. Den andra Lifebutiken ligger i Storkenhuset, ett köpcentrum som 

                                                 
57 Axelsson & Agndal, 2005, s 161 
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öppnade den 24 oktober 2008. Lifebutikerna styrs centralt, dock är butikerna i Alingsås 

fristående. Butikschefen har arbetat som butikschef på life i 30 år. Butikschefen intresse 

för sortimentet hos Life och de konsumenter de riktar sig till, grundar sig i att hon har ett 

brinnande intresse för örter, dess effekter på människan och allt vad detta innebär.  

 

Life vill rikta sig till människor som söker naturliga produkter med bra kvalitet och 

Butikschefen anser att detta är den viktigaste grundstenen i företaget. Hon vill sälja produkter 

till bra kvalitet både till människor och för miljön/jorden. Butikschefen kan i stort sett påverka 

vilka produkter som ska köpas in och hon gör detta baserat på att erbjuda kunderna de 

produkter hon vet att de uppskattar. Butikschefen menar att The BodyShop inte använder sig 

av till hundra procent naturliga produkter och ser därför inte dessa som en särskilt stark 

konkurrent. Vidare ger hon ett exempel på hur kvinnor vilka använder icke 

naturliga hudvårdsprodukter i form av exempelvis parfymämnen, utsätter sig för att få in 

dessa ämnen i bröstmjölken. Hon säger också att ett motto hon följer är att allt som säljs i 

butiken ska även kunna ätas, inklusive hudvårdsprodukterna. 

 

Ett vinstdrivande sortiment är för Butikschefen av sekundärt värde, då kvalitén på hennes 

produkter är det allra viktigaste och därför primärt. I dagsläget läggs det mer fokus kring just 

naturliga produkter hos konsumenter och därför ökar också efterfrågan, säger hon. Det är 

verkligen nu som människor börjar uppmärksamma detta fenomen berättar hon.   

 

När det gäller konkurrensen på marknaden ser inte Butikschefen några direkta konkurrenter i 

Alingsåsområdet. Hon nämner dock att Ica säljer hudvårdsprodukter till bra priser, men att 

hon aldrig skulle kunna konkurrera med dem. Detta på grund av att hon säljer helt naturliga 

produkter med en hög kvalitet vilket också gör att priserna stiger. Prismässigt och 

kvalitetsmässigt ligger inte dessa två butiker på samma nivå och riktar sig därför till olika 

segment menar Butikschefen. Hon nämner inga andra konkurrenter. 

 

Butikschefen ser både likheter och skillnader på de två Lifebutikerna vilka hon är butikschef 

i. En likhet är de goda parkeringsmöjligheterna vilket bidrar till att kunder har lätt att ta sig 

fram till de båda butikerna. Den största skillnaden är att Lifebutiken i Storken har andra slags 

kunder, sådana som lätt impulsivt slinker in i butiken och shoppar mer spontant. Dessa är 

alltså inte är ute efter något speciellt. Den andra butiken är belägen cirka två hundra meter 
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ifrån Storkenhuset och det är ett bra kundflöde även utanför denna. Dock kommer fler kunder 

in till denna butik för att de vet vad de är ute efter eller att de önskar rådgivning från 

exempelvis just Butikschefen. Dropin kunder är egentligen inte så viktigt på Life, menar 

Butikschefen, då företaget har mycket trogna kunder. Den uppbyggda butiken i Storkenhuset 

har en lagom yta att placera varorna på. Hon hade gärna sett att butiken vid stora torget skulle 

vara större än vad den är i dagsläget.  

 

Då det gäller priskänslighet är konsumenterna konjunkturkänsliga och i en lågkonjunktur 

satsar inte människor på sig själva på samma sätt. Life har mest stamkunder, vilket 

Butikschefen tror är en blandning av god service, att Alingsås är en såpass liten och personlig 

stad och att de flesta vet vad Lifebutikerna erbjuder. Butikschefen anser att det viktigaste 

konkurrensmedlet är att ge kunden etthundra procent service och deras policy är att ha nöjda 

kunder. Butikschefen berättar att Life är en butik som erbjuder rådgivning av de produkter 

som säljs. För att kunna tillföra kunden detta så medverkar både butikschefen och hennes 

medarbetare i utbildningar vilka gör de anställda till auktoriserade, hälsoutbildade rådgivare. 

Genom Hälsokostrådet får de anställda på Life chansen att utbilda sig i en femstegsprocess, 

för att slutligen bli hälsorådgivare. Det är många kunder som besöker life som är nyfikna på 

om och i vilken utsträckning personalen är utbildad. Utöver denna utbildningsform sker även 

så kallade mikroutbildningar, där leverantörer och tillverkare besöker butikerna, gör en 

demonstration av deras produkter och ger all den nyttiga information som krävs.  

 

Reklam skickas ut centralt en gång i månaden till alla konsumenter i Alingsås. I samband med 

detta förekommer det också kampanjer av olika slag och även Tv reklam förekommer. Till 

följd av att Butikschefen ingår i Lifekedjan så betalar hon en viss avgift för att få delta i de 

kampanjer som sänds ut centralt. Det finns också en kundklubb som erbjuds kunderna. 

Genom dessa marknadsföringskanaler tror Butikschefen att de inte bara når ut till deras 

befintliga kunder utan mycket väl också till nya potentiella kunder. Detta för att det sätts allt 

mer fokus på naturliga produkter och medvetenheten kring detta ökar. Alla butikschefer får 

möjligheten att besöka mässor i Stockholm, dock inte vanligtvis de övrigt anställda.  

 

Hela kedjan använder sig av Internet för att kommunicera och även kommunicera med 

kunderna, Butikschefen drar sig dock för att använda sig utav Internet som ett sätt att 

kommunicera med kunderna, hon känner själv att hon är gammalmodig och traditionell och 
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att hon tror att det lönar sig i längden. Hon menar att folk behöver den direktkontakt med 

människor i butiken då de besöker den och att det personliga mötet är avgörande.  

 

Centralt har det arbetats mycket med att skapa ett medvetande hos kunden och vad Life har att 

erbjuda. Detta har gjorts genom att skapa kundprofiler och göra reschearts om dessa. Den 

prisnivå som råder på Lifes produkter anser Butikschefen egentligen är för låga. Hon 

beskriver att om kunderna visste hur deras produkter tillverkas och vad de innehåller skulle de 

förvånas över hur låga priser de egentligen har. Prissättningen sker centralt, hon har dock fri 

prissättning i butikerna men gör smart i att följa den prisnivå de övriga Lifebutikerna har för 

att inte förlora kunder. Överlag är Lifebutikernas atmosfär olika, till exempel inredningen. 

Likheten är att de ska ge ett bra intryck till kunden. Butikschefen tror att atmosfären i 

butikerna kan användas som ett relativt starkt konkurrensmedel. Därför ändras det ofta om för 

att förnya och skapa nya intryck till kunderna som passerar och besöker butikerna. 

 

4.2 The BodyShop 
Sortimentet på The BodyShop är enligt Butikschefen väldigt brett för att kunna passa in på 

deras kundsegment. Kundgruppen för denna butik är nämligen också väldigt bred. De har allt 

från 8 - 10 åringar som kommer in i butiken för att till exempel dofta, se och titta, till 80 åriga 

damer vilka också handlar i butiken. Deras starkaste kundgrupp är dock kvinnor mellan 25 - 

45 år. Då The BodyShop finns i så många olika länder menar Butikschefen att de måste ha ett 

brett sortiment för att tillfredställa den breda kundgruppen. Butiken är miljö - och 

rättvisemärkt men kedjan har varit lite dåliga med att nå ut med detta till sina kunder, då det är 

långt ifrån alla som är medvetna om det. Deras produkter är inte hundra procent naturliga, då 

de innehåller konserveringsmedel. Hon påpekar att de har naturbaserade produkter och 

ingenting annat då även doftämnen och liknande är tillsatt i vissa varor. Hon säger att de gör 

sitt bästa för att uppfylla sina kunders behov, krav och förväntningar. Ett exempel på detta är 

då de tog bort badkulor ur sitt sortiment då dessa innehöll gelatin och därför inte uppskattades 

av kunderna. Varje år efter julförsäljningen görs även en utvärdering för att se vad som har 

gått bra respektive dåligt ur försäljningssynpunkt för att kunna tyda kundernas smak och 

köpbeteende.  

