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1 Inledning 

Vi vill genom denna rapport ge läsaren förståelse och insikt för hur integrerade kedjebutiker 

kan komma att anpassa sin mix av konkurrensmedel för att svara upp mot efterfrågan och 

förutsättningarna på den lokala marknaden. Detta genom ett gränshandelsperspektiv där 

handeln mellan Sverige och Norge påverkar berörda butikers möjlighet att locka sina kunder. 

Rapporten behandlar två butikskedjor och deras sätt att forma sina konkurrensmedelsmixar 

för att tillfredsställa kunden. Rapporten beskriver fenomenet gränshandel och hur det kan 

komma att påverka butikers koncept och möjlighet att framhäva sitt erbjudande samt 

attrahera och tillfredsställa kunden genom sin mix av konkurrensmedel.  

 

1.1 Bakgrund och problemställning 

Bakgrunden till undersökningen grundar sig på att butiker, beroende på bransch och 

butikstyp, kan lägga olika vikt på sina konkurrensmedel för att attrahera sitt utvalda 

kundsegment. Inom en integrerad butikskedja arbetar samtliga butiker som regel utefter ett 

speciellt utformat koncept. Detta koncept är anpassat till den aktuella butiksbranschen och det 

kundsegment som kedjan riktar sitt erbjudande till. Det förekommer dock lokala avvikelser 

där förutsättningarna på marknaden skiljer sig. En sådan typ av lokal avvikelse kan yttra sig i 

fenomenet gränshandel.  

Fenomenet med gränshandeln mellan Sverige och Norge har expanderat kraftigt under det 

senaste decenniet. Norska medborgare har handlat livsmedel i Sverige i över 20 år, främst på 

grund av valutan som gett normännen stora fördelar genom den starka norska kronan, men 

även norrmännens generellt sett större löner har haft en inverkan. Detta har skapat 

möjligheten för svenska gränsstäder att etablera butiker och köpcentrum och utbudet av 

produkter har breddats från livsmedel till tobak, sprit, godis och mode1. Sortiment, 

marknadskommunikation och priser hos dessa butiker anpassas alltmer utefter de norska 

konsumenternas behov.  

 

 

 

                                                 
1 www.e24.se/makro/sverige/granshandel-sverige-norge-rea_1156639.e24 
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Mikael Hernant har i en artikel i tidningen ”Aktuellt för butik” från 1996 skapat en 

sexhörning där de olika hörnen representerar medel som är viktiga i 

marknadskommunikationen. Dessa sex konkurrensmedel är läge, service, kommunikation, 

människor, priser och sortiment. Genom att lägga olika vikt på dessa sex delar så skapar sig 

en butik sitt koncept, vilket kommunicerar butikens erbjudande till kunderna. För att kunderna 

ska attraheras av butikens utformade koncept så är det viktigt att personalen i butiken känner 

till sina kunders behov och tillfredsställer dessa med hjälp av konkurrensmedelsmixen.  

En viktig del i butiksarbetet är att anpassa och utforma sin konkurrensmedelsmix på ett sätt 

som lockar kunderna till butiken och på bästa sätt tillfredsställer deras behov av produkter, 

service och information. Det gäller här att känna till sina kunders behov och intressen och 

utifrån dessa designa och forma sin verksamhet och marknadskommunikation med 

utgångspunkt i kunden. 

Ett problem kan då vara att få det rikstäckande konceptet i den integrerade kedjebutiken att 

fungera på den lokala marknaden, och i detta avseende inom gränshandeln. Hur uppfattar 

butikscheferna som är berörda av undersökningen att kunder i gränshandeln utmärker sig? 

Finns det delar av konkurrensmedlen som är märkbart viktigare än de övriga? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.2 Problemformulering 

Anpassar integrerade kedjebutiker sin konkurrensmedelsmix på den lokala marknaden? 

 

 

Figur 1: Rekonstruktion av Mikael Hernants sexhörning
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1.3 Uppsatsens syfte 

Syftet med denna undersökning är att beskriva hur den lokala marknaden kan komma att 

påverka den integrerade kedjebutikens konkurrensmedelsmix, detta utifrån ett 

gränshandelsperspektiv. Vi vill se om kedjebutiker differentierar sig i detta geografiska 

område för att vara konkurrenskraftiga. Detta genom att undersöka om de anpassar sina 

konkurrensmedel utefter kundens behov samt vilka delar av konkurrensmedlen som eventuellt 

utmärker sig i fenomenet gränshandel.  

1.4 Perspektiv och avgränsningar 

Vi har valt att fördjupa oss i konkurrensmedelsmixen och hur denna används av integrerade 

kedjebutiker i gränshandeln. Detta är ett aktuellt ämne då gränshandeln är ett växande 

fenomen vilket berör både butiker och konsumenter i området. Vi har vidare valt ämnet med 

grunden i att många människor är bekanta med gränshandeln och vet vilken stor betydelse den 

har för handeln i stort. Vi har valt att avgränsa vår undersökning med fokus på sexhörningen 

och dess roll i marknadskommunikationen i gränshandeln.  

Vi har valt att inrikta vår undersökning på två olika kedjor och beskriva hur det rikstäckande 

konceptet kan komma att anpassas för den butik som ligger i gränshandeln. Vi kommer att 

intervjua fyra butikschefer i de två kedjebutikerna och undersöka om de två integrerade 

kedjorna anpassar sin konkurrensmedelsmix utefter förutsättningarna på den lokala 

marknaden. Vi vill därmed beskriva hur dessa integrerade kedjebutiker kommunicerar sitt 

erbjudande och koncept till kunderna och varför vissa delar av sexhörningen kan komma att 

vara viktigare än andra. 

1.5 Undersökningen (teori, begrepp och metod) 

Undersökningen i denna uppsats bygger på individuella intervjuer med butikschefer inom två 

integrerade butikskedjor. Intervjuerna är strukturerade i form av specificerade frågor till 

butikscheferna, angående konkurrensmedelsmixen och vilka delar som kan komma att bli 

viktigare för att attrahera butikens kunder i gränshandeln i jämförelse med det rikstäckande 

kundsegmentet. Butikschefernas kunskaper tror vi kommer vara mycket viktiga för vår 

slutsats i undersökningen.   
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Den teori som vi valt till grund för uppsatsen är mycket viktig för möjligheten att genomföra 

en lyckad undersökning om konkurrensmedelsmixen och dess roll i gränshandeln.  

Vi har valt att definiera vissa begrepp som används i denna undersökning. Detta för att läsaren 

ska få en tydligare förståelse för de begrepp och uttryck som vi använt oss av i vårt skrivande. 

Som ett redskap för definieringen har vi använt oss av Nationalencyklopedins webbsida2.  

Begrepp som vi har valt att definiera följer nedan: 

Gränshandel; Handel mellan befolkningen på ömse sidor om en riksgräns. 

Koncept; En bärande idé eller grundläggande föreställning om hur olika delar av en 

verksamhet skall kombineras eller samordnas.  

Integration/Integrering; Företagsekonomiskt: ett samgående av flera enheter till en större 

enhet. 

Konsument; Slutlig användare av varor och tjänster. 

Segmentering; Benämning på uppdelning av marknader och/eller målgrupper i undergrupper, 

segment, som skiljer sig åt i fråga om t.ex. köpbeteende. 

1.6 Uppsatsens disposition 

I uppsatsens första kapitel beskrivs den problemformulering som ligger till grund för 

undersökningen samt det övergripande syftet med uppsatsen. Den teori som vi anser relevant 

och viktig för vår undersökning tas upp i uppsatsens andra kapitel. Teorin ligger här till grund 

för vår undersökning samt ska ge stöd, trovärdighet och tillförlitlighet till det resultat som vi 

får fram i undersökningen. I uppsatsens tredje kapitel beskrivs den metod som vi valt att 

använda oss av för att genomföra undersökningen. Här påpekas även de för- och nackdelar 

som innefattas med metoden. Undersökningen presenteras i uppsatsens fjärde kapitel, 

tillsammans med analysen, där den teoretiska referensramen binds samman med de fyra 

butikschefsintervjuerna. Resultat- och analyskapitlet står sedan som grund för de slutsatser 

som vi skapat genom undersökningen, vilka presenteras i det femte kapitlet i uppsatsen.  

Slutsatsavsnittet följ av källförteckningen där vi presenterar de källor som vi använt oss av i 

författandet. Denna förteckning kan även vara användbar för personer som vidare vill skaffa 

sig kunskap inom området. Källförteckningen efterföljs av uppsatsens bilaga. Denna bilaga 

innefattar utförliga intervjutexter vilka kan vara intressanta för den som vill se mer specifika 

svar hos varje respondent.  

                                                 
2 www.nationalexcyklopedin.se 
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2 Teoretisk referensram 

Nedan följer den teori som vi anser vara relevant för uppsatsen. Denna teoretiska 

referensram skapar ett underlag och en grund för uppsatsens undersökning.  

 

2.1 Butikskonceptets och affärsidéns betydelse 
Butikskonceptet kan definieras som den upplevelse som kunden förväntar sig på butiken och 

det är just konceptet som utmärker butiken eller butikskedjan från andra butiker på 

marknaden. Men för att identifiera sitt butikskoncept måste det finnas en affärsidé, som 

berättar vilka produkter/tjänster som butiken erbjuder, vilka kunder som de riktas till samt hur 

och på vilket sätt som detta ska genomföras3.  

Affärsidén ska svara på frågan: ”Varför ska kunderna välja just vårt företag?4. Affärsidén 

kan därmed liknas med butikens själ, butikens helhet och genom att starkt kommunicera detta 

till kunden så påverkar man kundens attityd och uppfattning om butiken5.  

2.2 Integrerad kedjebutik – ett starkt varumärke 

Din butik är ett varumärke, vare sig butiken tillhör en integrerad kedja eller är en enskild 

butik. Kommunikationen av interna som externa varumärken är viktigt, och här gäller det att 

värna om sin butik som är det egna, unika varumärket och förmedla butikens identitet och 

koncept på ett sätt som överensstämmer med de ambitioner man har kring kommunikation av 

produkten/tjänsten6. Förmedlingen av varumärket görs genom sortiment, inredning, priser, 

personalens attityder, service och klädsel7. Bärkassen är även den en tydlig bärare av butikens 

varumärke8.  

Idag växer kedjorna och blir allt starkare. Detta har gjort att detaljisternas position har stärkts. 

En butikskedja använder sig ofta av varumärkets namn som namn på de produkter/tjänster 

som erbjuds till kunden. Detta är en stärkande egenskap för varumärket i sig9.  

                                                 
3 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 9-11 
4 Albertsson & Lundqvist, 1997, sid. 69  
5 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 9-11 
6 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 182 
7 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 180 
8 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 192 
9 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 185 
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För att nå ut till fler kundtyper och identiteter så har individuella tilläggsnamn i kombination 

med varumärket utvecklats, såsom L.O.G.G. by H&M10.  

Ett varumärke styrs ofta centralt i en kedja. Här har huvudkontoret ofta en 

varumärkesansvarig eller en marknadschef som verkar för att alla butiker som ingår i kedjan 

följer och svarar upp till vad varumärket ska förmedla till kunden. En viktig egenskap för 

kunden avseende kedjebutiker är att den bemöter samma butiksmiljö i samtliga butiksenheter, 

alltså samma produkter, service, erbjudanden och priser. Kunden känner därmed ett 

förtroende och en tillit till kedjans varumärke11.  

Integrerade kedjebutiker utformar sin verksamhet i många avseenden från manualer och 

föreskrifter om hur butiken ska se ut, vilket sortiment som butiken har, hur annonser och 

kampanjer ska genomföras och skyltas och hur kundbemötandet ska fungera. Föreskrifterna 

kan innehålla direktiv för varumärket och de värden som det ska förmedla och som butiken 

ska stå för. Ett starkt varumärke har många fördelar, främst vad gäller kundlojalitet, 

konkurrenskraftighet och positionering12.  

2.2.1 Marknadskommunikation och segmentering 

För att kommunicera butikskonceptet på ett enhetligt sätt så är det viktigt att 

marknadskommunikationen speglar konceptet. Det löfte som ges till kunderna genom 

förmedling av affärsidén måste butiken leva upp till och hålla i sin kommunikation med 

marknaden och kunderna. Därmed är det viktigt att butiken känner till vilka kunderna är, och 

vilken efterfrågan och vilka behov dessa kunder har. Detta kan man göra genom att dela in 

kunderna på marknaden i målgrupper13. 

Segmentering innebär då att butiken hittar en mindre grupp av konsumenter som de på ett 

effektivt sätt når med samma sorts marknadsföring och kommunikation. Butiken lägger 

därmed fokus på kunderna inom målgruppen och prioriterar att marknadsföra sig till, och 

attrahera just dessa kunder. Dock bör det poängteras att segmentering inte utesluter kunder 

utanför segmentet14.  

 

 

                                                 
10 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 185 
11 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 191 
12 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 191-192 
13 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 145-146 
14 Axelsson & Agndal, 2005, sid. 127-128 
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2.3 Butikens marknadsföring 
Marknadsföringskonceptet och dess ideologi beskriver hur butiken bör identifiera sina 

kunders behov och koordinera sina marknadsföringsaktiviteter med fokus i kunden15. Den 

kanske mest kända mixen av marknadsaktiviteter som butiken kan använda sig av bygger på 

”marketing mix-skolan”. Denna beskriver att en verksamhets marknadsföring består av en 

mix av aktiviteter som grupperas och koordineras. Den amerikanske forskaren Philip Kotler 

skapade en mix av aktiviteter och namngav dessa ”de fyra P:na”. Han menade att en 

verksamhets marknadsföring kan definieras utifrån fyra p:n, nämligen Produkt, Pris, Plats 

och Promotion. Det är dock omöjligt att definiera vad som är ”rätt” marknadsföring och det 

skiljer sig från företag till företag samt i vilket sammanhang och hur situationen ser ut. Mikael 

Hernant definierar i en artikel i Aktuellt i butik, från 1996, en modell som skapar en bas för ett 

företags marknadsföring. Denna modell utgår från Kotlers fyra p:n16.  

Modellen kallas Sexhörningen och består av sex delar, nämligen Läge, Service, 

Kommunikation, Människor, Priser och Sortiment. Dessa sex delar formar en bas för hur 

företaget konkurrerar på den lokala marknaden17.  

Det är viktigt att förmedla butikens affärsidé till marknaden och genom att använda sig av en 

konkurrensmedelsmix i sin marknadsföring så kan butiken kommunicera sin affärsidé på 

bästa sätt18.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Söderlund, 1997 sid. 18 
16 Hernant, Aktuellt i butik nr 1 1996, sid. 24 
17 Hernant, Aktuellt i butik nr 1 1996, sid. 24 
18 Lönn, 1992, sid. 73 
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2.3.1 Sexhörningen 

Idén och grundtanken med sexhörningen är att butikens marknadsföring beskrivs i sex 

huvudrubriker, Läge, Service, Kommunikation, Människor, Priser och Sortiment. Dessa 

huvudrubriker följs sedan av underrubriker som beskriver de sex delarnas innehåll på ett 

detaljerat sätt. Sexhörningen illustreras i bilden nedan19 och i underrubrikerna beskrivs varje 

del detaljerat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2.3.1.1 Läget 

Den första huvudrubriken, och det första hörnet i sexhörningen består av butikens läge.  

Lägets egenskaper består främst av butikens geografiska plats där butiken är belägen, sådana 

egenskaper består av vart butiken är placerad, om den är i ett bostadsområde, i ett köpcentrum 

eller om den har ett cityläge. Butikens storlek och säljyta är även viktiga egenskaper för läget. 

Vidare är trafikintensitet, parkeringsplatser och konkurrensen med närliggande detaljhandel i 

området viktigt. Detta har stor inverkan på kundernas dragningskraft till butiken20.  

För att butiken överhuvudtaget ska anses som ett alternativ för kunden så är läget och 

tillgängligheten avgörande. Man kan kortfattat säga att det finns tre viktiga egenskaper för en 

lyckad etablering av sin butik, nämligen läget, läget och läget21.  

 

                                                 
19 Hernant, Aktuellt i butik nr 1 1996, sid. 24 
20 Hernant, Aktuellt i butik nr 1 1996, sid. 24 
21 Bergström & Fölster, 2009, sid. 44 

Figur 2: En illustration över sexhörningen, egen modell 
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De mest attraktiva butikslägena idag är tre till antal och kallas A-lägen. Det första A-läget är 

central statsdel, så kallat cityläge, med anslutning till gator och torg. Det andra är lokala 

köpcentrum och gallerior med mångfald av butiker under samma tak, såsom i förorter. Det 

tredje läget är köpcentrum, så kallat externhandel, som ligger utanför statsbebyggelsen22.  