 

The BodyShop har ett vinstdrivande sortiment men det är rörligt och det är viktigt att hänga 

med i svängarna och bevaka omvärlden inom de områden vilka är intressanta för branschen.  
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Butikskedjan/konceptet ägs sedan ganska nyligen utav Loreal vilka ju inte står för särskilt 

naturliga produkter. Dock är butikschefen franschisetagare och äger sin egen butik. 

Butikschefen menar att Loreal som ägare till kedjan/konceptet inte är något som påverkar 

butiken negativt. De har ett flertal konkurrenter på marknaden, såsom Makeup Store, Kicks, 

Apoteket och Life Hälsobutiken. Dock anser Butikschefen att det är positivt med ett bra utbud 

på marknaden då detta lockar människor till staden. Dessutom får The BodyShop en speciell 

kundgrupp då de andra butikerna inte har vad dem erbjuder. De har mycket stamkunder, dels 

på grund av den trevliga staden Alingsås men mest på grund av deras butikskoncept vilket 

lockar en hel del kunder utifrån staden.  

De anser sig ha ett perfekt läge i bra anslutning till parkeringsplatser och det är inte långt att 

gå därifrån. Dessutom ligger det mitt emot ingångarna till köpcentrat Storken. De vill inte 

vara belägna i köpcentrat hon anser att det skapas en helt annan kundkontakt genom det 

nuvarande läget. Det blir mer personligt och kunderna är ofta trogna sådana. Butiken anses 

vara lagom storleksmässigt för att passa in på det valda kundsegmentet. Då den e relativt liten 

blir det personligt och kundrelationer bildas. Kundkontakten är något som många av butikens 

kunder kommer dit för.  

 

Det är numera ny inredning i butiken. Det är till exempel nya ljusare nyanser av gröna, 

luftiga färger för att matcha svenska folket på bästa sett. I till exempel England används 

mörkare gröna färger och träslag då detta är något som just kunderna där lättare identifierar 

sig med. Det ska helt enkelt stämma överrens med landets färger och kunder. Skyltning i 

butiken styrs centralt och är förbestämt utav kedjan. De vill att butiken ska förknippas mycket 

med grönt så detta är något som är viktigt att framhäva i olika sammanhang. Inredningen är 

ganska dämpad då den skall vara rogivande. Musiken som spelas är frivillig från butik till 

butik. Det har dock tagits fram ett koncept som inte suttits i bruk ännu. Detta går ut på att 

det centralt ska skickas en skiva till butiken en gång i månaden. På måndagen skall musiken 

vara lugn och på fredagen skall det till exempel spelas "poppigare" musik och så vidare, just 

för att passa in på kundernas känslor.  

 

Butikens kunder är inte priskänsliga och de betalar för en bra kvalitet och det vet kunderna 

om. De lägger hellre pengar på bra kvalitetsprodukter än på "slit och släng" produkter.  

The BodyShop prioriterar att vara på topp med hög service och får bra betyg på denna punkt 

vid olika undersökningar. 
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Personalen på The BodyShop får gå utbildningar rullande varje år för att kunna bemöta och 

uppfylla konsumenterna behov på bästa sätt. Där får de bland annat lära sig om deras fyra 

främsta erbjudanden och prioriteringar; kundklubben, att överträffa kundernas 

förväntningar, att utifrån individen få kunden att hitta och prova nya produkter utan att pressa 

henne/honom och att ge kunden en upplevelse. De vill att kunden på kvällen skall säga att 

"det bästa idag har varit att handla på The BodyShop". Butikschefen säger att det är otroligt 

viktigt att se service som ett starkt konkurrensmedel och hon tror att detta kommer att växa 

allt mer i framtiden och vara en avgörande faktor för butiker i denna bransch.  

 

Butiken använder sig inte utav annonsering men detta kan dock göras lite grand centralt. Förr 

i tiden användes inte annonsering överhuvudtaget, utan butiken lägger större vikt vid 

kundkvällar och liknande. De engagerar sig hellre genom att till exempel sponsra 

lotterivinster, samarbeta med andra företag. Hon tycker detta är roligare än att lägga pengarna 

på annonser plus att de som till exempel vinner lotteri får en upplevelse. För att locka nya 

kunder till butiken används så kallad "gräsrotsmarknadsföring", vilket innebär att till exempel 

prata med kunderna, dela ut saker på staden som till exempel prover till nya människor och så 

vidare. Mycket pengar läggs på deras kundklubb i form av rabatter, bonusar, tidning och 

utskick.  

 

Det hålls butiksmöten två gånger per år där nya produkter visas och där Butikschefen kan 

komma med synpunkter och åsikter kring dessa och se vad som matchar just butiken i 

Alingsås kunder bäst. På kundkvällarna kommer det runt tjugofem kunder åt gången, för att 

de ska kunna få den uppmärksamhet de behöver och för att känns sig speciella. Det går också 

att boka in grupper om 4-5 personer för att få testa och prova produkter, få rådgivning med 

mera. Viss mailkontakt hålls även med kunder och de har en hemsida tillgänglig. Kunderna 

ringer dock helst vid frågor berättar Butikschefen.  

 

Hon säger även att det är otroligt viktigt att personalen har produktkunskap och kunna 

råvaror. Vid anställning får den nya medarbetaren pärm och en film om hur saker och ting går 

till i butiken och han/hon skall därefter svara på frågor. Denna pärm heter "Discovering the 

produkt" och innehållet i denna styrs centralt och är obligatorisk vid nyanställning och även 

bra för alla medarbetare att ta sig en titt i då och då.  
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Arbetsklimatet i butiken är något som Butikschefen tror påverkar kunderna i högsta grad. Hon 

beskriver arbetsklimatet i hennes butik som familjärt och öppet. På arbetet intar de en 

yrkesroll och är glada och positiva. Då hon arbetar tillsammans med familjemedlemmar 

påpekar hon även att detta kanske inte är det mest ultimata för en arbetsplats men det har gått 

väldigt bra ändå då de har en rak och ärlig kommunikation med varandra. Klädseln på de 

anställda varierar lite från säsong till säsong, just nu är det svarta byxor och skjorta som 

gäller. Medarbetarna skall vara medvetna om någon som kallas de fyra upplevelserna för 

kunden och de fyra stegen vid kundbemötandet. Detta är inget som Butikschefen ville gå in på 

ingående men ett första steg kunde till exempel vara "att välkomna".  

Priserna i butiken sätts centralt och här har butikschefen ingenting att säga till om.   

 

4.3 Yves Rocher 
I Sverige finns det tio Yves Rocher butiker. Butikschefen har arbetat på Yves Rocher i fyra år 

och sedan två år är hon butikschef. Butiken ligger i Nordstan i Göteborg, vilket är ett 

köpcentrum. Butiken erbjuder konsumenter naturliga produkter och i sortimentet finns allt 

ifrån hudvårdsprodukter, ansiktsprodukter, parfymer, kroppsprodukter, smink och även 

herrprodukter.  

 

Den målgrupp de har valt att rikta sig till är främst miljömedvetna människor vilka kommer 

till butiken på grund av kvalitet, kundbemötande och deras naturliga produkter. Det finns fem 

principer vilka företaget följer. Dessa är att växtriket vägleder dem, de inspireras av växtriket, 

växterna kontrolleras, växterna skyddas och att växtriket finns där för alla. Sortimentet anser 

Butikschefen vara väldigt brett då det finns allt från smink, hårvårdsprodukter till hud – och 

badprodukter. Alla deras skönhetsprodukter ska ha en vegetabilisk, naturlig bas och skönhet 

ska vara tillgängligt för alla kvinnor. Förr var det främst äldre kvinnor som handlade på Yves 

Rocher men numera är det framför allt medelålders kvinnor från tjugo år och uppåt. 

Affärsidén grundas på att de vill ta tillvara på och hjälp av naturen utan att skada den. 

Butikschefen påpekar också att de även själva odlar växterna som används till deras 

produkter. 

  

Butikschefen är noga med att påpeka att produkterna är naturbaserade då de till exempel 

innehåller konserveringsmedel och doftämnen. Utan detta hade produkterna fått slängas efter 

en mycket kort tid och blivit dåliga. Hon sa också att varorna inte är tillräckligt naturliga för 
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att ätas. Dock har de en serie produkter vilka är helt ekologiska och som praktiskt taget skulle 

kunna ätas.  

 

Konkurrensen är väldigt hög för Yves Rocher. Marknaden kryllar av hudvårds- och 

skönhetsbutiker i Göteborg. Dock är det inte särskilt många ”miljöbutiker” runt omkring, som 

riktar sig till just miljömedvetna människor och detta gör Yves Rocher i Nordstan ganska 

unika. Life Hälsobutiken och The BodyShop anses vara de största konkurrenterna då även 

dessa står för ett naturligt sortiment i ungefär samma prisklass och riktar sig till samma typ av 

konsumenter.  

 

Butikschefen anser att butiksläget är av stor fördel för deras kunder, då de ligger belägna mitt 

i staden och är väldigt tillgängliga. De har ett stort kundflöde då de ligger på markplan där en 

hel del turister passerar och det finns även mycket kontor runtomkring vilket också ökar 

kundströmmen. Dock säger hon att det finns bättre lägen än det nuvarande, men närmare går 

hon inte in på detta. För att locka in kunder i butiken har det sedan några år tillbaka arbetats 

centralt med att skapa ett mer inbjudande skyltfönster. De har till exempel numera alltid ett 

erbjudande vid ingången för att människor ska bli nyfikna och gå in i butiken. Hon säger att 

detta var något som de var väldigt dåliga på innan och hon beskriver de skyltfönster förr i 

tiden som tråkiga.  

 

På Yves Rocher marknadsför de sig inte mycket. De har valt att inte synas i TV eller 

tidningar. Genom att inte spendera särskilt mycket i form av marknadsföring har de råd att 

vara generösa gentemot sina kundklubbsmedlemmar. De arbetar istället väldigt mycket med 

medlemskap och lägger stor vikt och pengar på sina befintliga kunder. Det riktas mycket 

erbjudanden till dessa i form av rabatter, bonusar med mera och det görs utskick till dessa ett 

par gånger i månaden. Kunderna är ganska priskänsliga, men de vet att de handlar kvalitet och 

bra produkter. Dessutom blir inte varorna lika dyra genom att vara medlem på grund av 

förmånerna detta bär med sig. Butikschefen berättar att Yves Rocher inte är bra på att nå ut 

till dem som inte vet om att de finns. Hon vet heller inga specifika åtgärder som görs för att 

locka nya kunder till butiken, mer än just skyltfönstret och ingången till butiken. Mässor är 

något som varken Butikschefen eller medarbetarna går på då detta främst hålls i företagets 

hemland Frankrike. Produktval och sortiment styrs helt och hållet därifrån och Butikschefen 

har ändå ingen chans att påverka detta för att matcha just sina kunder i Göteborg. 
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På Yves Rocher i Nordstan är de väldigt servicemedvetna och ger varje kund som kommer in 

i butiken uppmärksamhet och hjälp om så önskas. Dock i mån om tid påpekar Butikschefen. 

Hon vill att alla kunder ska få hjälp med att plocka fram rätt produkter för matcha individen. 

Service och produktkunskap är något som anses vara väldigt viktigt på Yves Rocher.  

 

Butikschefen anser att det är otroligt viktigt att de anställda har god kunskap om produkterna 

som säljs i butiken. Anställs det därför någon ny går Butikschefen igenom alla de produkter 

som de säljer och för vidare den kunskap hon har kring dessa. Detta är någonting som hon är 

väldigt noga med, då hon vet att kunder är intresserade av att få produktkunskap. De anställda 

har en väldigt god sammanhållning och de är ett bra team. Hon tror att de arbetar bra ihop på 

grund av att de är i samma ålder och att de umgås även utanför arbetstid. Dock påpekar hon 

att de är duktiga på att skilja på arbete och fritid. Alla medarbetare på Yves Rochers butiker 

har samma klädsel. De har en vit kavaj och tillhörande byxor med gröna detaljer.  

 

Att skapa ett medvetande hos kunden om butiker och vad de har att erbjuda tror Butikschefen 

sker genom de utskick som deras nuvarande medlemmar får en till två gånger i månaden. 

Detta ska medföra att kunderna ska tänka att de inte ska glömma att gå till butiken. Prisnivån 

ligger på en bra nivå i förhållande till dess kvalité och egenskaper enligt butikschefen och 

dessa priser bestäms centralt via huvudkontoret i Frankrike.    

 

Främst sänds reklam ut till de redan befintliga medlemmarna. Detta i form av rabatter, 

förmåner och information som varje medlem får ta del av. Det har gjorts försök att 

marknadsföra Yves Rocher i tidningar, men detta har inte gett ett önskat resultat och det har 

därför lagts på hyllan ett tag framöver berättar Butikschefen.  

 

Själva grundtanken med en Yves Rocher butik är att den ska se naturlig ut och den ska vara 

modern. Den naturliga locken förstärks genom att tillföra butiken blommor och växter. 

Huvudsyftet är att det ska ge kunden ett bra intryck. Även detta styrs centralt från Frankrike.     
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5 Analys 

5.1 Segment  
De tre butikerna har var sin utvald kundgrupp att rikta sig till. Detta är en förutsättning om en 

butik ska profilera sig på marknaden och skapa sig konkurrensfördelar genom att 

konsumenter upptäcker vilka kunder butikerna vill nå ut till genom sitt helhetserbjudande58. 

Butikscheferna på The BodyShop och Yves Rocher har egentligen mer breda kundgrupper än 

vad Life Hälsobutiken har. The BodyShop har ett relativt brett segment bestående av olika 

åldrar som besöker butiken. Dock är den främsta kundgruppen kvinnor mellan 24 - 45 år. 

Även Yves Rochers främsta kundgrupp är kvinnor från 20 år och uppåt. Life hälsobutiken har 

ingen specifik ålder på sin kundgrupp, istället väljer de att i stort rikta sig till alla människor 

vilka söker naturliga produkter med hög kvalitet och värnar om sin kropp och miljön. Dock är 

det viktigt att påpeka att butikerna riktar sig till ett relativt brett segment inom just deras 

bransch/kategori och i detta fall främst angående ålder då dessa varierar. De tre butikerna har 

även ett ganska snävt segment då det ännu inte finns så många företag på deras marknad vilka 

just riktar in sig på naturliga/ekologiska produkter. Därför följer de teorin väl genom att rikta 

in sig till en så pass stark kundgrupp, speciellt då efterfrågan på sådana produkter ökar.  