 

Vid valet av butiksläge finns det fyra aspekter som man bör ta hänsyn till. Det första är flödet 

av fotgängare och hur de rör sig i anslutning till butiken. Vidare är storlek och utseende på 

butiken, alltså exteriören och butikens storlek viktigt. Dessa speglar nämligen butikens image 

och hur människor uppfattar butiken. Synligheten är även viktig för butiksläget. Detta då det 

påverkar både helhetsintrycket av butiken samt hur väl synlig butiken är. Sist men inte minst 

är infrastrukturen i anslutning till butiken oerhört viktigt. Detta i form av vägnät, 

parkeringsplatser och varutransporter23. Detta bekräftas av Bergström och Fölster. De berättar 

att kunder idag lider av tidsbrist vilket gör att deras transporter till och från butiken ska ske så 

smärtfritt och snabbt som möjligt. Detta vill säga att det är viktigt att butiken finns i 

anslutning till bil- och kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik samt att parkeringsplatserna är 

många till antalet, öppna, trygga och att in- och utfarterna från dem är tydliga24.  

Bergström och Fölster bekräftar dessutom Mikael Hernants uttalande om att butikens närhet 

och konkurrens med annan detaljhandel är viktig. Butiken bör ingå i ett kluster av andra 

butiker, då detta skapar attraktion hos ett större antal kunder samt att handel föder handel25. 

Fördelen med butikskluster är att kunden får ett stort urval av produkter/tjänster på samma 

plats och kan därmed utföra flera ärenden samtidigt, vilket i sin tur ökar konkurrensen mellan 

butikerna26.  

Det är värt att påpeka att lägets egenskaper är fasta, när butiksägaren valt ett visst läge är det  

svårt att ändra på det27.  

 

 

 

                                                 
22 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 24-25 
23 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 26-27 
24 Bergström & Fölster, 2009, sid. 44-46 
25 Bergström & Fölster, 2009, sid. 59-60 
26 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 27 
27 Hernant, Aktuellt i butik nr 1 1996, sid. 24 
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2.3.1.2 Service 

Det andra hörnet i sexhörningen består av service. Serviceegenskaperna omfattar all hjälp och 

kringtjänster som butiken erbjuder sin kund, utöver produkter och/eller tjänster28. Denna 

huvudrubrik kan delas in i två delar; personlig service och servicetjänster. Den personliga 

servicen består av bemötandet av kunden och den personliga försäljning där man använder sig 

av olika metoder för att möta kundens behov och önskningar. Som personlig försäljare ska 

man agera som kundens personliga shoppare, en rådgivare. Det är viktigt att lyssna på kunden 

och presentera förslag som svarar upp mot kundens behov. Detta gör att det är viktigt att den 

butiksanställde har kunskaper inom produkt och försäljning men även om kunder och hur man 

bör agera i bemötandet av dem. Attityden vid kundbemötandet är en avgörande egenskap för 

kundens beslut att handla i butiken29.  

Viktiga delar av servicen är kundens möjlighet att returnera och reklamera produkter samt 

rätten till öppet köp och klagomålshantering. Här är den butiksanställdes bemötande viktig för 

den personliga försäljningen i samband med återköp och öppet köp30.  

Returer, reklamationer och öppet köp är några av de servicetjänster som butiken med fördel 

erbjuder kunderna. Servicetjänsterna är till för att särskilja butiken från andra butiker på 

marknaden och dessa tjänster skapar mervärde hos kunderna i form att tillgänglighet, trygghet 

och bekvämlighet. Andra viktiga servicetjänster för kunden är generösa och bekväma 

öppettider, garantier och support kring produkten, presentkort, rådgivning av expert vid 

speciella tillfällen, kundtoalett, lekhörna och gratis parkering. Det är viktigt att butiken håller 

en generell servicenivå som butikspersonalen kan leva upp till. Detta skapar konsekvent och 

god service som svarar upp mot kundernas förväntningar på butiken och dess service. Här är 

kontakten med kunden och feedback kring servicen viktig31. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Hernant, Aktuellt i butik nr 1 1996, sid. 24 
29 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 93-95 
30 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 108-110 
31 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 111-123 
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2.3.1.3 Kommunikation 

Det tredje hörnet i sexhörningen består av kommunikation. Denna del avser alla aktiviteter 

som butiken genomför i syfte att uppmärksamma kunderna om butiken och dess erbjudande. 

Detta hörn av modellen utgör länken mellan kunden och butiken och kommunicerar de övriga 

fem hörnen i sexhörningen32. Det är viktigt att butiken kommunicerar med kunden både 

innanför och utanför butikens väggar. Innanför butiksväggarna, i butikskommunikationen, 

förmedlar butiken sitt erbjudande och sina produkter genom exponeringar av varorna, 

skyltning och information, personlig försäljning och dylikt. Det finns två delar som är viktiga 

här, nämligen skyltfönster och skyltar samt varor och exponeringar33. 

Skyltfönstret är butikens ansikte utåt och förmedlar butikens koncept, och ofta är skyltfönstret 

butiken kanske bästa marknadsföring. Vid utformningen av skyltfönstret är det viktigt att man 

är målmedveten och att det budskap som det ska förmedla görs på ett optimalt sätt. Kunden 

ska uppmärksamma skyltfönstret, attraheras av det och lockas in i butiken. Kontinuitet kring 

förnyelse av skyltfönsterexponeringar är därmed viktigt och nyckelorden är kundanpassning, 

kontraster, ljus, tema och happenings34.  

Skyltar i butiken finns till för att stötta butikens koncept, inspirera kunden och tillsammans 

med exponeringar av varor bidra till att kunden handlar på egen hand, så kallas mekanisk 

försäljning35.  

Skyltningen hjälper vidare till att styra kunderna till utvalda produkter i sortimentet och på 

detta vis kan butiken orientera kunden till vissa avdelningar, varugrupper och liknande. Det är 

viktigt att skyltningen i butiken är planerad och utformad på ett sätt som tilltalar kunderna, 

tydliggör information till kunderna och är placerad på rätt plats vid rätt tillfälle36.  

Butikskommunikationens andra del kan beskrivas genom varor och exponeringar. Genom 

exponeringar frestar man kunden att känna och titta på produkterna och bedöma dess kvalitet 

och egenskaper. Det är därmed viktigt att exponeringen är genomtänkt, tydlig och 

underlättande för kunden37.  

                                                 
32 Hernant, Aktuellt i butik nr 1 1996, sid. 24 
33 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 128 
34 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 128-129 
35 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 128 
36 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 138 
37 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 131 
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Kommunikationen utanför butikens väggar, marknadskommunikationen, är viktig för att 

förmedla butikens budskap och koncept till både befintliga som potentiella kunder på 

marknaden. Detta genom reklam, PR-aktiviteter och kundklubbar38.  

Det vanligaste sättet för reklam av butiker är annonser, kataloger, tv-reklam, annonsblad och 

liknande. Stora kedjor använder sig ofta av flera olika typer av reklam och flera kanaler 

samtidigt för att nå ut till sina kunder. Vid PR – Public Relations – innebär det att butiken 

marknadsförs av media. Detta skapar en gratis reklam för butiken genom artiklar eller bilder 

på butiken och dess produkter. Detta skapar hög trovärdighet hos kunderna genom att butiken 

rekommenderas av andra på detta sätt39. Genom kundklubbar, eller relationsmarknadsföring, 

skapar man en stark relation med sina kunder i målgruppen genom att kommunikationen blir 

individanpassad. Butiken registrerar information om kunden och kan på detta vis skapa 

specifika erbjudanden till den enskilde kunden. Vidare används ofta kundkort som ger bonus 

på de köp som kunden gör samt att kunden får erbjudanden och bonuscheckar40.   

Genom marknadskommunikationen lyfter butiken fram fördelarna med att besöka just din 

butik och syftet är att ge information om butiken, dess egenskaper och erbjudande och locka 

människor till butiken. Detta gör att marknadskommunikationen måste spegla butikskonceptet 

så att kunderna känner att butiken håller det som utlovas till dem41.  

2.3.1.4 Människor 

Det fjärde hörnet i sexhörningen består av människor, närmare bestämt egenskaperna hos de 

butiksanställda och butikschefen. Ambitionen är att hålla en hög servicenivå och därmed är 

det viktigt att människorna i butiken kan leva upp till denna. Den övergripande atmosfären i 

butiken är en viktig egenskap för kundernas uppfattning om butiken, liksom 

kundengagemanget och företagskulturen42. De synsätt, normer och värderingar som lever 

internt i butiken, i företagskulturen, måste stämma överens med varumärket då det skapar 

trovärdighet och bekräftar förväntningarna hos kunden43.  

 

 

                                                 
38 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 145 
39 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 151-152 
40 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 162-163 
41 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 145 
42 Hernant, Aktuellt i butik nr 1 1996, sid. 24-25 
43 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 194 
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Företagskulturen kan delas in i tre nivåer, nämligen ytlig, inre och djup kultur. Den ytliga 

kulturen beskriver butikskonceptet och hur butiken vill uppfattas, detta genom 

kundbemötande och butiks- och marknadskommunikation. Den inre kulturen tydliggör 

beteenden och ageranden hos de anställda. Denna kultur innefattar hur medarbetarna agerar 

gentemot varandra och mot kunderna, både då det finns kunder i butiken och då butiken är 

tom. Genom personalansvar, personalvillkor och utbildningar utvecklas medarbetarna i 

butiken. Den djupa kulturen innefattar hur vi förhåller oss och handlar om moral och 

värderingar, socialt ansvar, vad som är rätt och fel och liknande. Denna kultur befinner sig 

djupt inne i medarbetaren och symboliserar hur butikschefer och butiksanställda förhåller sig, 

hur de agerar i butiken och medarbetarskapet mellan dem. Det är viktigt att man skapar en 

helhet av dessa tre kulturer så att alla i butiken talar samma språk och agerar på rätt sätt. 

Genom samarbete kan de anställda i butiken verka för detta och förmedla en god kultur till 

kunden44.  

2.3.1.5 Priset 

Det femte hörnet i sexhörningen består av priset. Här handlar det både om den generella 

prisnivån som butiken har på produkterna samt omfattningen och intensiteten i kampanjer och 

prissättning på berörda produkter vid kampanj45.  

Priset är nästan alltid det viktigaste medlet för konkurrenskraftighet och en kraftfull signal om 

produktens egenskaper och kvalitet. Det är även ett av de mest flexibla konkurrensmedlen, då 

de kan ändras med kort varsel46.  

Kunder väljer generellt det billigaste alternativet av en produkt på marknaden, men det finns 

undantag. Efterfrågan kan öka vid högre prissättningar, såsom på parfymer och klockor. Detta 

beror på kundens upplevda värden av produkten, utöver basfunktionen. Det höjda priset 

signalerar tilläggsfunktioner och estetiska värden och kunden uppfattar därmed produkten 

som att vara av hög kvalitet. Här spelar sociala och psykologiska funktioner roll. Kunder 

identifierar sig med den dyra produkten och dess höga kvalitet47.  

                                                 
44 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 194-199 
45 Hernant, Aktuellt I butik nr 1 1996, sid. 25 
46 Axelsson & Agndal, 2005, sid. 175-176 
47 Axelsson & Agndal, 2005, sid. 176 
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2.3.1.6 Sortiment 

Det sjätte hörnet i sexhörningen består av sortiment, alltså de produkter butiken har att 

erbjuda kunden och hur dessa presenteras och exponeras till kunden. Genom varuplaceringen 

så skapar butiken möjlighet att med sortimentet profilera sig på marknaden48. Genom butikens 

sortiment så bestäms vilka behov och önskningar som butiken vill tillfredsställa hos sina 

kunder. Viktigt är att sortimentet har rätt balans och produktmix för att attrahera kunden. 

Sortimentet består av två typer av sortiment. Bassortimentet består av produkter som kunden 

förväntar sig att hitta i butiken, och som har stark förankring i butikens kärnverksamhet. 

Dessa produkter finns hela tiden i sortimentet49.  

Profilsortimentet består av produkter som bekräftar konceptet och som överraskar kunden, 

exempelvis trendiga produkter under en viss säsong. Detta sortiment finns bara tillfälligt och 

har en kort livslängd i butiken. Sortimentets karaktär och omfattning beskriver om sortimentet 

är brett/smalt eller djupt/grunt. Har butiken ett brett sortiment har det många varugrupper och 

få varugrupper vid ett smalt. Vidare är sortimentet djupt om butiken har många varianter i 

varugruppen och få varianter vid grunt sortiment50.  

Exponeringen och varuplaceringen av produkterna är viktigt för att kunden ska 

uppmärksamma sortimentet. Genom exponeringar frestar man kunden att känna och titta på 

produkterna och bedöma dess kvalitet och egenskaper. Det är därmed viktigt att exponeringen 

är genomtänkt, tydlig och underlättande för kunden51.  

 

Produkterna i sortimentet har dessutom olika roller och med hjälp av exponering, pris, 

personlig försäljning och skyltar kan kunderna styras till produkter som har störst roll, 

huvudrollen, i sortimentet. Exempel på roller som produkter kan ha är indragare som lockar in 

kunderna i butik, bästsäljare som ger bäst omsättning och som har viktigast roll för 

försäljningen, konceptprodukten som förstärker butikens koncept och varumärke samt nyheter 

som passar för merförsäljning52. Genom att kombinera och exponera kompletterande 

produkter tillsammans så lockas kunden till merköp, och dessa samexponeringar skapar även 

det merförsäljning för butiken. Kassaexponeringar är även en viktig källa till merförsäljning53. 

                                                 
48 Hernant, Aktuellt i butik nr 1 1996, sid. 25 
49 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 12-13 
50 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 13-15 
51 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 131 
52 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 18-20 
53 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 135-136 
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3 Metod 

Nedan följer den metod och det tillvägagångssätt som vi använts oss av för den 

informationsinsamling som ligger till grund för problemformuleringen. I kapitlet ger vi en 

förklaring till de val vi gjort och vad vi grundar våra beslut på.  

Informationen samlades in genom kontakt med fyra butikschefer i samband med 

undersökningen samt från teorier som vi ansåg vara relevanta för ämnet. 

 

3.1 Utveckling av problemställning 

I vår problemställning beskrev vi att vi vill ta reda på om integrerade kedjebutiker anpassar 

sin konkurrensmedelsmix på den lokala marknaden. Vi utgick ifrån en fråga, vilken följdes 

utav spekulationer kring hur detta förhåller sig. För att få ett svar på problemställningen så 

gjordes en empirisk undersökning. Därmed konstaterar vi att undersökningens utgångspunkt 

är empiriskt utformad och problemformuleringen måste föras från en teoretisk- till en 

handlingsduglig nivå och konkretiseras54. För att kunna göra en empirisk undersökning måste 

vi göra avgränsningar kring det vi undersöker, dessa kan vara explicita eller implicita. Vi 

framförde vad vi fokuserade på och vad vi inte fokuserade på och därmed blev vår 

avgränsning explicit. Det är dock svårt att vara helt explicit eftersom människan har 

individuella fördomar och synen på ett visst ämne varierar från person till person. Detta gör 

att vi väljer bort vissa saker då vi formulerar vår problemställning55. I vår problemformulering 

fokuserade vi på variablerna integrerade kedjebutiker, konkurrensmedelsmixen och hur dessa 

yttrar sig i gränshandeln.  

Problemställningen är avgörande för hur vi skulle lägga upp undersökningen samt vilken 

metod som var mest lämplig för insamling av empirisk data. Här tog vi hänsyn till Jacobsens 

tre dimensioner kring undersökningsupplägget, nämligen om problemställningen är klar eller 

oklar, beskrivande eller förklarande samt om vi vill generalisera eller inte56. Vi konstaterade 

att vår problemställning är klar, då vi hade tillgång till klara och tydliga teorier och modeller 

som vi kunde tillämpa för att lösa problemställningen.  

                                                 
54 Jacobsen, 2002, sid. 65 
55 Jacobsen, 2002, sid. 66 
56 Jacobsen, 2002, sid. 70 



Examensarbete 
Grupp 1, Arvika 
Sandra Magnusson 890108 
Rebecka Nilsson 890921 
 

16 

Vidare är problemställningen beskrivande (deskriptiv), då vi beskrev hur ett tillstånd såg ut 

snarare än varför det såg ut som det gjorde. Dock vill vi poängtera att det finns relativt lite 

information om gränshandel.  