 

 För att segmentera på ett bra sätt ska företaget finna sin kundgrupp genom att se till 

konsumenternas egenskaper och ålder kan användas för att specificera den tänkta målgruppen. 

Genom att en butik profilerar sig sänder de ut signaler till konsumenter om vad de är unika 

med 59. Enligt Butikschefen på The BodyShop står för att sälja miljö- och rättvisemärkta 

varor, dock når de inte ut till alla sina kunder med detta och dessa kunder blir då inte 

medvetna om deras koncept. Även Yves Rocher medger att de är dåliga på att profilera sig till 

nya kunder.  Två utav butikerna upplever att det finns konkurrenter på marknaden och genom 

att segmentera marknaden kan detta underlätta i en konkurrenssituation60. Därför har 

butikerna genom sin tydliga kundgrupp en bra fördel och deras segment upplever då inte 

deras koncept som luddigt eller liknande. 

 

En metod för att finna sin kundgrupp är att samla in väsentlig information om de konsumenter 

som finns på marknaden. Det är endast Life Hälsobutiken som centralt sätt arbetar med att 

                                                 
58 Stensson, 2002 s 41 
59 Stensson, 2002 s 12 
60 Albertsson & Lundqvist, 1997, s 99-102 
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finna kundprofiler studera dessa. Det ett bra tillvägagångssätt att samla in information om 

konsumenter på marknaden och utefter det behandla den insamlade informationen61. En 

betydande faktor till varför segmentering av en marknad ska göras är att alla konsumenter 

skiljer sig åt på olika sätt och att endast ett erbjudande inte kan locka alla konsumenter62. 

Butikerna riktar sig till en speciell kundgrupp där inte så många andra butiker har samma 

typer av produkter att erbjuda. Dessa skiljer sig alltså genom att de erbjuder något utöver 

andra butiker vilka säljer ”vanliga”, icke naturliga hudvårds- och sminkprodukter på 

marknaden. Butikscheferna säger att efterfrågan på deras typer av produkter ökar och är större 

nu än någonsin, vilket talar för att de har valt ett smart segment att rikta sig till och anpassar 

sina helhetserbjudanden till dessa på olika sätt.  

5.2 Butikskommunikation/butikens atmosfär 
De intervjuade butikerna har olika metoder för att nå ut till sina befintliga kunder och nya 

konsumenter de vill locka till företaget. Enligt teorin används kommunikation till att nå fram 

till nuvarande konsumenter samt finna nya eventuella framtida kunder63 . Yves Rocher 

använder i nuläget inga metoder för att nå ut till nya konsumenter utan lägger mer tid och 

pengar på sina befintliga kunder och riktar sina erbjudanden till sina klubbmedlemmar istället. 

Yves Rocher använder sig heller inte utav TV – reklam eller annonserar i tidningar. Därför 

använder de sig inte utav så kallad masskommunikation, alltså att de skulle kommunicera till 

både kunder och icke – kunder och är ensam om detta utav de tre butikerna64. Life 

Hälsobutiken skickar reklam om butiken och deras produkter till konsumenter i Alingsås, 

oavsett om dessa är kundklubbsmedlemmar eller inte och använder detta som ett sätt att locka 

nya kunder till butiken. Även reklam via TV förekommer för att visa att de finns. På The 

BodyShop använder de sig inte utav annonsering. Istället visar de sig på staden genom att 

vara sponsorer, ge ut prover och liknande för att aktivt arbeta med att finna nya eventuella 

kunder. Då de har en bred kundgrupp med allt från små flickor till äldre damer är detta ett bra 

sätt att matcha dessa på staden. Små flickor och även andra lockas förmodligen av 

gratisprover och liknande. 

 

I Life Hälsobutik läggs i Alingsås inte särskilt mycket vikt och pengar på deras kundklubb 

eftersom Butikschefen menar att människor inte kommer till Life på grund av rabatter eller 

                                                 
61 Söderlund, 1999, s 24 
62 Söderlund, 2002, s. 22-28 
63 Thurow & Nilsson, 2004, s 145 - 146 
64 Erasmie & Pihlsgård, 2003, s 19 
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liknande. Deras kundsegment kommer på grund av rådgivningen i butik, kunnig/utbildad 

personal och kvalitén på produkterna. Detta kan vi läsa i teorin också är en möjlighet till 

kommunikation, vilket Life alltså använder sig flitigt utav65. Då Life riktar sig till ett segment 

som är miljömedvetna och betalar ett högt pris för produkterna kan det tänkas att dessa då 

förväntar sig produktkunskap och professionell rådgivning och Life matchar därför sin valda 

kundgrupp på ett bra sätt genom denna service. Även Yves Rocher och The BodyShop lägger 

stor vikt vid att matcha och läsa av just varje enskild kund för att han/hon ska trivas i butiken 

och påpekar hur viktigt detta tillsammans med produktkunskap är för att kunderna ska trivas 

och komma tillbaka. Just angående produktkunskapen står Life Hälsobutiken högst på listan 

då butiken utbildar personalen till att bli auktoriserade hälsoutbildade rådgivare. Dock var 

kommunikationen i butik mer ”tilltänkt” hos The BodyShop än på Yves Rocher och Life och 

det låg en hel del arbete och tankar bakom kundbemötandet, exempelvis genom deras fyra 

steg de skulle följa då det kom in en kund. En kund som betalar ett högt pris för produkterna 

förväntar sig även uppmärksamhet utav butiken och av de anställda och därför tar butikerna 

hand om sina kunder på ett väldigt bra sätt. Dock var butikschefen på Yves Rocher den enda 

som lade till ”i mån om tid” vid frågor om kundbemötandet.  

 

Den rätta vägen till marknadskommunikation att först hitta sin målgrupp. De tre butikerna vet 

mycket väl vilka de ska rikta sig till, alltså miljömedvetna människor med intresse för hälsa, 

skönhet och hudvård. Åldrarna skiljer sig inte så mycket mellan butikerna då The BodyShop 

och Yves Rocher har väldigt blandade åldrar och Life Hälsobutiken inte uppgav någon 

speciell ålder, utan istället sade att de i stort riktar sig till människor med intresse för det 

naturliga och kvalitet. Därefter skall de hitta rätt budskap och hitta den rätta kanalen för att nå 

ut med detta budskap till den valda målgruppen.66 Butikernas budskap kommuniceras på ett 

passande sätt då två utav dem vill värva nya kunder och en istället koncentrerar sig på sina 

befintliga. Butikschefen på Yves Rocher säger att de är dåliga på att nå ut med sitt budskap 

till kunder som inte är medlemmar och de har även valt att inte kommunicera med människor 

genom kanaler som TV och media. Förmodligen baseras detta val på att det helt enkelt inte 

behövs och att de koncentrerar sig på den kundgrupp de har istället för att aktivt försöka utöka 

den. Dessa kanaler väljer dock Life och The BodyShop att visas i då dessa till skillnad från 

Yves Rocher vill visa att de finns för nya potentiella kunder. Det påpekas i intervjuerna att 

intresset hos människor ökar inom kategori miljö, hälsa, skönhet och naturlig hudvård. Då 
                                                 
65 Erasmie & Pihlsgård, 2003, s 192-193 
66 Dahlen & Lange, 2003, s 19 
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betyder detta att The BodyShop och Life gör rätt i att visa alla att de finns eftersom deras 

valda kundsegment i och med detta förmodligen kommer att växa.  

 

Butikschefen på Life hälsobutiken menar att atmosfären är ett viktigt konkurrensmedel och 

atmosfären är något som en butik kan arbeta med och kunna förändra67. The BodyShop vill att 

deras kunder ska besöka butiken och kunna uppleva saker som att dofta på olika luktvänliga 

produkter och att uppmärksamma deras miljö- och rättvisemärkta produkter. Just inom denna 

bransch är doft en viktig och i vissa fall avgörande del. Kundens sinne påverkas av den doft 

de upplever i butiken68. Life hälsobutiken nämner inte någonting om doft, istället menar de att 

atmosfären i form av inredningen ska ge ett bra intryck på kunden. Därför ingår inte denna 

faktor som en del i deras atmosfär eftersom produkterna här inte innehåller några 

parfymämnen. Då denna butiks segment inte kommer till butiken för att exempelvis få 

doftande krämer är det inte i detta falla v så stor betydelse att detta ”fattas” i butiken, trots 

teorins rekommendationer. 

 

I samband med en skandinavisk stil vill The BodyShop numera använda sig av ljusare färger i 

butiken än tidigare. Denna parameter tillhör de synliga dimensionerna. Butikschefen på The 

BodyShop vill även att kunderna ska kunna identifiera sig med butiken och i detta fall vad 

som finns att titta på i form av färger och vad butiken har för produkter att erbjuda. Att som 

butikschef se till att kunden får uppleva detta är ytterligare en dimension som används för att 

påverka atmosfären och denna är också synlig69. Att matcha atmosfären till det valda 

kundsegmentet och styra butiken i den riktningen gör att butiken får chans att kunna stimulera 

fler sinnen hos kunden. Eftersom The BodyShop inriktar sig på naturliga produkter ser 

Butikschefen att den gröna färg som butiken har matchar just vad deras kunder önskar 

eftersom dessa är miljömedvetna och måna om naturen, vilket förknippas med just denna färg. 

Även Yves Rocher vill rikta sig till konsumenter som är miljömedvetna och därför faller det 

sig på rätt plats att även butikens atmosfär ska upplevas som naturlig. Till skillnad från The 

BodyShop och Life, utvecklar Yves Rocher den naturliga locken med att dekorera med växter 

och liknade. Detta förhöjer ju den naturliga känslan i butiken hos kunden ännu ett steg och gör 

att just denna bit passar extra bra in på deras valda kundsegment.  

                                                 
67 Nordfält, 2007 s 131 
68 Nordfält, 2007 s 131 
69 Nordfält, 2007 s 131 
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The bodyShop tror på att musik kan fånga kundens känslor och att det går att styra på det 

viset. Detta är enligt teorin den hörbara atmosfären. The BodyShop använder sig aktivt av 

dessa dimensioner för att stimulera kunderna. De är de enda som använder sig av musik i 

butik och har även i framtiden planer på att anpassa musiken efter människorna i butiken. 

Därför är Butikschefen den enda som på detta vis försöker matcha sin kundgrupp. Dock är 

musik inget som förknippas med just naturliga produkter, men något som i allmänhet är 

uppskattat av människor och därför ett bra sätt att matcha dessa i butik.  

5.3 Läge/plats 

Yves Rocher och Life Hälsobutiken nummer två är placerad i ett köpcentrum. Detta bidrar till 

att fler ”dropin kunder” kommer in i butiken än på BodyShop och Life Hälsobutiken nummer 

ett. Butiksläget väljs beroende på vilket butikskoncept butiken har70. Detta stämmer dock inte 

helt och hållet överrens med det vi fått fram genom våra intervjuer. Butikschefen på Life sa 

att kunder kommer dit för att de vet vad de vill ha och för rådgivning. Dropin kunder är inget 

de behöver, berättade hon. Därför talar detta tänk både för och emot teorin då hon även väljer 

att placera en butik i ett köpcentra nära den andra butiken, trots att dropin kunder inte är 

nödvändigt.  

 

Butikschefen på The BodyShop säger att en placering i ett köpcentra är negativt för en butik i 

denna bransch då kundkontakten inte blir densamma. Då det är förklarat att de riktar sig till ett 

segment där kundkontakten anses vara oerhört viktig är deras läge på stadens gågata väl 

matchat med deras kundgrupp, likaså den ena Lifebutiken. Yves Rocher och Lifebutiken i 

Storken talar lite emot sig själva på denna punkt då ett köpcentrum alltså inte vore det mest 

exemplariska för just deras kundgrupp. Butikschefen på Life säger dock att detta läge gör att 

kunder som lätt ”slinker in” i butiken shoppar mer och detta talar ju samtidigt för att en 

placering i köpcentra kan vara bra även för denna bransch.  

 

De tre intervjuade butikerna är relativt små, vilket också passar in på vad som står i teorin. 

Där står att butiker med ett billigt och brett sortiment har en fördel i att butiksytan är stor, och 

tvärt om. Butikerna har alla ett brett sortiment men det är inte så brett som det kan vara i 

exempelvis andra branscher. De säljer också dyra produkter vilket gör att kunden efterfrågar 

                                                 
70 Thurow & Nilsson, 2004, s 26 
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mer kunskap och personlig service, vilket blir svårare att uppnå i en stor butik. Därför har de 

tre butikerna anpassat storleken bra utefter sitt valda kundsegment.  

 

Det står även i teorin att miljön ska stämma in på butiken och att faktorer som flödet till 

butiken, dess exteriör och synlighet i form av till exempel ingång ska beaktas. Alla 

butikscheferna har butikerna väl placerad i förhållande till kundflödet och detta beskrivs som 

starkt. Ingång och synlighet skapar en helhetsbild hos kunden. Yves Rocher arbetar till 

exempel med att få ingången till butiken att se inbjudande ut, genom att alltid visa ett 

erbjudande där. De arbetar även mer i dagsläget för att skapa ett med inbjudande skyltfönster 

för att även detta ska passa in på deras kunder och locka in sådana kunder de vill rikta sig till, 

men detta styrs centralt. Skyltningen på The BodyShop görs centralt så Butikschefen har 

ingen chans att påverka detta för att matcha just sina kunder. Butikschefen på Life 

Hälsobutiken är ensa om att själv kunna styra över skyltningen i butiken. Hon ändrar ofta 

utseendet i skyltfönstret för att skapa nya intryck för de kunder som passerar. Detta ger en 

positiv helhetsbild till kunden och hennes agerande stämmer väl överrens med vad som 

rekommenderas i teorin.  

 

 

5.4 Sortiment/produkter 
De tre butikscheferna anser att de har ett vinstdrivande sortiment. Detta ett måste för ett 

företag, alltså följer butikerna dessa rekommendationer71. Dock anser butikschefen på Life 

Hälsobutiken att ett vinstdrivande sortiment inte är det viktigaste för henne, utan att 

produkternas kvalitet kommer i första hand. En butik vars sortiment har god kvalitet men inte 

är vinstdrivande hade inte överlevt och i och med Butikschefens resonemang är det tur att 

Lifebutikerna har ett sortiment som går med vinst.  

 

Butikscheferna hävdar att de alla har ett brett sortiment och enligt teorin beror detta på vad det 

är för ide’ med butiken, vilken bransch det handlar om och hur konkurrensen ser ut på 

marknaden72. Den med minst brett sortiment är Life Hälsobutiken då de inte säljer smink, till 

skillnad från The BodyShop och Yves Rocher. Då Butikschefen inte talar så mycket om just 

skönhet antas detta inte vara en prioritet hos Life då de riktar sig till sina kunder. Här 

                                                 
71 Thurow&Nilsson, 2004, s 17 
72 Thurow & Nilsson, 2004, s 17 
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diskuteras mer vad som är naturligt, hälsosamt och hon nämner exempelvis att parfymämnen i 

hudvårdsprodukter är negativt då det kan påverka bröstmjölken. Denna butikschef är alltså 

den som trycker mest på just det naturliga och detta passar väl in på det segment de valt att 

rikta sig till då dessa är noga med rådgivning, hur produkter påverkar hälsan och liknande. 