Vi hade inte till avsikt att generalisera våra undersökningsresultat, utan fokuserade vår 

undersökning på ett fåtal enheter och hade på så vis intentionen att få nyanserade, detaljerade 

och djupgående svar i frågan. 

3.2 Undersökningsutformning 
Vid val av utformning av undersökningen kan man utgå från ett extensivt eller intensivt 

upplägg. Det vill säga om man vill gå på bredden eller på djupet57. I vår undersökning valde 

vi att utgå från ett intensivt upplägg och därmed gå på djupet. Vi genomförde undersökningen 

genom öppna intervjuer med ett fåtal enheter. Syftet var därmed att få en så fullständig bild 

som möjligt över ämnet vi undersökte och detta gav undersökningen mängder av viktiga 

nyanser och detaljer för lösningen av problemställningen. Den intensiva undersökningen 

framhäver individualiteten, nyanser och detaljer till skillnad från den extensiva utformningen. 

Detta leder till att resultatet vid en intensiv undersökning inte kan generaliseras58. Vi kan 

därmed konstatera att den intensiva undersökningen var lämpligast för oss då vi ville få ut så 

mycket som möjligt kring ämnet vi undersökte samt att vi inte hade till avsikt att generalisera.  

3.3 Undersökning 
I en empirisk undersökning finns det två metoder för hur man kan gå till väga. Dessa två är 

kvalitativ metod eller kvantitativ metod59. För att genomföra en så god undersökning som 

möjligt är det viktigt att vi använder den metod som är bäst lämpad för vårt arbete. Vi 

konstaterade, med utgångspunkt i problemformuleringen och uppsatsens syfte, att den 

kvalitativa metoden lämpade sig bäst. Detta då vi gjorde en intensiv undersökning där vi gick 

på djupet, hade ett fåtal enheter som vi intervjuade samt att vi hade till avsikt att få så 

nyanserade och detaljerade svar som möjligt. Detta presenteras närmare i underrubrikerna val 

av undersökningsmetod och val av datainsamling.  

 

 

                                                 
57 Jacobsen, 2002, sid. 92 
58 Jacobsen, 2002, sid. 92-93 
59 Jacobsen, 2002, sid. 138 
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Vi vill understryka att de två undersökningsmetoderna inte bör ses som varandras motsatser. 

De två metoderna har både för- och nackdelar var för sig, och genom att kombinera de två 

ansatserna så begränsar man nackdelarna hos den enskilda metoden60. Detta kan illustreras i 

modellen nedan.  

Rent kvalitativ 
metod

Blandad
metod

Ren kvantitativ 
metod

Öppet samtal, 
eventuellt knutet 

till ett tema

Intervju med delvis fasta 
frågor/frågeformulär med 

öppna frågor

Frågeformulär med 
enbart fasta 

svarsalternativ  
Figur 3: Kvalitativ- och kvantitativ metod som ändpunkter på en skala61 

 

3.3.1 Val av undersökningsmetod 

Vi valde att använda oss av den kvalitativa metoden i vår undersökning. Vi konstaterade att 

denna metod var lämpligast då vi valde att utföra undersökningen på ett fåtal enheter. Dessa 

enheter intervjuades i öppna, individuella samtal där respondenten öppet och nyanserat 

svarade på de frågor som vi formulerat. Den kvalitativa metoden var dessutom en 

förutsättning för att vi skulle kunna gå på djupet i vår undersökning, vilket var viktigt för 

lösningen av vår problemställning. Metoden medför hög intern giltighet och relevans för 

undersökningen genom att respondenten kan svara på frågorna på ett obegränsat sätt, vilket 

ger stor öppenhet i undersökningen. Svaren blir individuella, detaljerade, nyanserade och 

informationsrika. Metoden skapar dessutom närhet till respondenten genom att man samtalar 

på ett öppet sätt. I vår undersökning innebar den kvalitativa metoden dock en nackdel, 

närmare bestämt berörande flexibiliteten. Jacobsen beskriver att undersökaren får en hög 

flexibilitet genom att använda metoden, detta då den öppna interaktionen med respondenten 

kan medverka till att problemställningen ändras62. Detta ville vi undvika, då vi var fast 

beslutna om att hålla fast vid vår problemställning och de avgränsningar som vi gjort.  

Med utgångspunkt i detta skapade vi därmed en struktur kring de frågor som vi ställde till 

respondenterna. Genom ett frågeformulär med öppna frågor så minskade vi därmed risken att 

sväva ut från problemställningen.  

                                                 
60 Jacobsen, 2002, sid. 141-142 
61 Jacobsen, 2002, sid. 139 
62 Jacobsen, 2002, sid. 142-145 
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Formuläret medverkade till att på ett öppet, detaljerat och nyanserat sätt få svar på frågorna i 

ämnet som vi undersökte men att vi behöll en struktur som styrde fokuset till 

problemformuleringen63.  

Andra nackdelar med den kvalitativa metoden är att den är resurskrävande genom långa 

intervjuer med respondenterna, samt att undersökningsenheterna är få64. Men i vår 

undersökning konstaterade vi att dessa inte skulle innebära några större problem. Genom 

intervjuerna med respondenterna gavs vi möjligheten att under en längre tid diskutera kring 

ämnet och få nyanserade och informationsrika svar. Vidare var de få utvalda respondenterna 

viktiga för vår undersökning och för vår möjlighet att gå ner på djupet.  

 

Det finns två viktiga krav som den insamlade empirin och undersökningsmetoden måste 

uppfylla, nämligen att empirin ska vara giltig och relevant (valid) samt att undersökningen ska 

ha gjorts på ett tillförlitligt och trovärdigt sätt (reliabel). Den interna giltigheten och 

relevansen, vilken är viktig för den kvalitativa metoden, innebär att vi faktiskt mätt det vi tror 

att vi mätt65. I vår undersökning kunde vi tydligt konstatera att den information som vi fått var 

mycket användbar för lösningen av problemställningen och att vi mätte det vi hade till avsikt 

att mäta. Trovärdigheten och tillförlitligheten innebär att undersökningen ska ha gjorts på ett 

sätt som man kan lita på och att man skulle kunna få samma resultat om man gör 

undersökningen en gång till66. Vi kunde konstatera att vi genomförde undersökningen på ett 

korrekt sätt i detta avseende, då våra respondenter var oerhört viktiga för vår undersökning. 

Däremot kunde vi se en brist i vår undersökning och möjligheten att få samma resultat om vi 

skulle genomföra undersökningen en gång till, detta då handeln ständigt förändras och svaren 

kan se olika ut från situation till situation. Men vi konstaterade dock att vi väckte hög 

reliabilitet genom att vi genomförde undersökningen med respondenter som dagligen 

upplever och arbetar inom det vi undersökte.  

 

 

 

                                                 
63 Jacobsen, 2002, sid. 139-142 
64 Jacobsen, 2002, sid. 143 
65 Jacobsen, 2002, sid. 21 
66 Jacobsen, 2002, sid. 22 
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3.3.2 Val av datainsamling 

Vi valde att intervjua fyra butikschefer som arbetar i två olika integrerade butikskedjor. 

Urvalet gjordes med utgångspunkt i att vi hade avsikt att undersöka två butikskedjor på två 

olika orter, varav en av orterna har en stark kundström från gränslandet Norge. De fyra 

kedjebutikerna är anknutna till sin kedjas rikstäckande koncept och har i stor utsträckning 

standardiserade system för verksamheten.  

De två integrerade butikskedjorna som vi undersökte var Kicks och Vero Moda. Dessa två 

butiker finns belägna i Charlottenberg och Karlstad och det var med utgångspunkt i dessa fyra 

butiker som vi samlade in vår empiri.  

Vi valde att använda oss av öppna, individuella intervjuer med butikscheferna. Här finns det 

flera val som enligt Jacobsen måste göras inför intervjun67. Vi valde att genomföra intervjun 

ansikte mot ansikte. Detta då vi ökade vår möjlighet till en nyanserad, detaljerad och 

intrycksrik empiriinsamling. Vi valde att genomföra intervjun i butikschefens naturliga miljö, 

i butiken. Detta för att behålla butikschefens naturliga beteende vilken annars kan rubbas vid 

en konstlad miljö. Vidare var det lättare att leva sig in i de svar vi fick i den naturliga miljön, 

och vi fick stor förståelse för hur situationen yttrar sig inom den specifika butikens väggar. Vi 

förberedde intervjuerna genom att skapa strukturerade frågor som butikscheferna öppet och 

informationsrikt svarade på. Detta skapade en kombination mellan den viktiga öppenheten i 

vår undersökningsmetod och strukturen kring frågorna vilket styrde intervjun i önskad 

riktning. Vid intervjun beskrev vi vad vår undersökning innebar, vad vi ville undersöka och 

informerade respondenterna om den konkurrensmedelsmix som vi använde som grund i 

undersökningen. Detta för att skapa förståelse för butikschefen om vad vi ville få svar på. 

Avsikten med undersökningen var därmed öppen. Vi använde oss både av anteckningar och 

bandspelare under intervjuerna. Detta gjorde att all information som lämnades till oss fanns 

tillgänglig på band, och möjligheten att skapa en god analys av empirin var gynnsam. 

Bandspelaren blev därmed ett komplement till våra noteringar. Butikscheferna agera naturligt 

och stördes inte av den tekniska utrustning som vi utnyttjade i intervjutillfället. För att behålla 

fokus på intervjun så försökte vi hålla oss inom ramen av en timme för intervjun. Detta för att 

få mycket information under en längre tid med även för att inte trötta ut respondenten. 

                                                 
67 Jacobsen, 2002, sid. 160-167 
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Genom de öppna, individuella intervjuerna så samlade vi in mycket användbar information 

som var rik på nyanser och detaljer, individuella åsikter och influenser, vilket skapade goda 

förutsättningar för analys av resultaten och lösningen av problemställningen.  

Insamlingen av den empiriska datan innebar att vi fick enormt mycket information att 

bearbeta. Som undersökare var all information relevant för vår förmåga att skapa en slutsats i 

undersökningen och lösa problemformuleringen. Dock var informationen bitvis irrelevant för 

läsarna och deras förmåga att ta till sig den information som de läser. Detta löste vi genom att 

ge läsarna möjlighet att utförligt ta del av våra undersökningsresultat i ett appendix. På detta 

vis behölls fokuset på det relevanta för läsaren i uppsatsen samt skapade möjligheter för 

läsaren att ta del av fullständiga texter av undersökningsresultatet i bilagan.  

3.3.3 Val av enhet 

Vid valet av enheterna till undersökningen så hade vi en fast grund i att butikerna skulle 

tillhöra en integrerad kedja, vilka arbetade utefter ett rikstäckande koncept i Sverige. Detta 

med utgångspunkt i vår problemställning. Vidare skulle de två butikskedjornas butiker vara 

etablerade både en bit in i landet där kundströmmarna främst bestod av svenskar samt vid 

gränsområdet till Norge, i anslutning till gränshandeln och de stora kundströmmarna av 

norrmän. Därmed valde vi att intervjua butikscheferna på Kicks och Vero Moda i Karlstad 

och i gränshandelsorten Charlottenberg. Butikscheferna i dessa fyra butiker arbetar därmed 

utefter sin butikskedjas koncept och genom att vi jämförde Karlstads butiker med butikerna i 

Charlottenberg så kunde vi få svaret på hur de lokala marknadsförutsättningarna kan komma 

att påverka kedjebutikernas konkurrensmedelsmix.  

3.4 Analys 

Vid analysarbetet av kvalitativa data så finns det en trestegsprocess som vi följde68: 

1) Beskrivning; grundlig och detaljerad beskrivning av våra data 

2) Systematisering och kategorisering; en systematisering av data som gör att vi kan 

förmedla det vi samlat in och skapa en överblick av det 

3) Kombination; tolkning av data för att se samband 

 

 

                                                 
68 Jacobsen, 2002, sid. 216-217 
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Det första steget i analysprocessen innebar att vi på ett detaljerat sätt beskrev all information 

som vi fått genom de fyra intervjuerna med butikscheferna. Detta genomfördes med hjälp av 

anteckningar som fördes samt det inspelade materialet från intervjutillfällena. Beskrivningen 

av vår empiriska data skapades i den bilaga, även så kallad appendix, som finns i uppsatsen 

sista del. Här kan läsaren ta del av all information som samlats in på ett tjockt, detaljerat och 

utförligt sätt.  

 

Det andra steget i processen handlar om reducering av den oöverskådliga informationen69.  

Detta genomfördes genom att vi vid analysarbetet av undersökningen valde ut den 

information som vi ansåg ha störst relevans för analysen. På detta sätt reducerade vi mängden 

data och tydliggjorde den viktigaste informationen från undersökningen till läsaren och 

skapade en överblick i resultat- och analyskapitlet. 

 

Det tredje och avslutande steget i analysprocessen skapades genom att på ett systematiskt sätt 

analysera och kombinera det empiriska materialet med den teoretiska referensramen som vi 

använt oss av i uppsatsen. Detta genom att beskriva den relevanta informationen från 

intervjuerna och skapa samband till teorin samt tolka likheter och skillnader mellan såväl teori 

som mellan undersökningsenheterna.  

3.5 Slutsats 

För att kontrollera om våra slutsatser stämmer och se hur bra de stämmer i förhållande till 

uppsatsen så finns det flera frågor man bör ställa sig. Vid den kvalitativa metoden så är det 

viktigt att se och bedöma om slutsatserna är giltiga och går att lita på. Detta kan man göra 

genom att ställa sig följande frågor: Har vi fått tag i det vi vill ha? Här ser man till den interna 

giltigheten i undersökningen. Kan vi lita på de data som vi samlat in? Här ser man till 

trovärdigheten och tillförlitligheten i det man samlat in70.  

Våra slutsatser i uppsatsen har sin grund i analysdelen, där vi kopplat samman 

undersökningen med den teoretiska referensramen. Slutsatserna är uppbyggda på skillnader 

och likheter i analysen, både mellan empiri och teori samt mellan de fyra enheterna i 

undersökningen.  

                                                 
69 Jacobsen, 2002, sid. 216 
70 Jacobsen, 2002, sid. 255-256 
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3.6 Litteraturval 

Vid valet av litteratur så gick vi tillväga på så sätt att vi kontaktade lärare på Högskolan i 

Skövde för att få tips och råd om vilken typ av litteratur som var relevant för vår 

undersökning. Vi fick en artikel om sexhörningen från Mikael Hernant, författare till artikeln 

och lärare på högskolan. Vidare besökte vi det lokala biblioteket i Arvika och genom sökord 

såsom ämnesord, rubriker, författare och dylikt så hittade vi böcker som innehöll relevant 

information. Vi tillämpade därmed den systematiska sökmetoden till största delen71. Vi 

använde även kurslitteratur för vår teoretiska referensram.  

Utgångspunkten i vår teoretiska del av uppsatsen var att vi använde oss av ett trattänk, där vi 

till en början på ett övergripande plan beskrev delar som är viktiga för helhetsförståelsen. 

Vidare delade vi sedan upp teorierna i underrubriker och på ett trattliknande vis fokuserade på 

de olika delarna. Trattens översta plan beskriver vad integrerade kedjebutiker innebär, hur de 

samordnar sin verksamhet och att deras namn är ett viktigt och starkt varumärke. Vidare 

definierade vi innebörden av kundsegment och att butiken kan välja att rikta sitt erbjudande 

till en specifik grupp av kunder. Slutligen fokuserades trattens nedersta del på den viktigaste 

teorin för vår undersökning, nämligen sexhörningen. Här beskrevs modellen och dess delar. 

                                                 
71 Reinecker & Jörgensen, 2006, sid. 216-218 
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4 Resultat och analys 
Nedan redogörs för den insamlade data som vi fått genom våra intervjuer samt 

sammankopplingen av detta empiriska material med vårt teoretiska underlag i uppsatsen.  

Texten är en sammanfattning av den information som vi fick fram i intervjuerna och 

sammankopplingen av denna information med vår teoretiska referensram och har delats in i 

två underrubriker. Dessa rubriker redogör för de två integrerade kedjorna och de butiker som 

vi besökt. Detta kapitel ligger till grund för våra slutsatser och lösningen av 

problemformuleringen. 