Kanske är kunderna i denna Lifebutik mer medvetna om den inre hälsan än den yttre jämfört 

med i de andra två butikerna, eftersom smink inte är en del av Lifes sortiment. Denna butik är 

även ensam av de tre företagen om att inte inneha produkter med parfymämnen i 

innehållsförteckningarna. Då Life Hälsobutiken riktar sig till sådana typer av kunder är det 

förmodligen inte heller positivt att inte blanda in smink i sortimentet utan håller sig till sitt 

tydliga, naturliga koncept. Speciellt då deras konkurrent The BodyShop ligger runt hörnet. Då 

de andra två butikscheferna har ett sortiment där produkter exempelvis doftar gott och det 

finns smink i olika varianter och färger, är förmodligen deras kundgrupp intresserade av både 

den inre och yttre skönheten. Butikernas sortiment e lagom brett i förhållande till branschen 

och det koncept de följer.  

 

Kunden ska inspireras till att köpa mer varor än vad de hade tänkt från början73. Den enda 

butikschefen som faktiskt påpekade detta var Butikschefen på The BodyShop. Här får de 

anställda lära sig att erbjuda kunder produkter som han/hon inte tänkt köpa från början, utan 

att vara för påstridiga och hur detta ska göras utan att kunden ska känna sig pressad. De har 

alltså för avsikt att inspirera kunden till att köpa fler produkter som passar just honom/henne, 

vilket innebär att de följer teorins anvisningar. I de två andra butikerna användes ingen sådan 

”taktik”. Dock sa Butikschefen på Yves Rocher att de arbetar med att ta fram produkter till 

kunden som passar just dem, vilket kan ses som en typ av merförsäljning.  

5.5 Pris 
En produkt inte bara är prisvärd på grund av enbart själva priset, utan även att kunden känner 

sig nöjd med köpet i helhet74. I dessa butiker är det snarare köpet i helhet, i form av de övriga 

bitar som tas upp i teorin såsom kommunikation, läge, sortiment, service, människor och 

butiksatmosfären som är avgörande för huruvida produkterna uppfattas som prisvärda. Priset 

spelar i dessa tre fall inte särskilt stor roll. Samtliga butiker påpekar att kunderna kommer till 

dem för andra skäl än priset vilka är tidigare nämnda i uppsatsen. Därför passar detta väl in på 

teorin då kunderna är nöjda på grund av den helhetsbild de får av butiken och dess anställda.  

                                                 
73 Nordfält, 2007, s 42 
74 Thurow & Sköld, 2004, s 17 
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Konkurrenterna är även viktiga att beakta vid val av prissättning, då konsumenter jämför 

dessa butiker emellan. Priset ska sättas efter inköpspris, egenskaper och hur tillgänglig 

produkten är75. I dessa tre butiker är det inga problem för människor att ta sig till dessa. Då 

det är riktiga kvalitetsprodukter är förmodligen inköpspriset relativt högt och spelar såklart en 

viss roll vid prissättningen. Efter intervjuerna har det dock framkommit att priset faktiskt sätts 

utefter de egenskaper produkterna besitter. Då det är naturliga produkter med starka 

egenskaper och bra kvalitet är det även naturligt med ett högre pris och därför stämmer deras 

prissättning överrens med teorin. Även personalens egenskaper och utbildning ger även det 

produkterna ett högra värde och visar att det är bra kvalitet på vad som säljs. På Yves Rocher 

odlar de till exempel växterna till produkterna själva och de tre butikerna engagerar sig i natur 

och miljö vilket ger ännu en anledning till högre pris. Då kundgrupperna de tre företagen 

riktar sig till inte är några ”prisjägare” utan söker kvalitet och andra värden i köpet är därför 

prisnivån väl matchat med segmentet då dessa är beredda att betala mer.  

 

De tre intervjuade butikerna ligger i ungefär samma prisklass, vilket talar för att de troligen 

har beaktat sina konkurrenter så att de inte ska ligga för högt eller lågt i pris i förhållande till 

dessa. Dock sätts ju priserna centralt bortsett Lifebutikerna, så hur väl detta stämmer överrens 

med teorin framkom inte. Butikschefen på Life såg ju inga direkta konkurrenter på marknaden 

så i hennes fall beaktas inte några andra butiker vid prissättning. Butikschefen är den enda 

som anser att priserna för produkterna är för låga i förhållande till vad dessa innehåller, de två 

andra butikscheferna finner priserna passande.  

                                                 
75 Fasth, 2003, s 73-79 
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5.6 Service 
Service är ett allt viktigare konkurrensmedel76. Detta är något som det tre butikscheferna i 

respektive butiker är väl medvetna om. Det finns en såkallad personlig service och detta är 

något som de tre butikscheferna värdesätter högt och följer därför teorins anvisningar mycket 

bra77. Enligt Butikschefen på Yves Rocher handlar service om att främst uppmärksamma 

kunden och att se till att konsumentens önskan uppfylls. Personalen som arbetar på Life 

Hälsobutik strävar efter att kunden ska känna sig nöjd genom deras goda service och 

rådgivning. BodyShop ser helst att de skapar upplevelser i butiken som kombineras med god 

produktkunskap vilket leder till en god service. Även om de tre butikscheferna är överens om 

att service är viktigt, är det Butikschefen från The BodyShop som djupare poängterar 

innebörden av en god servicenivå. Hon tror att detta kommer att bli allt mer viktigt och att det 

kommer att bli avgörande i konkurrensen för butiker inom just denna bransch då 

produktkunskapen och servicen ger ett helhetsintryck. Genom butikschefernas medvetenhet 

kring den personliga servicen matchar de sitt valda kundsegment på ett bra sätt, eftersom de 

beskriver hur viktigt detta är för just deras kunder och att just mötet, kunskapen och 

rådgivningen är faktorer som deras kunder kommer till just deras butiker för. Butikschefen 

och Butikschefen säger att deras medarbetare ska ha god kunskap kring råvaror då det finns 

detta i produkterna. Yves Rocher nämner inte detta.  

  

Ett bra sätt att få kunderna att trivas i butiken är att tillfredställa dessa på bästa sätt. Detta är 

något som The BodyShop prioriterar högst. Butikschefen och hennes medarbetare är de enda 

av de tre butikerna som arbetar allra mest med bemötandet till kund. De har punkter som de 

stegvis ska följa inför det personliga mötet med dessa. Yves Rocher beskriver å andra sidan 

att de prioriterar kunden i mån om tid, vilket kanske tyder på för lite personal. Då även dessa 

kunder handlar produkterna delvis för det personliga bemötandet är det förmodligen inte lika 

uppskattat för deras kundgrupp att bli uppmärksammad ”i mån om tid”.  

  

Life Hälsobutiken är den kedja som har den mest utvecklade utbildningsformen för 

butikspersonalen. De har till skillnad från de två andra butikerna en femstegsutbildning som 

är högskolebaserad. The BodyShop däremot använder sig av produktinlärning i form av en 

pärm med tillhörande filmmaterial. För nyanställda på Yves Rocher sker endast lärdom kring 

                                                 
76  Thurow & Nilsson, 2004, s 92-93 
77 Thurow & Nilsson, 2004, s 92-93 
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produkterna genom butikschefen själv. På grund av den ökade konkurrensen och att service 

blir ett allt mer viktigare konkurrensmedel höjs då även kraven på butikspersonalen78. Därför 

är produktkunskap en service till kund. Produktkunskap är ett viktigt redskap för denna typ av 

bransch då det säljs produkter som människan behöver kunskap kring. Då dessa butikers 

segment av kunder önskar få denna sorts hjälpen, kan dessa butiker skilja sig från varandra 

och på så vis konkurrera genom detta79. Life Hälsobutiken kan därför av teorins 

rekommendationer anses skilja sig bäst i förhållande till sina konkurrenter på grund av den 

högt utbildade personalen, och matchar även sin kundgrupp bäst av de tre butikerna vid just 

fenomenet kunskap hos de anställda. 

  

5.7 Människor 
Arbetsklimatet på Yves Rocher är väldigt bra och butikschefen och medarbetarna umgås även 

privat, vilket Butikschefen anser vara positivt. På The BodyShop umgås även denna 

butikschef med sina medarbetare på fritiden, men hon påpekar dock att hon ser det som 

riskfyllt om det skulle uppstå några dispyter eller meningsskillnader. Dock har de en väldigt 

rak kommunikation och arbetsklimatet är på en bra nivå. Detta är något som kunder märker av 

enligt henne. Butikschefen på Life Hälsobutiken anser att arbetsklimatet hålls på en bra nivå 

men självklart uppstår det emellanåt meningsskillnader. Butikschefen och hennes kolleger 

umgås inte på ett privat plan. Det är en viktig aspekt att kolleger trivs på sin arbetsplats ihop80. 

Då Butikschefen och hennes medarbetare arbetar tätt ihop får de chans att kunna bolla idéer 

med varandra på plats, därför har även de en rak kommunikation för att arbetet ska fungera 

mellan medarbetarna i butiken. Yves Rocher tror på ”teamanda” och Butikschefen anser att 

hon och hennes kolleger är effektiva på arbetet genom att de kan skilja på arbetstid och 

fritid. För att arbetet ska bli så effektivt som möjligt krävs en bra sammanhållning, vilket 

Yves Rocher anser sig ha81. Butikscheferna är alltså överrens om att ett bra arbetsklimat är 

viktigt och en av dessa påpekade att kunderna märker om så inte är fallet. Därför passar deras 

åsikter och åtgärder in på vad som skrivs i teorin. 

 

                                                 
78 Thurow & Nilsson, 2004, s 92-93 
79 Thurow & Nilsson, 2004, s 92-93 
80 Thurow & Nilsson, 2004, s 40-42 
81 Thurow & Nilsson, 2004, s 40-42 
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Gemensamt för de tre butikerna är att medarbetarna tillsammans med butikschefen ska 

komma överens om att arbeta mot samma målgrupp. De ska vara medvetna om vad just deras 

butik riktar sig till för segment. Är inte alla överens om detta kan arbetet mellan kolleger 

försvåras.  

  

En del av de säljfrämjande åtgärder som är viktig är att personalen som arbetar i butik är rätt 

klädda för det de säljer och den butik de arbetar i. Yves Rocher ger ett stilrent intryck i form 

av en vit kavaj och tillhörande byxor, med gröna detaljer. Till skillnad från Yves Rocher som 

har en komplett outfit, har life Hälsobutiken endast som krav att alla medarbetare ska bära en 

svart kavaj i butik och resterande klädesval är valfritt. Även personalen på The BodyShop 

använder sig av en bestämd komplett klädsel för olika säsonger. Dock är det den enda butiken 

som varierar klädesvalet från säsong till säsong. Att ge kunden ett intryck av vad butiken har 

att erbjuda i form av att välja kläder till personalen i butiken hör också samman med att de 

representerar just det varumärke som butiken har82. Genom att de anställda i de intervjuade 

butikerna bär en bestämd klädsel stämmer inte bara överrens med vad som anses vara positivt 

i teorin. Detta ger även ett professionellt intryck till kunderna och det passar bra då 

medarbetarna i samtliga butiker besitter god kunskap kring produkterna. Även detta är ett bra 

sätt att matcha sin kundgrupp då dessa efterfrågar just professionellitet och kunskap.  

 

Bemötandet i butik är en viktig faktor vilket kunderna kommer att minnas från butiksbesöket. 

Därför är det av stor betydelse att arbetsklimatet smittar av sig positivt på kunden och att den 

kunskap medarbetarna besitter och kan användas som ett redskap för butikens service är 

effektiv. Det är det personliga mötet med kund som är en viktig del av butikens vardag enligt 

Butikschefen från Life Hälsobutiken och hon talar därför i enighet med teorin.  

                                                 
82 Thurow & Nilsson, 2004, s 40-42 



Butikschefsprogrammet  
Examensarbete VT 2009 
 

37 

 

 

6 Slutsats 
Genom all den information vi fått fram under arbetets gång följer här våra slutsatser.  

Enligt butikschefen på The BodyShop riktar butiken sig till ett väldigt brett segment och har 

därför en bred kundgrupp att tillfredställa. Dock känns inte detta helt trovärdigt. Då butiken är 

miljö – och rättvisemärkt och har ett naturbaserat sortiment talar detta för att det totala 

erbjudandet faktiskt riktas till ett väldigt snävt och unikt segment. Många av kunderna vilka 

kommer till The BodyShop värnar om miljön och är noga med naturliga råvaror och den 

kvalitet detta för med sig. Deras främsta kundgrupp är kvinnor mellan 25 – 45 år vilka inte är 

priskänsliga, vilket kan tyckas ge ytterligare ”bevis” på deras tydliga kundgrupp. Baserat på 

detta borde butikschefen mena att deras valda kundsegment är snävt och unikt – inte brett. 

Även butikschefen på Yves Rocher hävdade att de riktade sig till en bred kundgrupp. Men 

även här riktar de sig till miljömedvetna människor vilket automatiskt snävar av 

kundsegmentet en hel del. De riktar sig till kvinnor vilka är priskänsliga och ”nappar” på 

erbjudanden och sänkta priser. Då butikschefen fick frågan om det valda kundsegmentet anses 

vara brett eller snävt är ålder det första som kommer på tal. Detta är ju en del av kundgruppen, 

men långt ifrån det viktigaste att beakta för att det totala erbjudandet ska riktas på bästa sätt. 

Dessa faktorer ger ett intryck av diskrepans i butikschefens uppfattning om det valda 

kundsegmentet och hur det faktiskt ligger till i praktiken. Kanske är det så att okunskap kring 

det berörda ämnet ligger bakom då de faktiskt riktar sig till en rak och tydlig kundgrupp enligt 

den information vi fått fram ur våra intervjuer. Life Hälsobutiken var den butik som verkade 

ha bäst koll på den kundgrupp det totala erbjudandet riktar sig till. Butikschefen på Life 

Hälsobutiken talade om kundgruppens intresse för naturliga kvalitetsprodukter för att värna 

om sin kropp och miljön. Det nämndes ingen direkt ålder utan intresset ansågs vara det 

viktiga. Kundgruppen ansågs inte heller vara bred, vilket ger intrycket av att butikschefen 

besitter god kunskap kring sitt valda kundsegment då det än så länge faktiskt är en väldigt 

snäv kundkrupp för en butik att rikta sig till.  

 

Trots att två utav butikerna verkade ha sämre koll på att de faktiskt har ett snävt segment kan 

vi komma fram till slutsatsen att de totala erbjudandena hos butikerna matchar det valda 

kundsegmentet på ett bra sätt.  
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Life Hälsobutiken och The BodyShop riktar sig till mindre priskänsliga kunder än vad Yves 

Rocher gör. Därför är kommunikationen och atmosfären i butikerna olika. På Yves Rocher 

kommuniceras priserna mycket mer för att matcha det valda kundsegmentet i form av 

rabatterade erbjudanden, sänkta priser med mera. Då de även riktar sig till miljömedvetna 

människor dekoreras det även med växter, men faktorer som färger verkade mindre viktiga 

och genomtänkta då butikschefen inte visste så mycket kring tankarna bakom det. The 

BodyShop är den butik vars färger känns mest genomtänkta för att deras kunder ska kunna 

identifiera sig med de naturliga, miljö – och rättvisemärkta produkterna.  