 

4.1 Vero Moda 
Vero Modabutikerna i Karlstad och Charlottenberg tillhör den integrerade kedjan Vero 

Moda72. Kedjan ägs av det danska företaget Bestseller73 och har sitt svenska huvudkontor i 

Haga, Stockholm. Ifrån detta huvudkontor styrs de svenska Vero Modabutikerna i allt vad 

butiksverksamheten berör, från marknadsföring, kampanjer, inredning och kassasystem till 

hur butikerna ska utformas och se ut så att kunden bemöter samma butiksmiljö i alla 

butiksenheter. Denna styrning är viktig enligt Thurow & Nilsson. Genom en enhetlig 

butiksmiljö ges kunderna möjligheten att känna tillit och förtroende till kedjan och dess 

varumärke. Huvudkontorets styrning är dessutom en viktig egenskap för att denna enhetlighet 

ska kunna genomföras och genom riktlinjer för hur butiken ska se ut, vilket sortiment som 

finns, hur kampanjer ska genomföras och hur butiken ska skyltas så skapas detta på ett 

effektivt och bra sätt74. Vero Modabutikerna får allt skylt- exponerings- och kampanjmaterial 

från kedjans huvudkontor och genom mallar och riktlinjer för hur detta ska genomföras så 

skapas denna viktiga enhetlighet i kedjans samtliga butiker.  

 

 

 

                                                 
72 www.veromoda.com 
73 www.bestseller.com 
74 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 191-192 
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4.1.1 Varumärket Vero Moda 

Vero Modas affärsidé definieras av butikscheferna som ”Snygga kläder till lågt pris” och de 

var båda överens om att kunden borde välja Vero Moda som sin modeleverantör just med 

utgångspunkt i affärsidén75. Kunderna erbjuds billiga kläder med hög kvalitet som passar både 

den ungdomliga tjejen som den mogna kvinnan. I sortimentet finns dessutom många olika 

stilar som gör att butiken lockar till sig flera kundtyper. I överensstämmelse med vad en 

affärsidé bör beskriva så erbjuds Vero Modas kunder billiga kläder med hög kvalitet som 

riktar sig till kvinnor i alla åldrar men med den unika touchen för kundens egen stil. Detta 

beskriver därmed butikskedjans helhet och själ76. 

Thurow & Nilsson menar att butikens namn kan definieras som ett starkt varumärke och detta 

varumärke är viktigt att förmedla på rätt sätt till kunden77. Butikschefen på Vero Moda i 

Charlottenberg såg varumärket Vero Moda som ett mycket starkt och väletablerat namn i 

modevärlden. Varumärket har funnits sedan slutet av 80-talet och finns i många länder och för 

att kommunicera det på bästa sätt till kunden så är den enhetliga butiksmiljön oerhört viktig. 

Butikschefen i Karlstad ansåg dock att Vero Moda som varumärke inte är så starkt etablerat 

ännu, i jämförelse med andra stora modeleverantörer såsom Gina Tricot. 

 

I butikens sortiment hittar vi Vero Moda som huvudvarumärke och detta står som det interna 

varumärket. Det identifieras som kvinnligt och feminint av butikscheferna. I kombination med 

detta varumärke så finns Only, det rockigare och tuffare varumärket i sortimentet, samt Pieces 

som står för accessoarerna. Dessa kan definieras som individuella tilläggsnamn till 

huvudvarumärket Vero Moda. Även Vero Moda Denim är ett sådant tilläggsnamn. Syftet med 

tilläggsnamn i kombination med det interna varumärket är att nå ut till flera olika kundtyper 

och identiteter och detta överensstämmer i undersökningen. Butikscheferna beskriver att de 

tre tilläggsvarumärkena är viktiga för möjligheten att tillfredsställa flera kundtyper och genom 

de olika stilarna som varumärkena förmedlar så riktar sig butiken till en större kundgrupp78.  

 

 

                                                 
75 Albertsson & Lundqvist, 1997, sid. 69 
76 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 9-11 
77 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 182 
78 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 185 
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De två butikscheferna berättar att förmedlingen av varumärket till kunderna styrs centralt och 

det är lika viktigt att förmedla det interna varumärket Vero Moda som tilläggsnamnen Only 

och Pieces. I Karlstad värnar butiken om varumärket främst genom tydliga skyltar och 

bärpåsar med varumärkesnamnet Vero Moda. Detta överensstämmer med Thurow & Nilssons 

påstående om att bärkassen är en viktig förmedlare av varumärket79. Förmedlingen av 

varumärket i butiken i Charlottenberg hade dock annan fokus. Varumärket förmedlas på 

samma sätt som i Karlstads butik men i Charlottenberg lades ytterligare vikt på att informera 

kunderna om sortimentet och vad som är på gång, detta för att behålla kundernas intresse för 

butiken. Varumärket förmedlas dessutom automatiskt genom varumärkesnamnet på de 

produkter som säljs, sortimentet, skyltningen och inredningen i butik, vilket bekräftas av 

Thurow & Nilsson80.  

4.1.2 Vero Modas kundsegment 

Genom affärsidén identifieras kundernas behov, vilket ger kedjan möjlighet att segmentera 

sina kunder, och rikta sitt erbjudande till specifika kundgrupper81. Beträffande butikschefen i 

Charlottenberg så har Vero Moda ambitionen att rikta sina produkter och förmedlar sin 

affärsidé till kvinnor i alla åldrar, från 15-60 år eftersom de olika varumärkena i butiken 

kommunicerar med olika ålders- och kundgrupper. Dagens mode är ju dessutom så 

mångsidigt vilket gör att plaggen passar de flesta. Vero Moda lägger därmed fokus på en 

mycket bred målgrupp och kan genom sina tre varumärken attrahera flera mindre grupper av 

konsumenter och deras enskilda behov. Butikschefen i Karlstad hade svårt att definiera någon 

specifik kundgrupp som butiken riktar sig till men hon bekräftade att modet är mycket 

mångsidigt. 

4.1.3 Gränshandel  

Butikerna i gränshandelsområdet fyller en viktig funktion vad gäller att tillfredsställa såväl 

svenska som norska kunders behov av shopping. Vero Moda i Charlottenberg berättade att 

butikens kunder främst består av norrmän. Den största orsaken till detta troddes vara den 

norska valutans styrka i förhållande till den svenska och norrmännen sparar mycket pengar på 

att handla i Sverige.  

                                                 
79 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 192 
80 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 180 
81Thurow & Nilsson, 2004, sid. 145-146 
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Butikschefen på Vero Moda berättar att det är främst livsmedel och systembolaget som lockar 

norrmännen till Charlottenberg, och detta medför i sin tur att butiken gynnas av gränshandeln. 

I Karlstad märker Vero Modabutiken inte av gränshandel eller norrmän alls. Butikschefen 

tyckte det var svårt att se någon tydlig orsak till detta men hon påpekade att det troligen beror 

på den långa resvägen mellan Norge och Karlstad.  

I Charlottenberg berättar butikschefen att hon ser en skillnad på den norska kunden i 

jämförelse med den svenska, och det främst vad gäller möjligheten att påverka till köp. Hon 

berättar att det är lättare att sälja en hel outfit till en norsk kund, och norrmännen är mer 

medvetna om pengar och är inställda på att spendera pengar när de kommer till Sverige. 

Norrmän kan i viss utsträckning även vara mer krävande vad gäller servicebiten. 

4.1.4 Sexhörningen 

Enligt teorin används sexhörningen och dess sex konkurrensmedel i butikens marknadsföring, 

och mixen av dessa konkurrensmedel uttrycker därmed butikens kommunikation med 

marknaden82.  

4.1.4.1 Läget 
 Geografisk 

plats 
Läge 

(a, b, c) 
Fotgängare Utseende Synlighet Infrastruktur 

och vägnät 
Kluster av 

butiker 
Konkurrenter 

 
 

Vero Moda 
Charlottenberg 

 
 

Köpcentrum 

 
 
 
 
 

A 

 
Styrs av 

öppettider 
på 

systembolag 
 

 
 
 
 

Renlighet 
och 

fräschör 

 
 
 
 

Ja, syns 
väl av 
kunder 

 
 
 

Lokalt 
vägnät, 

kollektiv-, 
cykel- och 
gångtrafik 

 
 
 
 

Viktigt för 
butiks-

attraktion 

 
 

Bikbok och 
Cubus 

 
 

Vero Moda 
Karlstad 

 
 

 
 

City 

 
Styrs av 

arbetstid och 
lunchtid 

 

 
 

Bikbok, Gina 
Tricot och Vila 

 

 
Tabell 1: Denna tabell illustrerar övergripande likheter och skillnader mellan de två butikerna 
beträffande konkurrensmedlet ”Läge”. 
 
Den första delen av sexhörningens konkurrensmedelsmix består av läget. Lägets egenskaper 

består av butikens storlek, säljyta och den geografiska plats där butiken är belägen83.  

                                                 
82 Hernant, Aktuellt i butik nr 1 1996, sid. 24 
83 Hernant, Aktuellt i butik nr 1 1996, sid. 24 
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Vero Moda i Charlottenberg har ett köpcentrumsläge där butiken ligger på en mycket 

fördelaktig plats, nämligen nära huvudingången. Butikschefen på Vero Moda berättar att 

kunderna snabbt kommer i kontakt med butiken.  

Kunderna är dessutom mycket shoppingsugna, vilket avtar ju längre tiden går. Även detta är 

därmed en viktig och fördelaktig egenskap för Vero Moda och dess läge nära ingången.  

Butiken är 150 m2 stor och har en säljyta på cirka 125 m2. Fördelarna med läget anser 

butikschefen vara att butiken drar nytta av gränshandeln, och som del av ett köpcentrum så 

drar man stora fördelar av att alla butiker ligger under samma tak. Den enda nackdel som hon 

kunde se med köpcentrumsläge var att konkurrensen mellan butikerna blir hårdare jämfört 

med till exempel cityläge.  

På Vero Moda i Karlstad berättar butikschefen att butiken ligger i centrum och mellan två 

gallerior. Butikens storlek och säljyta kunde hon dock inte på rak arm definiera.  

De fördelar som Vero Modabutiken i Karlstad drog av att ha ett cityläge är tillgången till 

skyltfönster, som butiker i till exempel galleriorna ofta inte har. Någon nackdel var svår att se, 

men butikschefen berättade att hennes butikslokal börjar bli mycket sliten.  

De två butikslägena som Vero Modabutikerna i undersökningen har tillhör de mest 

fördelaktiga lägena som beskrivs i teorin, så kallade A-lägen84.  

Enligt Thurow & Nilsson finns det fyra viktiga aspekter kring butikens läge. Dessa är 

fotgängare, utseende, synlighet och infrastruktur85. 

Flödet av fotgängare kring de två Vero Modabutikerna är mycket beroende av tidpunkter på 

dygnet, lönetider och allmän ledighet. I Karlstad hade butiken flest kunder efter lunchtid, runt 

14-15 tiden på dagen. Här kan man alltså se att kunderna främst styrs av arbetstider. I 

Charlottenberg kunde vi se en helt annan påverkan på kundernas flöde kring butiken. Här var 

det nämligen systembolagets öppettider som styrde hur mycket kunder som rörde sig kring 

Vero Modas butik. Flest kunder rörde sig strax innan systembolaget öppnade och tog sig 

sedan en sista shoppingrunda i köpcentrat efter att systembolaget stängt.  

Butikschefen på Vero Moda berättade att det även är mest kundströmmar under den senare 

delen av veckan. Men även under vardagarna kunde det komma större grupper av kunder. 

Detta då många norska bussbolag arrangerar gruppresor, främst för pensionärer, till 

köpcentrat.  

                                                 
84 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 24-26 
85 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 24-27 
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Den andra viktiga aspekten för läget är butikens utseende. I Charlottenberg arbetar Vero 

Moda mycket med det första intrycket, att butiken ska se ren och fräsch ut samt att ingången, 

den första väggen och det första bordet, så kallad Season Zone, är viktig. I Karlstad är 

renlighet och fräschör också en viktig del för utseendet. Här arbetar man dessutom mycket 

med skyltning, omhängning och skyltfönster. Vad gäller butikens synlighet så är de båda 

butikscheferna överens om att deras butiker syns och uppmärksammas av kunden.  

I Charlottenberg hade butiken en ganska stor styrkemarkör i form av den stora 

köpcentrumsskylten utanför centret som visar kunderna vilka butiker som finns. På denna 

skylt har Vero Moda fått sin plats i riktning mot Norge, vilket gör att de norska kunderna 

uppmärksammar att butiken finns belägen i köpcentrat.  

Den fjärde och sista aspekten för butikens läge är infrastrukturen. Bergström & Fölster 

beskriver att dagens kunder ofta är bilburna, vilket gör att transporten till och från butiken bör 

ske på ett så smärtfritt sätt som möjligt. Parkeringsplatserna är här viktigt, både vad gäller 

antalet och tryggheten för kunden att färdas från parkeringen in till butiken86.  

I Charlottenberg påverkas butiken helt klart av vägnätet. Det är bekvämt för kunderna att ta 

sig till köpcentrat, främst genom riksväg 61, rondellerna i anslutning till köpcentrat samt det 

stora antalet parkeringsplatser. Butikschefen på Vero Moda berättar att det finns drygt ett 

tusen parkeringsplatser för kunderna. I tider med stora kundströmmar så parkerar kunderna 

sina bilar lite huller om buller vilket gör att deras färd från bilen till köpcentrat inte är så 

trygg. I Karlstad anser dock butikschefen att tryggheten kring parkeringarna är stor. Här finns 

två stora parkeringshus i stadens centrum och som ligger nära butiken. Det finns även 

parkeringsmöjligheter i zoner i centrum samt längs järnvägsstationen. Kunderna har även här 

lätt att ta sig till butiken genom det vägnät som finns i nära anslutning. Vad gäller 

kollektivtrafik och cykel- och gångtrafik så har kunderna mycket nära till dessa i båda orterna 

och de ligger dessutom nära Vero Modabutikerna. 

 

 

 

 

                                                 
86 Bergström & Fölster, 2009, sid. 44-46 
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En viktig egenskap för kundernas attraktion till butiken är butikskluster87. Detta tyckte 

butikscheferna på de båda Vero Modabutikerna stämde.  

De största konkurrenterna till butikerna både i Karlstad och i Charlottenberg var Bikbok, men 

även Cubus, Vila, och Gina Tricot ansågs som konkurrenter. De två butikscheferna var 

dessutom ense om att kluster och närheten till konkurrerande butiker var viktigt för kundernas 

attraktion. 

4.1.4.2 Service 
 

 Personlig service Säljarens 
viktigaste 

arbetsuppgift 

Servicetjänster Kvittohantering 
vid reklamation 

 
 

Vero Moda 
Charlottenberg 

 
 

 
Hälsa på kunden 

 
Säljaren ska vara 
positiv, tillmötes-
gående och finnas 

till hands 
 

Ställa frågor till 
kunden 

 

 
 

Sälja och 
känna lust att 

sälja 
 

 
 

Reklamation 
 

Returer 
 

Provrum 
 

Presentkort 

 
Kvitto viktigt 
men fokus på 

nöjd kund 

 
 

Vero Moda 
Karlstad 

 

 
 

Kunden och 
god service 

  
Kvitto och 

redogörelse för 
fel mycket 

viktigt 
 

 
Tabell 2: Denna tabell illustrerar övergripande likheter och skillnader mellan de två butikerna 
beträffande konkurrensmedlet ”Service”. 
 
Det andra konkurrensmedlet i sexhörningen består av service, närmare bestämt den personliga 

servicen och servicetjänster88. I Vero Modabutikerna är det viktigt att personalen hälsar på 

kunden, att de är positiva och hjälper kunden att tillfredsställa deras behov genom att finnas 

till hands. För att identifiera kundens behov så tittar personalen till kundens stil och hur de 

klär sig samt ställer frågor.  

Vidare presenterar de produkter för att tillgodose behovet med utgångspunkt i kundens tycke 

och smak samt kroppsform och passande färger till hår och ögon. De viktigaste egenskaperna 

för Vero Modas personal vad gäller det personliga bemötandet är att finnas till för kunden och 

lyssna på kunden. Detta överensstämmer med Thurow & Nilsson som beskriver den 

personliga försäljaren som kundens rådgivare.  

 

                                                 
87 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 27 
88 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 93-95 
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De viktigaste egenskaperna hos personalen skiljer sig något åt mellan de två Vero 

Modabutikerna. I Karlstad menade butikschefen att en säljare måste ha största fokus på 

kunden, ta hand om den och ge god service. I Charlottenberg däremot var det mer viktigt att 

butikens anställda säljer och att personalen känner lust och vilja att prestera för försäljningen.  

Butikscheferna var dock mycket eniga om att en mjuk, öppen och positiv attityd i 

kundbemötandet är otroligt viktigt för kundens vilja att handla i butiken. En positiv attityd 

påverkar dessutom kunden vilja att komma i kontakt och ställa frågor till personalen. De 

anställdas attityd har även en påverkan på kundens vilja att handla89. 