Yves Rocher matchar sin kundgrupp genom att locka in dessa i butiken genom erbjudanden, 

medan de andra två butikerna arbetar mer med ett inbjudande skyltfönster. Detta känns 

vettigt, då deras kundgrupp skiljer sig åt på denna punkt och Yves Rochers kunder är ute efter 

de sänkta/ ”låga” priserna och det är då fördelaktigt att erbjuda detta i ingången.  

 

Samtliga butiker är överens om att kunderna prioriteras högst och att de ska tillfredställas på 

bästa sätt genom att få den hjälp de behöver. På Life och The BodyShop får de anställda 

noggrant utbildas och få produktkunskap på så sätt. På Yves Rocher sker denna inlärning 

genom butikschefen själv. Det känns då svårare att få en lika djup kunskap jämför med de 

andra två fallen. Dock är Yves Rochers kunder åter igen prisjagare och rådgivningen kanske 

då inte blir lika viktig för dessa och därför läggs inte heller pengar och resurser på en lika fullt 

utbildad personal.  

 

En del av de fakta vi fått fram har stämt överens med vad som står skrivet i teorin, en del har 

gjorts annorlunda. I teorin rekommenderas till exempel att finna nya framtida kunder, något 

som Yves Rocher valt bort och koncentrerade sig istället på sina nuvarande kunder. Om detta 

är rätt eller fel är svårt att säga. Fungerar denna taktik för företaget är det uppenbarligen till 

deras fördel att agera så. Att en produkt inte är prisvärd på grund av enbart priset är en åsikt 

som butikscheferna delar med vad som står i teorin, och det arbetas mycket med att ge kunden 

en helhetsupplevelse. Detta är som tidigare nämnt mycket viktigt för deras typ av segment. 

Service i butik är det som butikerna värderade mest vilket också styrker deras positiva 

matchning med kundgruppen och är överrens med teorin om att detta blir ett allt viktigare 

konkurrensmedel
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Bilaga 1 
 

Sexhörningen 
 

Sortiment: 
Fråga 1. Anser ni att butiken väljer att rikta sig till just de kunder som ni önska genom sitt 
sortiment? 
 
Fråga 2. Uppfyller ni dessa kunders önskan om vilket sortiment de vill se i er butik? 
 
Fråga 3. Anser ni att ni har ett vinstdrivande sortiment? 
 
Fråga 4. Har ni ett djupt, brett, smalt eller grunt sortiment och vad ligger till grund för detta? 
 
Fråga 5. Hur ser konkurrensen ut på eran marknad? 
 
Fråga 6. Hur lyder Er affärsidé? 

Läge: 
Fråga 7. Vad anser ni om Ert läge? Ligger ni bra placerat i förhållande till framkomlighet, 
konkurrensnivå osv. 
 
Fråga 8. Hur ser det ut för leverantörer? Är det lätt/svårt för dom att leverera till Er?  
 
Fråga 9. Hur ser det ut för er när ni tar emot varor? 
 
Fråga 10. Hur ser flödet av konsumenter ut runt och utanför butiken? 
 
Fråga 11. Är eran butik anpassad till Ert läge, i form av exteriör och storleksmässigt? 
 
Fråga 12. Hur tror ni att kundens helhetsbild ser ut för konsumenter som passerar butiken i 
form av insyn och framkomlighet? 
 
Fråga 13. Hur ser det ut med parkeringsmöjligheter för konsumenter? 
 
Fråga 14. Hur ser det ut med parkeringsplatser för godsmottagning (leverantörer)? 
 

 

Pris: 
Fråga 15. Hur priskänsliga tror ni att era kunder är? 
 
Fråga 16. Är erat utbud av produkter sånt som konsumenter ska vara priskänsliga för? 
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Fråga 17. Vet kunder vilket kvalité och vilka sorts funktioner som era produkter för med sig i 
förhållande till sitt pris? 

Service: 
Fråga 18. På vilken nivå anser ni att ni erbjuder konsumenter service?  
 
Fråga 19 Vilka serviceåtgärder använder ni er av (öppettider, lekhörna)? 
 
Fråga 20. Hur viktigt är service som konkurrensmedel? 
 
Fråga 21. Vilka personliga serviceåtgärder använder ni (personligt bemötande)? 

Kommunikation: 
Fråga 22. Når ni ut till era befintliga kunder på det sätt som ni önskar? Vilka metoder 
används? 
 
Fråga 23. Når ni även ut till nya potentiella kunder? Vilka metoder används? 
 
Fråga 24. Använder ni er av såkallad masskommunikation (TV-reklam, annonsblad) och  
varför i så fall? 
 
Fråga 25. Går du som butikschef och även medarbetare på mässor? Vilka och hur många 
gånger per år? 
 
Fråga 26. Annordnar ni några kundträffar i form av exempelvis en kundkväll? 

Människor: 
Fråga 27. Har alla medarbetare god produktkunskap och hur hålls detta vid? 
 
Fråga 28. Hur ser arbetsklimatet ut? Hur trivs medarbetarna? 
 
Fråga 29. Har de personer som arbetar i butiken en viss klädsel att följa? 
 
Fråga 30. Hur sker uppträdandet av medarbetarna gentemot kunderna? 
 
Fråga 31.  Har ni tydliga riktlinjer vad gäller servicenivån till de personer som besöker 
butiken? 

 

Positionering 
Fråga 32.  Anser ni att ni skapar ett medvetande hos kunden om era produkter och företaget? 
 
Fråga 33. Till vilka konsumenter riktar ni er till med era erbjudanden? 
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De fyra konkurrensmedlen 

Pris: 
Fråga 34. Står era produkter i rätt prisnivå i förhållande till dess kvalité och egenskaper?  
 
Fråga 35. Vem står för prissättning, är det priser och erbjudanden som ni i butiken kan ändra 
eller bestämma? 

Påverkan: 
Fråga 36. Vem sänder ut reklam? 
 
Fråga 37. Vilka reklammetoder används? 
 
Fråga 38. Når dessa ut till kund som det är tänkt? 

Produkt: 
Fråga 39. Vilka slags produkter erbjuder ni kunder? 
 
Fråga 40. Är det både fysiska produkter och tjänster? 
 
Fråga 41. Om ja på ovanstående fråga, vilka är dessa fysiska produkter och tjänster? 
 
Fråga 42.  Tror ni att era produkter tillfredställer vad just era kunder förväntar sig? 

Plats: 
Fråga 43. Vad anser ni om distributionsled där butiken inte finns med?  
 
Fråga 44. Vad tror ni är fördelarna med att en butik finns med i ett distributionsled? 
 
Fråga 45. Finns det några nackdelar? 
 

Atmosfären som konkurrensmedel 
Fråga 46. Hur skulle du beskriva eran butiksatmosfär? 
 
Fråga 47. Ger er butik ett bra intryck på kunden? 
 
 
Fråga 48. Kan skapandet av en atmosfär användas som ett konkurrensmedel? 
 
Fråga 49. Lägger ni stor vikt vid detta att skapa en inbjudande atmosfär? 
 
Fråga 50. Kan Du ge exempel på vilka faktorer ni anser är viktiga och vilka metoder som 
används för att skapa detta? 
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