Kunskaper kring försäljning, produkt och kund är viktigt för den personliga servicen90, vilket 

anammas i Vero Modas butiker. De båda butikscheferna anser att de tre kunskaperna är 

mycket viktiga. I Charlottenberg provar personalen alla kläder de får in. Detta för att själva 

uppleva kvalitet, material och passform och på bästa sätt förmedla detta till kunden. De 

butiksanställda på Vero Moda har även tillgång till utbildningar och kurser hos Best Seller i 

Danmark. I Karlstad hade de anställda bland annat nyligen genomgått en kurs kring tygkänsla, 

tvättråd och kvalitet på olika material.  

 

De servicetjänster som butiker med fördel erbjuder sina kunder är retur- och 

reklamationsmöjligheter. Även presentkort och provrum är viktiga servicetjänster91. Dessa 

servicetjänster erbjuder Vero Moda sina kunder och det är viktigt att de regler som finns kring 

tjänsterna följs. En viktig faktor för att följa regler kring returer, reklamation och återköp för 

de båda Vero Modabutikerna är att kunden har tillgång till kvitto på produkten i fråga. I 

Karlstad kunde vi se att butikschefen och personalen var mycket hårda kring hanteringen av 

dessa tjänster. Kvittot var oerhört viktigt och orsaken till att plagget är trasigt undersöks 

mycket noga. Detta kan förklaras av att andra butiker i staden säljer samma produkter och 

utan kvitto vet personalen i butiken inte om plagget är köpt på Vero Moda eller i en av de 

andra butikerna. Detta skiljer sig från Charlottenberg. Här var en nöjd kund mycket viktigare 

än orsaken till skadan på plagget. Butikschefen menade att hon hellre tar tillbaka ett plagg 

trots att kvittot saknas eller att returtiden löpt ut, istället för att se kunden lämna butiken 

missnöjd.  

                                                 
89 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 95 
90 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 93-95 
91 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 108-111 
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4.1.4.3 Kommunikation 

 
 Inre kommunikation Yttre kommunikation 
 
 

Vero Moda 
Charlottenberg 

 

 
 
 

Central styrt: 
 

Material, instruktioner och mallar för 
skyltning, exponering och skyltfönster 

 

 
 
 

Central styrt: 
 

Public Relations i modemagasin 
 

Klubbmedlemskap med klubbkort som 
ger kunden erbjudanden och 

inbjudningar 

 
Reklam i 

svenska och 
norska  

tidningar 
 

 
 

Vero Moda 
Karlstad 

 
 

 
Reklam i 
svenska 
tidningar 

 

 
Tabell 3: Denna tabell illustrerar övergripande likheter och skillnader mellan de två butikerna 
beträffande konkurrensmedlet ”Kommunikation”. 
 
Förmedlingen av Vero Modas erbjudande till kunden och kommunikationen med marknaden 

styrs centralt av kedjans huvudkontor. De båda butikerna får material, instruktioner och 

mallar för hur skyltning i skyltfönster ska göras. Skyltfönstren förändras och uppdateras en 

gång varje månad i både Karlstad och Charlottenberg och de två butikscheferna var eniga om 

att skyltfönstret är en viktig marknadsföring av butiken. Skyltfönstret, tillsammans med 

skyltar och exponeringar, är en viktig del för den inre butikskommunikationen och skyltar i 

butiken är en viktig egenskap för kundens möjlighet att handla på egen hand92.  

För Vero Modas butiker är skyltning av produkter på bord, rea och ställ viktigt. Möjligheten 

att styra kundernas uppmärksamhet genom skyltning menade butikschefen i Charlottenberg är 

stor, ett exempel kan vara att tydligt skylta billiga jeans. Denna skyltning styr kunden till 

produkten och på detta vis ökar försäljningen, vilket överensstämmer med Thurow & 

Nilsson93. I Karlstad berättade butikschefen att hennes butik inte alltid tilldelas de produkter 

som för tillfället tillhör en kampanj eller marknadsförs i media. Detta påverkar självklart 

butikens möjlighet att styra kunderna på samma sätt som i Charlottenberg. De båda butikerna 

attraherar dock sina kunder genom exponeringar, och butikscheferna anser att 

varuexponeringar är viktiga i det avseende som Thurow & Nilsson beskriver. Kunden får 

nämligen genom exponeringen möjlighet att känna på produkten och bedöma dess kvalitet94. 

 

                                                 
92 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 128-129 
93 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 138 
94 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 131 
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Förmedlingen av Vero Modas erbjudande utanför butikens väggar styrs centralt av Best 

Seller. I Karlstad menade butikschefen att all reklam för hennes butik görs i tidningar. I 

Charlottenberg bekräftar butikschefen detta, men hon berättade att hennes butik även 

marknadsförs i norska magasin. Detta då butiken ligger i gränshandelsområdet. Hon berättade 

även att Vero Modas produkter marknadsförs via PR genom annonser i modemagasin och 

liknande. Marknadsföringen av Vero Modas butiker tillhör därmed de vanligaste 

marknadskommunikationssätten som definieras i teorin95.  

Vero Moda erbjuder dessutom sina kunder att gå med i en kundklubb. Denna 

relationsmarknadsföring är en viktig egenskap för nära relationer med kunderna96. Kunden får 

ett klubbkort som butikspersonalen drar i kassan vid köp. Kunden erhåller sedan erbjudanden, 

får inbjudan till klubbaktiviteter och liknande.  

4.1.4.4 Människor 
 

 Ytlig kultur Inre 
kultur 

Djup kultur 

 
Vero Moda 

Charlottenberg 
 

 
 
 

Centralt styrt genom 
marknadskommunikation 

 
Ärlighet 

 
Öppenhet 

 
Trivsel 

 

 
Öppenhet 

 
Kontinuerlig 
kontakt med 

varandra 
 

Vero Moda 
Karlstad 

 
 
Tabell 4: Denna tabell illustrerar övergripande likheter och skillnader mellan de två butikerna 
beträffande konkurrensmedlet ”Människor”. 
 
Det fjärde konkurrensmedlet i sexhörningen består av människor97 och definierar hur 

företagskulturen i butiken yttrar sig98. Den yttre kulturen definieras i hur huvudkontoret 

marknadsför Vero Modas butiker genom reklamannonser, PR och kundklubben. Den inre 

kulturen på Vero Moda kan vi identifiera med att de butiksanställda funkar bra ihop och trivs 

med varandra. I Charlottenberg menade butikchefen att det är en viktig egenskap för 

företagskulturen att man kan skratta och ha roligt med sina medarbetare. Detta smittar av sig 

på kunden och den goda stämningen sprids.  

                                                 
95 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 151-152 
96 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 162-163 
97 Hernant, Aktuellt i butik nr 1 1996, sid. 24-25 
98 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 194 
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Personalförhållandet på Vero Moda utvecklas genom ärlighet, öppenhet och bollande av 

idéer, men även manualer och kurser kring arbetsmiljön används. För att skapa en god 

företagskultur och se till den djupa kulturen i butiken, så är Vero Modas butiksanställda öppna 

mot varandra.  

De håller kontakt med varandra både på arbetstid och under fritiden och som del av en kedja 

så hålls dessutom en god kontakt med övriga Vero Modabutiker i landet. Det är viktigt att de 

tre delarna av företagskulturen sammansvetsas och genom samarbete i butikerna så ökar 

möjligheten att förmedla en god kultur till kunden99.   

4.1.4.5 Priset 

 
 Prisnivå Kampanjer 
 

Vero Moda 
Charlottenberg 

 

 
Bra prisnivå i 
förhållande till 

kvalitet 
 

Konkurrenskraftig 

 
Centralt styrt: 

 
Synlig yta, synlig 

skyltning. 
 

Stora volymer 

 
Vero Moda 

Karlstad 
 

 
Tabell 5: Denna tabell illustrerar övergripande likheter och skillnader mellan de två butikerna 
beträffande konkurrensmedlet ”Priset”. 
 
Priset är ett viktigt konkurrensmedel i sexhörningen100. De två butikscheferna var eniga om att 

prisnivån på deras produkter är bra i förhållande till kvaliteten och den är dessutom 

konkurrenskraftig på marknaden. Butikschefen i Karlstad menade dock att kvaliteten i 

förhållande till priset beror mycket på vilken typ av plagg som är i fråga.  

Butikschefen i Charlottenberg berättade att Vero Moda har rikttäckande kampanjer varje 

månad. Dessa kampanjer placeras på en väl synlig yta, nära ingången och med tydlig 

skyltning. Produkterna i kampanjen sätts aldrig ner utan har från början ett lågt pris och 

produkten kommer dessutom in i stora volymer som snabbt säljs slut. 

 

 

 

 

 

                                                 
99 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 194-199 
100 Hernant, Aktuellt I butik nr 1 1996, sid. 25 
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4.1.4.6 Sortiment 

 
 Bassortiment Profilsortiment Brett/Smalt 

Djupt/Grunt 
Exponeringar Produktroller 

Indragare Bästsäljare 
 

Vero Moda 
Charlottenberg 

 

 
 

Klassiska Vero 
Moda-jeans, 
leggings och 

basplagg 

 
 

Produkter 
utöver 

bassortiment, 
främst jackor 

 
Mittemellan, 

lagom 
många 

varugrupper 
och 

varianter 
 

 
 
 

Centralt styrt 

 
 
 

Billiga toppar, 
entréexponering 

 
Basplagg 

 
Vero Moda 

Karlstad 

 
Oversize-topp 

 
Tabell 6: Denna tabell illustrerar övergripande likheter och skillnader mellan de två butikerna 
beträffande konkurrensmedlet ”Sortiment”. 
 
Det sista konkurrensmedlet i sexhörningen är sortimentet och det är just detta som exponeras 

för att attrahera kunden till köp101. Ett sortiment består av bas- och profilsortiment och antalet 

varugrupper och varianter som finns102. Vero Modas butikschefer definierar butikernas 

bassortiment som de klassiska Vero Modajeansen, leggings samt hela basavdelningen som 

består av enfärgade överdelar i flera olika modeller. Profilsortimentet består av produkter 

utöver bassortimentet, och definieras av butikscheferna främst som jackor av olika slag. 

Vidare är butikscheferna överens om att sortimentet i butikerna är mittemellan brett och 

smalt. De anser att de har lagom många varugrupper medan de har få varianter av dem, alltså 

grunt sortiment. Butikschefen i Karlstad berättade att det är viktigt att inte ha för många 

produkter i sortimentet, eftersom det är viktigt att kunna sälja undan befintliga varor för att 

kunna få plats med nya.  

Exponeringen av sortimentet är viktigt för att kunden ska uppmärksamma produkterna och 

möjligheten till detta skapas genom en genomtänkt och tydlig exponering103. All exponering i 

Vero Modas butiker styrs centralt av kedjans huvudkontor. Trots detta finns tydliga skillnader 

mellan de två butiksenheterna. I Charlottenberg arbetar butikschefen mycket med de tre 

lägena i butiken. A-läget som finns vid ingången presenterar nya produkter och är viktig för 

att attrahera kunden. B- och C-läget i butiken består av övriga produkter och längst in i 

butiken, C-läget, exponeras basavdelningen som säljer sig självt.  

                                                 
101 Hernant, Aktuellt i butik nr 1 1996, sid. 25 
102 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 12-15 
103 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 131 
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I Karlstad presenteras billiga toppar och nya produkter på butiken A-läge men här är det 

viktigare med omhängningarna av produkterna för att attrahera kunden. De två butikscheferna 

är dock eniga om att samexponeringar inte längre har så stort fokus i butiken.  

Vero Moda lockar in sina kunder till butikerna genom indragarprodukter. Dessa produkter är 

till för att just locka in kunderna104 och här exponeras främst billiga toppar strax utanför 

butikens ingång. Detta kunde vi se i de båda Vero Modabutikerna som vi besökt. Bästsäljande 

produkter, som ger hög omsättning för butiken105 skiljer sig dock åt mellan butikerna. I 

Charlottenberg tillhör en bästsäljande Vero Modaprodukt basavdelningen, medan den i 

Karlstad består av en oversize-topp.  

4.1.5 Kedjans fokus på sexhörningen och den lokala anpassningen 

Enligt de två butikscheferna lägger Vero Moda som kedja främst fokus på konkurrensmedlet 

service. Detta utifrån information och mail som de olika butiksenheterna får från 

huvudkontoret. Detta konkurrensmedel är även något som kunderna ger mycket positiv 

feedback kring och de butiksanställda på Vero Moda blir ständigt berömda för deras höga 

servicenivå. Butikschefen i Charlottenberg vill dock även tillägga att priset är en viktig 

konkurrensdel som kedjans lägger extra vikt på.  

 

Om de två butikscheferna fick möjligheten att anpassa sin Vero Modabutik med utgångspunkt 

i sexhörningen och den lokala ort där de är belägna så skiljer sig svaren åt. I Karlstad menade 

butikschefen att kedjans nuvarande fokus fungerade mycket bra på orten. Det enda hon skulle 

vilja förbättra i sin butik är den föråldrade lokalen och tillsätta en högre fräschhet för 

kundernas skull. Butikschefen i Charlottenberg berättade dock att hon absolut skulle skapa 

lokal anpassning av butiken om hon fick möjlighet. Hon berättade att norska kunder har en 

något speciell stil och efterfrågar mycket collegetröjor och mysbyxor. De är även mer 

färgglada i jämförelse med svenska kunder. Hennes anpassning av butiken och de sex 

konkurrensmedlen skulle då yttra sig i ett utökat sortiment med en stor andel college- och 

mysplagg.  

                                                 
104 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 18 
105 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 19 
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4.2 Kicks 
Kicks butiker i Karlstad och Charlottenberg tillhör den integrerade kedjebutiken Kicks106. 

Denna kedja ägs av Åhléns som ingår i Johnssonkoncernen, Axel Johnson AB107, som även är 

ägare av företagen Axfood, Lagerhaus, Servera och Filippa K.  

Samtliga Kicksbutiker styrs centralt från huvudkontoret på Ringvägen i Stockholm. 

Styrningen yttrar sig i allt vad verksamheten består av, från marknadsplan, klädpolicy, 

exponering och produkter, till kampanjer, skyltar och dylikt. Denna typ av styrning genom 

manualer och föreskrifter är vanligt hos integrerade kedjebutiker108. I alla Kicks butiker 

utformas butiksmiljön på ett enhetligt sätt, så att kunden möter samma butiksutformning. 

Detta är viktigt för kundernas uppfattning om butiken, vilket bekräftas av Thurow & Nilsson. 

Genom en enhetlig butiksmiljö skapas förtroende och tillit hos kunden109.  

 

Genom affärsidén identifieras butikens koncept, produkterna och vilka kunder som dessa 

riktas till110. Kicks affärsidé går ut på att vara störst och bäst på skönhet och lyder:  

”Kicks erbjuder kosmetikmarknadens mest attraktiva sortiment och genom engagerande och 

professionella medarbetare ger vi varje besökare personlig service och en lustfylld 

köpupplevelse”.  

Båda butikscheferna i Charlottenberg och Karlstad är eniga om att kunderna, genom 

affärsidén, väljer Kicks som deras kosmetikaleverantör då butikerna erbjuder det där lilla 

extra genom den professionella och välutbildade personal som bemöter kunden. De 

butiksanställda på Kicks består nämligen av makeupartister, hudterapeuter, spaartister och 

frisörer. Därmed kommunicerar Kicks hög kunskap och service genom sin affärsidé111.  

 

 

 

                                                 
106 www.kicks.se 
107 http://www.kicks.se/kicks_company/om_kicks/om_kicks/ 
108 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 191-192 
109 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 191 
110 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 10 
111 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 10 



Examensarbete 
Grupp 1, Arvika 
Sandra Magnusson 890108 
Rebecka Nilsson 890921 
 

37 

4.2.1 Varumärket Kicks 

Thurow & Nilsson definierar butikskedjans namn som ett starkt varumärke, och det är viktigt 

att butiken förmedlar detta interna varumärke till kunden112. De båda butikscheferna är eniga 

om att Kicks som varumärke är mycket starkt och de menar att det kommunicerar kvalitet och 

lyx till kunden. För att förmedla detta starka varumärke så följs de riktlinjer som kedjan 

skapat. Marknadsföring och reklam av varumärket skapar enhetlighet i samtliga Kicksbutiker 

och detta menar butikschefen i Charlottenberg är mycket viktigt för kunden. Vidare klär sig 

de butiksanställa i arbetskläder med ”Kicks” tryckt på plagget. De använder sig även av 

namnskyltar och bärkassar som förmedlar varumärket. Detta överensstämmer med Thurow & 

Nilsson som menar att varumärkesförmedling görs genom inredning, service och klädsel113 

men även bärkassar114. Thurow & Nilsson beskriver även att det är lika viktigt att förmedla 

både det interna och de externa varumärkena i butiken115. Detta bekräftas av de båda 

butikscheferna på Kicks. De anser att det är viktigt med en blandning av interna och externa 

varumärken för kundens attraktion av butikens sortiment. Kicks har många olika varumärken i 

butiken. De har det interna Kicksvarumärket som främst består av makeuptillbehör men de 

har även externa varumärken såsom Oliveserien, Lumene och liknande. Blandat med dessa 

finns även marknadsledande varumärken, såsom Isadora, Lancôme och Loreal i sortimentet. 

Kicks har även flera ensamrätter på varumärken, exempelvis PHC- schampo och PHC- 

styling. Detta gör att de butiksanställda har ett stort ansvar att även exponera dessa på det sätt 

som ensamrätten innebär. Butikschefen i Charlottenberg berättar att Kicks förmedlar alla sina 

varumärken genom ett träd där grenarna representerar både det interna och de externa 

varumärkena. 

4.2.2 Kicks kundsegment 

För att på bästa sätt förmedla butikens koncept och erbjudande till kunden så kan man dela in 

sina kunder i olika grupper. På detta sätt kan butiken rikta sitt erbjudande till en viss typ av 

kundsegment och tillfredsställa just deras behov och efterfrågan116. Butikscheferna på Kicks i 

Karlstad och Charlottenberg är båda eniga om att Kicks riktar sig till en viss kundgrupp, detta 

då vissa kundgrupper är starkare än andra.  

                                                 
112 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 182 
113 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 180 
114 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 192 
115 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 185 
116 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 145-146 
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Butikscheferna har dock olika uppfattningar om vilka kunder som just deras butik riktar sig 

till. I Karlstad riktar sig butiken till en stor kundgrupp, kvinnor i 15-60 årsåldern som är 

intresserade av skönhet. En gemensam egenskap hos detta kundsegment är att de inte är rädda 

för att spendera pengar. I Charlottenberg däremot menar butikschefen att hennes butik främst 

riktar sig till kvinnor i 25-45 årsåldern.  

4.2.3 Gränshandel 

En stor skiljaktighet mellan de båda butikerna är deras upplevelse av gränshandeln. I Karlstad 

upplever butikschefen ingen gränshandel överhuvudtaget. Hon påpekar dock att de tillfällen 

då norska kunder besöker butiken så agerar de på ett annat sätt än en svensk kund. Hon 

berättar att norrmän är medvetna om vad de söker och är inte rädda för att spendera pengar. 

Hon tillägger även att det är mycket lättare att sälja ett kit av produkter till en norsk kund i 

jämförelse med en svensk. I Charlottenberg gynnas Kicksbutiken av den stora kundströmmen 

från Norge. Butikschefen märker definitivt av gränshandeln och berättar att hon tror den 

främsta orsaken till detta är norrmännens fördel med valutan. En annan orsak är just 

belägenheten i köpcentrumet, vilket attraherar norrmännen. Köpcentrumet lockar såväl norska 

som svenska kunder och närheten till riksväg 61 underlättar för kunderna att ta sig till butiken. 

I Charlottenberg kan vi se att norrmännen skiljer sig från en svensk kund på samma sätt som 

butikschefen i Karlstad upplever det. Norrmännen som kommer till Kicks i Charlottenberg är 

där för att handla och går sällan runt och tittar utan vet vad de ska ha och är prismedvetna.  
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4.2.4 Sexhörningen 

Sexhörningen uttrycker butikens marknadsföring och genom att skapa en mix av de sex 

konkurrensmedlen så kommunicerar butiken sitt erbjudande till marknaden117. 

4.2.4.1 Läget 

 
 Geografisk 

plats 
Läge 

(a, b, c) 
Fotgängare Utseende Synlighet Infrastruktur 

och vägnät 
Kluster av 

butiker 
Konkurrenter 

 
Kicks 

Charlottenberg 

 
 

Köpcentrum 

 
 
 
 

A 

 
Styrs av 

ledighet och 
lunchtider 

 
 
 
 

Centralt 
styrt 

 
 
 
 

Ja, syns 
väl av 
kunder 

 
 
 

Lokalt 
vägnät, 

kollektiv-, 
cykel- och 
gångtrafik 

 
 
 

Viktigt för 
butiks-

attraktion 

 
Apoteket, 
Affection, 
Näthandel 

 
 
 

Kicks Karlstad 

 
 

Galleria 

 
Styrs av 
arbetstid, 

lunchtid och 
helg 

 

 
Affection, 

Martins Parfym, 
Åhléns 

 

 
Tabell 7: Denna tabell illustrerar övergripande likheter och skillnader mellan de två butikerna 
beträffande konkurrensmedlet ”Läge”. 
 
Det läge som en butik har definierar butikens geografiska plats, dess butiksyta och säljyta118. 

De två Kicksbutikerna i Charlottenberg och Karlstad har ett snarlikt läge. I Charlottenberg har 

butiken ett köpcentrumsläge och butikschefen anser att butiken har ett mycket fördelaktigt 

läge. Detta då butiken är en av de första som kunden ser då de kommer in från 

huvudingången. Detta skapar ett a-läge för butiken. Kicksbutiken har en butiksyta på 200 m2 

och en säljyta på 190 m2.  

Butikschefen i Charlottenberg anser att fördelen med köpcentrumsläget är att alla butiker 

finns under samma tak samt att ett köpcentrum lockar kunder från innerstan ut till köpcentrat. 

Nackdelen kan dock vara att ett köpcentrum blir tråkigt och händelselöst. Hon tillägger dock 

att köpcentrat i Charlottenberg har lyckats med detta då det ständigt händer nya saker och 

aktiviteter på centrat samt att det känns personligt. Kicks i Karlstad har ett gallerialäge, mitt i 

centrum av staden.  

Detta skapar även för denna butik ett a-läge då många kunder attraheras av en galleria samt att 

många tar tillfället att luncha i gallerian. Några nackdelar med denna typ av läge kunde 

butikschefen inte identifiera.  

                                                 
117 Hernant, aktuellt i butik nr 1 1996, sid. 24 
118 Hernant, Aktuellt i butik nr 1 1996, sid. 24 
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Kicksbutiken i Karlstad har nästan samma storlek som butiken i Charlottenberg, nämligen en 

butiksyta på 250 m2 och en säljyta på 230 m2. Därmed tillhör de två Kicksbutikerna butiker 

som enligt teorin har ett av de mest eftertraktade lägena119.  

 

De fyra viktiga aspekterna kring läget består av fotgängare, utseende, synlighet och 

infrastruktur enligt Thurow & Nilsson120. Kicksbutikerna har olika stora strömmar av 

fotgängare beroende på tidpunkt på dagen. I Karlstad anser butikschefen att hon har flest 

kunder runt lunch, både på vardag och helg men hon tillägger även att hon på helgdagarna har 

mycket folk fram till stängningsdags. I Charlottenberg har butiken även här mest kunder vid 

lunchtid. Kundströmmarna påverkas dock mycket av årstider och lov. På sommaren är det 

högsäsong för butiken och allmänna ledighetstider skapar stora kundflöden. Mitt i veckan 

kommer dessutom busslass med norska pensionärer. Detta skapar stora flöden av fotgängare 

kring butiken och efterfrågan på läppstift ökar drastiskt vid dessa tillfällen.  

 

Kicks butiksutseende styrs centralt från kedjans huvudkontor och butikscheferna själva kan 

inte påverka hur just deras butik ser ut, utan följer de riktlinjer som ges och arbetar med de 

skyltar och kampanjer som samtliga butiksenheter tar del av. I Charlottenberg har köpcentrat 

olika aktiviteter, såsom Happy Days, där man uppmuntrar kunderna att shoppa genom att 

dekorera centrat med ballonger och färgglada detaljer. Detta menar butikschefen på Kicks att 

hon och hennes butik inte kan ta del av eftersom de tillhör en integrerad kedja. Kicksbutikerna 

arbetar istället med de kampanjer och events som kedjan har. Det kedjestyrda utseendet 

påverkar därmed kundernas uppfattning om butiken, kedjan och butiksimagen121.  

Butikens synlighet för kunderna är en viktig faktor för läget. Synligheten påverkar 

helhetsintrycket såväl som kundernas uppmärksamhet för butiken122. De båda butikscheferna 

på Kicks är mycket eniga om att deras butiker är väl synliga.  

I Charlottenberg fungerar butiken som ett informationscenter för kunderna. Butikschefen 

berättar att många kunder går direkt in till hennes butik och frågar om andra butiker i 

köpcentrat, om systembolaget, öppettider och kundtoaletter.  

                                                 
119 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 24 
120 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 26-27 
121 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 26 
122 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 26 
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I Karlstad anser butikschefen att kunderna uppmärksammar hennes butik på ett 

tillfredsställande sätt, främst genom det a-läge som butiken har.  

Infrastruktur och vägnät är en annan viktig aspekt för läget och avgörande för att kunder ska 

komma till butiken123. I Charlottenberg menar butikschefen att hennes kunder är mycket 

beroende av vägnätet och här är väglaget en avgörande faktor. Butiken drar även stora 

fördelar av riksväg 61 som ligger i direkt anslutning till köpcentrat. I Karlstad påverkas Kicks 

butik inte alls i samma utsträckning av vägnät. Butikschefen här menar att hennes läge i 

centrum gör att kunderna ändå kommer till butiken och därmed är infrastrukturen inte någon 

som man tänker på. Enligt Bergström & Fölster är kollektivtrafik, cykel- och gångtrafik samt 

parkeringsplatser mycket viktiga för kundernas flöde till butiken124. Båda Kicksbutikerna 

ligger i nära anslutning till både kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik. Butikscheferna anser 

dessutom att parkeringsmöjligheterna är stora för deras kunder. I Karlstad har gallerian ett 

tillhörande parkeringshus som gör det tryggt för kunderna att färdas från bilen till butiken. 

Hon tillägger även att det finns två ytterligare parkeringshus i närheten. I Charlottenberg 

upplever butikschefen även här en trygghet kring parkeringarna, men hon har en känsla av att 

det kan behövas ett utökat antal av kundens parkeringsmöjligheter.  

 

Enligt Bergström & Fölster är konkurrerande butiker och närheten till dessa viktigt för 

kundernas attraktion av en butik125. I Charlottenberg är Apoteket den största konkurrenten för 

Kicksbutiken. Detta då Apoteket erbjuder kunnig personal, rena produkter och kvalitet. Även 

Affection och näthandel är konkurrenter. I Karlstad uppfattades Affection som den starkaste 

konkurrenten för butiken, följt av Martins parfym och Åhléns.  

De båda butikscheferna tyckte att kluster av butiker och konkurrensen med närliggande 

butiker är viktigt för kundens attraktion. Vidare ansåg de att konkurrens aldrig är fel och 

genom god service behålls kunderna i butiken.  

 

 

 

                                                 
123 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 27 
124 Bergström & Fölster, 2009, sid. 44-46 
125 Bergström & Fölster, 2009, sid. 59-60 
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4.2.4.2 Service 

 
 Personlig service Säljarens 

viktigaste 
arbetsuppgift 

Servicetjänster Kvittohantering 
vid reklamation 

 
Kicks 

Charlottenberg 
 

 
Hälsa på kunden 

 
Säljaren ska vara 
positiv, tillmötes-
gående och öppen 

 
Intervju av kunden 
för att tillgodose 

behov 
 

 
Fokus på att 

sälja 
 

 
 

Reklamation 
 

Returer 
 

Presentkort 

 
Kvitto viktigt 
men fokus på 

nöjd kund 
 

 
Kicks  

Karlstad 
 

 
Rådgivare, 
personlig 

shoppare för 
kunden 

  
Kvitto oerhört 

viktigt 

 
Tabell 8: Denna tabell beskriver övergripande likheter och skillnader mellan de två butikerna beträffande 
konkurrensmedlet ”Service”. 
 
I sexhörningens andra hörn finns service, som omfattar den personliga servicen och 

servicetjänster som butiken erbjuder sina kunder126. På Kicks är det personliga bemötandet av 

kunden mycket viktigt och de följer en grundpolicy som innebär att kunden hälsas 

välkommen då denne kommer in i butiken. Butikspersonalen i Karlstad följer en 30 

sekundersregel som innebär att man ger kunden tid för sig själv innan man frågar om kunden 

behöver hjälp. På detta sätt hinner kunden ta intryck av butiken. När kunden sedan kommer 

till kassan lägger kassabiträdet ”ett ord i påsen” genom att ge kunden en avslutande hälsning.  

Den personliga servicen innefattar identifiering av kundens behov127 och på Kicks genomförs 

detta genom att öppet intervjua kunden om vad denne söker och presenterar därefter produkter 

som matchar behovet, samtidigt som kompletterande produkter presenteras. Detta för att öka 

merförsäljningen. På Kicks är det viktigt att kunden känner sig uppmärksammad och att 

butikspersonalen är positiv, öppen och glad vid kundbemötandet. Detta är även en mycket 

viktig faktor för den attityd som förmedlas till kunden. Kunden ska känna ett förtroende för de 

kunskaper som Kicks butiksanställda har. Detta överensstämmer med Thurow & Nilsson som 

beskriver att attityden påverkar kundens vilja att handla i butiken. Thurow & Nilsson 

beskriver även att butikspersonalens främsta uppgift att agera personlig shoppare och 

rådgivare till kunden128. Detta bekräftas av butikchefen i Karlstad.  

                                                 
126 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 93 
127 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 93 
128 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 95 
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Hon menar att det är viktigt att personalen fungerar som en personlig shoppare och att man 

arbetar för att hjälpa kunden samt att sälja. I Charlottenberg menade butikschefen dock att 

försäljningen helt klart är den viktigaste uppgiften.  

Kunskaper kring försäljning, kund och produkt är oerhört viktig på Kicks, vilket 

överensstämmer med Thurow & Nilssons teorier129. De butiksanställda erbjuds möjligheten 

till sälj- och produktutbildningar någon gång per år, vilket ökar deras kunskaper på området. 

Vidare är den öppna intervjun av kunden vid behovsidentifieringen viktig för kunskapen att 

tillfredsställa den enskilde kunden.  

De servicetjänster som definieras i teorin är reklamation och returer130 vilka med fördel 

erbjuds kunden. Även presentkort är en fördelaktig servicetjänst131. På Kicks är dessa tjänster 

en självklar del av servicen och här är kundens kvitto en viktig del för att kunna genomföra 

tjänsterna. I Charlottenberg berättar butikschefen att om kvittot saknas så finns möjligheten att 

leta fram det i kvittodatabasen. Det viktigaste är dock att kunden blir nöjd. I Karlstad var man 

lite hårdare kring dessa servicetjänster. Här hade kunden tio dagar på sig att returnera 

produkten och då får inte förpackningen vara bruten. De båda butikscheferna var dock eniga 

om att det sällan sker några konstigheter kring tjänsterna och produktleverantörerna är mycket 

tillmötesgående vilket gör att de enskilda butikerna på ett enkelt sätt kan skicka tillbaka 

ofullständiga produkter.  

4.2.4.3 Kommunikation 
 

 Inre kommunikation Yttre kommunikation 
 

 
Kicks 

Charlottenberg 
 

 
 
 

Central styrt: 
 

Material, instruktioner och mallar för 
skyltning, exponering och glasväggar 

 

 
 
 

Central styrt: 
 
Klubbmedlemskap med klubbkort som 

ger kunden erbjudanden, 
premiecheckar och inbjudningar 

 
Reklam i tv, 

svenska tidningar 
samt gratis 

köpcentrumsreklam 
 

 
 

Kicks 
 Karlstad 

 
 

 
Reklam i tv och i 
svenska tidningar 

 
 

 
Tabell 9: Denna tabell illustrerar övergripande likheter och skillnader mellan de två butikerna 
beträffande konkurrensmedlet ”Kommunikation”. 

                                                 
129 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 95 
130 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 108-110 
131 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 115 
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För att kommunicera sitt butikserbjudande till kunden så används exponeringar, skyltfönster 

och skyltar i butiken132. På Kicks styrs detta centralt av kedjans huvudkontor och ser därmed 

lika ut i samtliga butiksenheter. Kicksbutikerna har inga skyltfönster som sådant utan butikens 

väggar består till stor del av glas. Detta gör att kunderna exponeras av hela butikens 

inredning, deras sortiment, butikspersonal, kampanjer och behandlingar. De båda 

butikscheferna var eniga om att detta påverkar kunden positivt och lockar in kunden till 

butiken. Vidare är glasfönstren en mycket viktig marknadsföring av butiken. Detta 

överensstämmer med Thurow & Nilsson som beskriver att skyltfönster, i detta fall 

glasväggarna, ska uppmärksammas, attrahera och locka in kunden i butiken133.  

Kampanjer och aktiviteter skapas och förändras var tredje vecka och då skyltas hela butiken 

om, vilket skapar ett nytt intryck för kunden. Glasväggarna fungerar dessutom som ett bra 

stöldskydd. Vad gäller skyltning i butik så styrs även detta centralt och Kicksbutikerna får 

material, instruktioner och mallar för hur detta ska genomföras. Butikschefen i Karlstad 

berättade att skyltningen är mycket viktig för att styra kunderna till specifika produkter, 

orientera kunderna i butiken samt informera om produkten i fråga. Detta bekräftas i teorin134.  

I teorin beskrivs att exponeringar av varor är viktig för kundens bedömning av produkten och 

dess kvalitet135. Detta menar butikscheferna stämmer då det är viktigt för kunderna att 

butikens känns levande.  

 

Kicks marknadskommunicerar genom reklam i dagstidningar, dagspress och i tv-reklam. Allt 

detta styrs centralt. Thurow & Nilsson beskriver att kedjebutiker ofta tar del av flera kanaler 

för att nå ut till kunderna136, vilket överensstämmer i detta fall. I Charlottenberg berättar 

butikschefen att butiken även erbjuds gratis reklam i marknadsföringen av köpcentrumet. 

Detta reklamtillfälle tar Kicksbutiken därmed gärna del av.  

Kicks använder sig dessutom av relationsmarknadsföring genom att erbjuda sina kunder 

medlemskap i kundklubben. Kunderna får ett klubbkort som dras i kassan vid köp.  

                                                 
132 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 128 
133 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 128-129 
134 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 138 
135 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 131 
136 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 151 
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Därmed samlas poäng och kunden får premiecheckar, klubberbjudanden och inbjudningar till 

den lokala butikens klubbkväll. Denna relationsmarknadsföring skapar möjlighet för butiken 

att knyta starka relationer med kunderna137.  

4.2.4.4 Människor 

 
 Ytlig kultur Inre kultur Djup kultur 

 
 

Kicks 
Charlottenberg 

 
 

 
 
 
 

Centralt styrt genom 
marknadskommunikation 

 
 

Butikschef 
är coach 

 

 
 

Delaktighet 
 

Ansvarsfullhet 
 

Utveckling 
och 

motivation 

 
 

Kicks 
Karlstad 

 

 
Rätt 

medarbetare, 
öppna och 

mjuka 
 

 
Tabell 10: Denna tabell illustrerar övergripande likheter och skillnader mellan de två butikerna 
beträffande konkurrensmedlet ”Människor”. 
 
Människorna och företagskulturen är viktig då den påverkar kundernas uppfattning av 

butiken138. Denna uppfattning är även betydelsefull för varumärket, så att detta kommuniceras 

på ett tillfredsställande och tillförlitligt sätt139. Den ytliga kulturen definieras av 

marknadsföringen som Kicks kedjekontor styr och som kommunicerar med marknaden. 

Denna definierar butikskonceptet och hur butiken vill uppfattas. De butiksanställdas 

ageranden mot varandra beskrivs i den inre kulturen140. På Kicks handlar denna om att 

fungera i grupp. I Karlstad berättar butikschefen att de anställda fungerar mycket bra ihop, 

detta som ett resultat av att hon själv har valt ut vilka som ska arbeta i butiken. Detta menar 

hon är viktigt för att hon ska få rätt medarbetare, en mjuk och lätt medarbetare, i butiken. I 

Charlottenberg fungerar butikschefen som en coach. Hon deltar i spelet och finns med på 

golvet ute i butiken, samtidigt som hon agerar just butikschef och coachar genom att visa hur 

allt ska gå till.  

 

 

                                                 
137 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 162-163 
138 Hernant, Aktuellt i butik nr 1 1996, sid. 24-25 
139 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 194 
140 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 195 
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För att utveckla förhållandet mellan personalen i butikerna så genomgår de butiksanställda på 

Kicks flera olika utbildningar, såsom säljteknik. I Karlstad arbetar butikschefen mycket med 

morgonmöten och målsamtal med sina medarbetare. I Charlottenberg berättar butikschefen att 

Kicks även samarbetar med andra Kicksbutiker och genom konferensträffar samtalar man om 

de butiksanställda på en individnivå. Detta är viktigt eftersom vi alla är olika. Vidare har 

Kicks tävlingar inom hela kedjan men även i den enskilda butiken. Dessa tävlingar kan yttra 

sig i antalet sålda produkter/kvitto och liknande. I Charlottenberg finns även ett bonussystem 

där de butiksanställda tävlar mot varandra och mot sina individuella mål som säljare. 

Utveckling av personalen är betydelsefull och fungerar som en motivationsfaktor.  

De butiksanställda på Kicks är delaktiga, ansvarsfulla och månar om butiken och dess 

försäljning. I Charlottenberg berättar butikschefen att självständighet och förståelsen för 

butiken och dess framgång är viktig. Dessa egenskaper är betydelsefulla för den djupa 

kulturen141.    

4.2.4.5 Priset 

 
 Prisnivå Kampanjer 
 

Kicks 
Charlottenberg 

 

 
 

Bra prisnivå i 
förhållande till 

kvalitet och 
service 

 
Konkurrenskraftig 

 
Centralt styrt: 

 
Billiga 

varumärken – 
prissänkning 

 
Dyrare 

varumärken – 
gåvor 

 

 
Kicks 

Karlstad 
 

 
Tabell 11: Denna modell illustrerar övergripande likheter och skillnader mellan de två butikerna 
beträffande konkurrensmedlet ”Priset” 
 
Konkurrensmedlet pris är kanske den konkurrenskraftigaste delen av sexhörningen och 

signalerar egenskaper och kvalitet142. Den generella prisnivån på Kicks anses av 

butikscheferna vara något högre än deras konkurrenter på marknaden. Detta menar de dock 

inte har någon inverkan på kundernas val av butiken, utan den höga service som kunderna får 

hos Kicks skapar en hög konkurrenskraftighet på marknaden. Axelsson & Agndal beskriver 

hur kunder oftast väljer de billigaste alternativen, men det finns dock undantag.  

                                                 
141 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 196-198 
142 Axelsson & Agndal, 2005, sid. 175-176 
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Här finns estetiska värden, sociala samt psykologiska funktioner som gör att kunden väljer ett 

dyrare alternativ143. Här är Kicks ett lysande exempel. De har en högre prisnivå än deras 

konkurrenter men kunderna möts här av andra värden och kvaliteter, såsom hög kunskap och 

service, vilket gör att de föredrar Kicks som kosmetikaleverantör.  

Priset i sexhörningen innefattar inte bara den generella prisnivå som butiken har, utan även 

hur ofta kampanjer med prissänkningar sker144. Kicks butiker erhåller material och schema för 

kampanjer från huvudkontoret vilket gör att de i god tid vet vad som kommer på kampanj och 

att det ser likadant ut i alla Sveriges Kicksbutiker. Kampanjer sker cirka var tredje vecka och 

innefattar ofta billigare varumärken såsom Loreal och Isadora med prissänkningar på dessa 

produkter. Vid kampanj på dyrare varumärken så ges kunden istället en gåva vid köp. Det är 

högst sällan som de dyrare märkena prissänks.  

4.2.4.6 Sortiment 

 
 Bassortiment Profilsortiment Brett/Smalt 

Djupt/Grunt 
Exponeringar Produktroller 

Indragare Bästsäljare 
 
 

Kicks 
Charlottenberg 

 

 
Billiga 

varumärken 
 

Kicks 
varumärke 

 

 
 

Makeupartist-
varumärken 

 
 

Brett och 
grunt 

sortiment 

 
 
 
 
 
 

Centralt styrt 

 
 
 
Chanelprodukter 

 
 
 
 
 
 

Mascaror 
 
 
 

Kicks  
Karlstad 

 
 

Schampo, 
balsam, 

ansiktsprodukter 
 

 
Olive serien, 

Aloe vera 
serien 

 
Produkter med 

ensamrätt 
 

 
 

Brett och 
djupt 

sortiment 

 
 

Kampanj-
produkter 

 
Tabell 12: Denna tabell illustrerar övergripande likheter och skillnader mellan de två butikerna 
beträffande konkurrensmedlet ”Sortiment”. 
 
Sortimentet hos Kicks består, såsom beskrivs i teorin145, av ett bas- och ett profilsortiment. 

Bassortimentet definieras olika av de två butikscheferna.  

I Charlottenberg menar butikschefen att bassortimentet består av vissa varumärken, dels 

någon finkosmetik men till största del billigare varumärken samt Kicks eget varumärke.  

                                                 
143 Axelsson & Agndal, 2005, sid. 176 
144 Hernant, Aktuellt I butik nr 1 1996, sid. 25 
145 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 12-15 
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I Karlstad definierar butikschefen hennes bassortiment efter produkttyp och består främst av 

schampo, balsam, hårfärger och vissa ansiktsprodukter. Även profilsortimentet uppfattas olika 

av de två butikscheferna. I Karlstad består detta av oliveserien, aloe veraserien samt de 

ensamrätter som Kicks har. Profilsortimentet i Charlottenberg menar butikschefen främst 

består av makeupartistmärken såsom Smart Box och Studio Secrets.  

Kicks sortiment är brett med många varugrupper, vilket butikscheferna är eniga om. Butiken i 

Charlottenberg har dock tilldelats färre varianter av varugrupperna i jämförelse med butiken i 

Karlstad. Därmed har Charlottenberg ett grunt sortiment medan Karlstad har ett djupt.  

 

Exponeringar av sortimentet styrs centralt av kedjan, vilket gör att butiksenheterna får 

genomtänkta instruktioner om hur exponeringarna ska se ut. Detta är viktigt för kundens 

uppmärksammande av sortimentet och underlättar för kunden att attraheras av det146. Kicks 

produkter exponeras på väggar, hyllor och bord och vid samexponeringar147 lockas kunderna 

till köp av kompletterande produkter, såsom mascara och remover i exponeringen.  

Produkterna i sortimentet har dessutom olika roller för försäljningen i butiken148. På Kicks 

skiljer sig dessa produktroller åt mellan butikerna. I Charlottenberg är Chanel en indragande 

produkt, som framförallt efterfrågas hos norrmännen, medan kunderna i Karlstad lockas in i 

butiken med hjälp av kampanjvaror. Bästsäljande produkter är mascaror och 

konceptprodukter består av makeupmärken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
146 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 131 
147 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 135 
148 Thurow & Nilsson, 2004, sid. 18-20 
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4.2.5 Kedjans fokus på sexhörningen och den lokala anpassningen 

De två butikscheferna i Karlstad och Charlottenberg är överens om att Kicks som kedja lägger 

vikt på samtliga sex konkurrensmedel som sexhörningen omfattas av. Det är viktigt med rätt 

sortiment och att kommunikationen genomförs på ett tillfredsställande sätt. Dock handlar 

Kicks mycket om just service och kunskap som förmedlas till kunden, och därmed anser 

butikscheferna att servicen i sexhörningen är det konkurrensmedel som kedjan lägger största 

vikt på. 

 

Om Kicks butikschefer fick möjlighet att lokalanpassa sin butik och lägga fokus på 

sexhörningen på annat sätt än vad kedjan gör så skiljer sig svaren åt. I Charlottenberg menar 

butikschefen att Kicks fokus på service och arbetet med de övriga fem konkurrensmedlen 

fungerar utomordentligt för butiken. Butikschefen i Karlstad anser dock att hon skulle anpassa 

sin butik om hon fick möjligheten. Detta skulle då yttra sig i mer lokalt anpassade kampanjer. 

Hon berättar att en kampanj från Kicks fungerar försäljningsmässigt mycket olika från ort till 

ort. Därmed skulle en lokal anpassning betyda mycket för försäljningen hos henne.  
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4.3 Summering av sexhörningen och de två integrerade butikskedjorna 

Nedan följer en kort sammanställning av de två integrerade kedjebutikernas arbete med 

sexhörningens sex konkurrensmedel och denna summering har till syfte att på ett klart och 

konsist sätt visa på likheter och skillnader mellan de två integrerade butikskedjorna. 

 

4.3.1 Läget 

Valet av butikernas läge styrs centralt och det är just kedjan som bestämmer etableringen av 

butiken. Kicks och Vero Moda i Charlottenberg drar stora fördelar av att vara etablerade i ett 

gränshandelsområde, främst vad gäller de stora kundströmmarna av norrmän som besöker 

orten för att spendera pengar. I undersökningen framkommer det att den norska valutans 

styrka, i förhållande till den svenska, ger norrmännen stora fördelar att handla i grannlandet. 

Här kan vi konstatera att en lokal anpassning av butiken och dess verksamhet kan komma att 

bli fördelaktig. Butikscheferna i Charlottenberg beskriver den norska kunden som mer villig 

att spendera stora pengasummor och de vet dessutom vad de är ute efter, i jämförelse med en 

svensk kund. Detta har därmed stor betydelse för lönsamheten i butiken och en etablering i 

gränshandelsområdet skapar därmed ett fördelaktigt läge. Även ett köpcentrum eller en 

galleria har en viktig egenskap för läget, nämligen att alla butiker finns under samma tak. 

Detta kunde vi se hos flera av undersökningsenheter och de fyra butikscheferna ansåg att just 

deras butik har ett a-läge. Vidare har flödet av fotgängare, butikens utseende och synlighet 

samt infrastrukturen intill butiken viktiga egenskaper för läget. Även här kunde vi se att 

kedjans styrning medverkade till att skapa enhetlighet kring butiksmiljöerna. 

4.3.2 Service 

Service var det konkurrensmedel som de två integrerade kedjebutikerna definierade som 

viktigast. Här kan vi konstatera att butikscheferna följer de riktlinjer som kedjan skapat, vilket 

kan exemplifieras hos Kicks. Här arbetade de butiksanställda efter en grundpolicy som 

beskrev hur kundbemötandet ska gå till och att kunden får ”ett ord i påsen” då den lämnar 

butiken. De butiksanställda fyller en viktig funktion i de två butikskedjorna, kanske främst 

som kundens rådgivare. Vi kunde dock se en stor skillnad mellan Karlstad och 

gränshandelsområdet Charlottenberg vad gäller denna funktion. I Karlstad månade de 

butiksanställda om kunderna och försöker hela tiden skapa goda relationer med dem.  
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I Charlottenberg däremot är säljarnas viktigaste arbetsuppgift på Kicks och Vero Moda att 

sälja. Detta kan sammankopplas med faktumet att norska kunder har intentionen att spendera 

pengar och möjligheten att sälja hela set av produkter är därmed större i gränshandelsområdet. 

Vid hanteringen av servicetjänster kunde vi även här se en klar skillnad mellan kedjebutikerna 

i Charlottenberg och i Karlstad. Det är viktigt att följa kedjans regler kring hur returer och 

reklamationer ska genomföras och här är kvittot en viktig del. I Karlstad är butikscheferna 

strikta kring reglerna och kunden måste här ha tillgång till sitt kvitto och kunna redogöra för 

orsaken till returen eller reklamationen av produkten. Detta är viktigt även för butikscheferna 

i Charlottenberg, men här görs inte sällan undantag då det här anses viktigaste att kunden 

lämnar butiken nöjd och med viljan att återkomma.  

4.3.3 Kommunikation 

För att förmedla kedjans varumärke så är kommunikationen viktig och vi kan konstatera att 

både den inre och den yttre kommunikationen styrs centralt i de två integrerade kedjorna. 

Butikscheferna på Kicks och Vero Moda tilldelas material, mallar och riktlinjer för hur 

butikens insida ska kommuniceras till kunden. Här är skyltfönstret en mycket betydelsefull 

del av marknadsföringen. Marknadskommunikationen, den yttre kommunikationen, styrs även 

den centralt och här marknadsförs kedjorna i tidningar, genom PR och 

relationsmarknadsföring i form av kundklubbar. I Charlottenberg kunde vi dock se att 

butikscheferna, med eget initiativ, deltog i den lokala annonseringen av köpcentrumet där de 

är belägna. Detta gör att kedjebutikerna även marknadsförs gratis i norska magasin och i 

reklam för köpcentrumet. 

4.3.4 Människor 

Detta konkurrensmedel och företagskulturen styrs centralt i kedjorna. Detta genom 

marknadsföringen av kedjornas butiker samt personalutveckling där de butiksanställda 

genomgår kurser och utbildningar som arrangeras på kedjenivå. I butiksenheterna är dock 

gruppgemenskapen, öppenheten och att man har roligt ihop på jobbet viktigast för 

förmedlingen av företagskulturen till kunderna.  
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4.3.5 Pris och sortiment 

De två sistnämna konkurrensmedlen är priser och sortiment, vilka styrs centralt från 

kedjornas huvudkontor. Den generella prisnivån bestäms därmed inte av butikscheferna i de 

enskilda butiksenheterna. Prisnivån anser butikscheferna i de två kedjorna i undersökningen 

som konkurrenskraftig och kunderna får kvalitet för pengarna. På Kicks kunde vi konstatera 

att prisnivån uppfattades som högre än konkurrenternas men den höga kunskap och service 

som ges skapade mervärde för kunderna. Butikerna i kedjorna tilldelas de produkter som ska 

finnas i sortimentet, tillsammans med material i form av skyltar, mallar för exponering och 

kampanjschema. Detta gör att butikscheferna utformar butiken i enlighet med kedjans 

riktlinjer och på så sätt förmedlar sortiment, varumärke och butiksmiljö på ett enhetligt sätt.  
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5 Slutsatser  

Nedan följer redogörelsen för de slutsatser som vi kommit fram till i undersökningen. Dessa 

slutsatser bygger på de empiriska data och den teoretiska referensram som presenterats i 

tidigare kapitel. Detta slutliga kapitel i uppsatsen ligger därmed till grund för lösningen av 

problemformuleringen. 

 

Problemformuleringen som presenterades i uppsatsens inledande kapitel, och som denna 

undersökning ger svar på lyder som följer: 

”Anpassar integrerade kedjebutiker sin konkurrensmedelsmix på den lokala marknaden? 

 

Resultaten visar: 

 Integrerade kedjebutikers verksamhet är kedjestyrd, enhetlighet i samtliga 

butiksenheter och förmedling av starkt varumärke 

 Utseende, skyltning, skyltfönster, kampanjer och exponeringar är centralt styrt, 

butikerna tilldelas material, instruktioner och mallar för utförandet 

 Service är det viktigaste konkurrensmedlet  

 

Vi kan utifrån vår undersökning konstatera att integrerade kedjebutiker inte anpassar sin 

konkurrensmedelsmix på den lokala marknaden. Kedjebutikernas verksamhet styrs centralt 

från kedjans huvudkontor och denna starka styrning yttrar sig i allt vad butiksverksamheten 

innefattar. Den enskilde butikens läge bestäms hos huvudkontoret, dess utseende, 

butiksinredning, sortiment och exponeringar styrs även de centralt av kedjan. Butikscheferna 

tilldelas material för kampanjer, skyltning och skyltfönstersutformning och arbetar utefter de 

riktlinjer och mallar som skapats centralt. En tydlig egenskap vad gäller just integrerade 

kedjebutiker och styrningen av butikernas utformning är enhetlighet kring butiksmiljön, så att 

kunden känner igen sig i alla butiksenheter. På detta sätt förmedlas kedjans varumärke på ett 

starkt och tydligt vis till kunderna. 
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I undersökningen kunde vi se de att två integrerade kedjorna Kicks och Vero Moda arbetar 

med samtliga av de sex konkurrensmedlen i sexhörningen och att samtliga av dem är viktiga 

för verksamheten. Genom den centrala styrningen av konkurrensmedlen så förmedlar 

kedjorna enhetlighet och trovärdighet till kunderna. Service är dock det konkurrensmedel som 

de två integrerade kedjorna lägger extra vikt och fokus på. Kundbemötandet är ofta en 

avgörande faktor för kundens uppfattning av butiken och dess medarbetare, därmed är 

välkomnandet av kunden, en positiv inställning och öppenhet i kundbemötandet oerhört 

viktigt.  

 

De två kedjornas arbete med konkurrensmedlen fungerar bra i de två integrerade 

butikskedjorna som undersökningen omfattar, men det framgick att en lokal anpassning är 

något som butikschefer kan komma att efterfråga. I undersökningen framgick det att lokal 

anpassning av exempelvis kampanjer och sortiment kan skapa ett framgångsrikare resultat, 

både för den enskilde butiken, men främst för kedjan i sig. Genom att anpassa sina 

konkurrensmedel utefter förutsättningarna på den lokala marknaden så skapas en större 

möjlighet att kedjans varumärke tillfredsställer ett större antal kunder. 
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Appendix 
 

Sammanställning av intervjuerna 

 
Butikskonceptets och affärsidéns betydelse 

1. Hur lyder er affärsidé? 
 
Vero Moda Charlottenberg –  
”Snygga kläder till lågt pris”. Här lockar vi kunder med olika kampanjvaror och VIP-varor 
varje månad, vilket är en relativt ny grej”. 
 
Vero Moda Karlstad –  
Vi har samma affärsidé som Charlottenbergs och arbetar på samma sätt som dem. 
 
Kicks Charlottenberg –  
”Kicks erbjuder kosmetikmarknadens mest attraktiva sortiment och genom engagerande och 
professionella medarbetare ger vi varje besökare personlig service och en lustfylld 
köpupplevelse”. Denna affärsidé kommer dock att göras om och förkortas så att den blir 
lättare att komma ihåg både som anställd och kund. 
 
Kicks Karlstad –  
Kicks har en affärsidé som går ut på att de är störst och bäst på skönhet.  
 

2. Varför ska kunden välja just ert företag? 
 
Vero Moda Charlottenberg –  
Billiga kläder med bra och hög kvalitet. Kläderna håller dessutom en bra modell och 
passform. 
 
Vero Moda Karlstad –  
Vi har bra priser, bra kvalitet och plaggen passar både ungdomliga som mogna kvinnor. Vi 
har ju dessutom många olika stilar så vi kan locka många olika kundtyper. 
 
Kicks Charlottenberg –  
Vi har en mycket utbildad personal. Vi har utbildade makeupartister, frisörer, spaartister och 
hudterapeuter. Vi erbjuder en mycket hög service till kunderna och erbjuder ”det där lilla 
extra”.   
 
Kicks Karlstad –  
För att kunderna ska känna sig personligt bemöta, vår personal har utbildning, såsom 
makeupartist, hudterapeuter. Man får professionell hjälp hos oss.  
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Integrerar kedjebutik – ett starkt varumärke 

1. Butikens namn kan fungera som ett starkt varumärke.  
Ser du på varumärket Vero Moda/Kicks som ett starkt varumärke? 

 
Vero Moda Charlottenberg –  
Vero Modas är ett välkänt varumärke som funnits sedan slutet av 80-talet. Det är etablerat och 
känt, etablerat i många länder och det öppnar ständigt nya butiker. Det är viktigt att butikerna 
ser likadana ut så att kunderna känner igen sig vart de än besöker Vero Moda.  
 
Vero Moda Karlstad –  
Nja, jag vet inte. Vero Moda dyker inte upp så mycket i tidningar som många andra 
varumärken gör. Det är inte lika etablerat som till exempel Gina Tricot. 
 
Kicks Charlottenberg –  
Ja, det tycker jag. Varumärket Kicks står för kvalitet och lyx. 
 
Kicks Karlstad –  
Ja, det gör jag. Absolut! 
 

2. Hur värnar ni om varumärket i er butik? 
 
Vero Moda Charlottenberg –  
Vi försöker att berätta för kunder om vad vi får in i butiker, detta för att hålla kvar kunderna. 
Vi försöker tipsa kunden om varor som vår butik får in, och inte tipsa om andra butiker och 
deras varor.  
 
Vero Moda Karlstad –  
Vi förmedlar det genom skyltar med varumärkesnamnet, kvitton som det står Vero Moda på, 
även på påsar och på plagg. 
 
Kicks Charlottenberg –  
Genom marknadsföring som styrs centralt. Detta gör att det är viktigt med enhetlighet kring 
reklammaterialet så att kunden möter samma i alla butiker. Vi har dessutom arbetskläder med 
namnet tryckt på, namnskyltar med varumärket skrivet på och liknande. 
 
Kicks Karlstad –  
Vi är klädda med Kickskläder och när vi sminkar använder vi kicks makeupverktyg. Sen tror 
jag att housebrands har mycket med våra varumärken att göra, att vi har ensamrätter på vissa 
makeupmärken och hudvårdsmärken.  
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3. En butik kan ha både interna varumärken och externa varumärken som förmedlas till 
kunden.  
Hur ser er mix av varumärken ut i er butik?  
Anser ni att det är viktigt att ha en mix av interna och externa varumärken och hur 
arbetar ni med att kommunicera och förmedla dessa till kunden? 

 
Vero Moda Charlottenberg –  
Vero Moda ägs av det danska företaget Best Seller och vårt interna varumärke är Vero Moda, 
som står för den största delen av vårt sortiment. Men vi har även andra varumärken som ägs 
av Best Seller. Only är ett av dem och detta varumärke riktar sig till de yngre kunderna. Sen 
har vi Pieces som är varumärket på våra accessoarer.  
Eftersom vi är en del av en kedja så styrs det centralt vilka varumärken som butiken ska ha. 
Men det är viktigt att ha olika varumärken såsom Pieces accessoarer, Vero Moda som är 
feminint och kvinnligt och Only som är rockigt och ungt.  
De flesta kunder känner till varumärket Vero Moda och även Only och det finns faktiskt rena 
Onlybutiker. Eftersom att de är så välkända så behöver man inte förmedla varumärket på 
något speciellt sätt. Vi har ju ett begränsat utbud av andra varumärken än Vero Moda. Förr 
blandade vi exponeringen av de olika varumärkena, men nu har detta blivit mycket strikt 
vilket gjort att vi numera har bestämda avdelningar och väggar där Only och Pieces 
presenteras. 
 
Vero Moda Karlstad –  
Vi har Vero Moda som huvudvarumärke men sen har vi även Only och Pieces. Även Vero 
Moda Denim som är en lite tuffare stil av Vero Moda. Det är viktigt att ha olika varumärken 
eftersom stilarna skiljer sig mellan varumärket. Vero Moda är mer kvinnligt och feminint med 
tunikor och blusar, Only är lite tuffare och riktar sig till yngre kunder som vill ha tuffare 
jackor, byxor och liknande. Detta gör att man kan rikta sig till olika kunder, beroende på deras 
stil.    
 
Kicks Charlottenberg – 
Varumärket Kicks ägs av Åhléns, såsom flera varumärken också gör. Men vi har ju många 
olika varumärken i vårt sortiment. Vi har ensamrätter till PHC-schampoo och styling, 
Oliveserien och tidigare även Lumene men som nu även säljs i flera andra butiker. Eftersom 
vi har mycket ensamrätter så har vi många skyldigheter till att presentera dessa produkter 
genom material och exponeringar. Vi har ju även många marknadsledande varumärken såsom 
Lancôme, Loreal, Isadora och liknande. 
Jag tycker att det är viktigt att ha flera varumärken i sortimentet. Dessa förmedlas genom att 
vi har kommit ut med nya loggar av varumärkena och Kicks varumärken förmedlas i form av 
ett träd där grenarna har olika varumärken. Denna hittar man på hemsidan. I vecka 23 lanseras 
även vår webbutik som kommer tillhandahålla 15 000 produkter. Detta kan jämföras med 
andra större sajter som har cirka 10 000 produkter. Här är det viktigt att vi tillhandahåller 
samma service som i butik exempelvis råd, mejl och telefon. Kunderna kommer även att få 
gåvor vid köp över internet precis som i butiken. Jag tycker att webbutiken skapar en 
mångfald för kedjan och ett viktigt komplement för butikshandeln.      
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Kicks Karlstad –  
Vi har bra egna märken och bra externa märken och jag skulle säga att vi har en väldigt bra 
mix! 
Jag tror att det är viktigt med en mix, absolut! Det gör att kunden kommer tillbaka eftersom 
det endast är vi som har vissa märken.  
 

4. En kedjebutik styrs ju ofta från ett huvudkontor, centralt, i form av föreskrifter och 
riktlinjer kring hur butiken ska se ut, sortiment, kampanjer, reklam, priser osv. 
Hur yttrar sig detta i er butik? 

 
Vero Moda Charlottenberg –  
Vero Moda ägs av det danska företaget Best Seller som ligger i Brand i Danmark. Här finns 
utbildningar för anställda i butikerna. Allt i kedjan styrs från huvudkontoret, främst från Best 
Seller i Danmark men i Sverige ligger huvudkontoret i Haga, Stockholm. Vi har riktlinjer och 
styrs kring allt från kampanjer, inredning, skyltar, kassasystem, marknadsföring, ja allt styrs 
centralt.  
 
Vero Moda Karlstad –  
Huvudkontoret för Vero Moda ligger i Stockholm och ägs av det danska företaget Best Seller. 
Allting styrs centralt och det ser likadant ut i alla Vero Modas butiker. Hela Vero Modas 
upplägg styrs centralt, såsom gårdagens klubbdag.  
 
Kicks Charlottenberg –  
Allt styrs centralt, marknadsplanen, klädpolicy, exponeringar av varor, kampanjer och 
liknande. Det är viktigt för kunden att kunna möta samma miljö i alla butiker. Leverantörerna 
köper sig ofta platser för att få finnas med i sortimentet. Kicks ägs av Åhléns och 
Jonssonkoncernen. Detta är ett familjeägt företag som även äger Axfood, Lagerhaus, Servera 
och Filippa K. Huvudkontoret på Kicks ligger i Stockholm, Ringvägen. 
 
Kicks Karlstad –  
Allt styrs centralt här. Allt ifrån skyltar, kampanjer, hur saker ska stå, till hur vi ska se ut och 
bemöta kunderna. Allt styrs centralt. Vi styrs helt enkelt efter en policy och vi har flera 
pärmar som gör att vi har full koll.  
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Marknadskommunikation och segmentering 
1. Enligt teorin kan man dela in kunderna utefter deras behov och önskemål, och på detta 

sätt utforma sin kommunikation med kunden på ett sätt som fokuserar på den grupp av 
kunder som man främst vill rikta sig till, s.k. segmentering.  
Riktar sig er butikskedja till ett visst kundsegment?  
Ja – är segmentering viktigt?  
Nej – varför inte? 

 
Vero Moda Charlottenberg –  
Vero Moda har ambitionen att rikta sig till kvinnor i alla åldrar, från 15 – 60 år men de olika 
varumärkena riktar sig ju till något olika åldersgrupper. Idag har vi en stor mix i modet vilket 
gör att plaggen passar i alla åldrar, vare sig man är 20 eller 60 år. Ett exempel är ju tunikan.  
 
 
Vero Moda Karlstad –  
Nej, det tycker jag nog inte. Jag vet inte varför men vi har ju så många olika klädstilar. 
 
Kicks Charlottenberg –  
Ja, Kicks har en mycket bred målgrupp och riktar sig främst till kvinnor i åldrarna 25-45. Det 
är självklart viktigt att segmentera och rikta in sig på vissa kunder eftersom vissa kundgrupper 
är starkare än de andra. 
 
Kicks Karlstad –  
Vår kundgrupp är kvinnor mellan 15- 60 år som är intresserade av skönhet. En stark egenskap 
hos vårt segment är att pengar inte har någon betydelse i vår målgrupp. Nja, jag tycker det är 
svårt att definiera huruvida det är viktigt med segmentering eller inte.   
 
 
Gränshandeln 

1. Gränshandeln har ökat väldigt mycket i västvärmland.  
Hur yttrar sig gränshandel för er? Har ni några norska kunder? 

 
Vero Moda Charlottenberg –  
O ja, vi har mest norska kunder i butiken.  
 
Vero Moda Karlstad –  
Nej, vi märker inte av gränshandel och vi har knappt några norska kunder alls i butiken. Vid 
ledighetstider så kommer det faktiskt en del engelskmän men annars så har vi nästan bara 
svenska kunder. 
 
Kicks Charlottenberg –  
Ja, det gör vi verkligen. 
 
Kicks Karlstad –  
Nej, det gör vi inte. Vi har några norrmän då och då, men ingen gränshandel så sett.  
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2. Vilken är orsaken till detta tror du? 
 
Vero Moda Charlottenberg –  
Den främsta orsaken är valutan, kursen idag ligger ju på 115-120 % jämfört med den svenska 
kronan. Livsmedelsbutikerna och systembolaget är de som lockar kunderna och det drar sen 
med sig handel i andra butiker. Norrmännen sparar mycket pengar på att handla kläder i 
Sverige. De passar även på att shoppa olika produkter när de väl kommit till hit. 
 
Vero Moda Karlstad –  
Jag vet inte, men det kan väl ha att göra med att vi ligger ganska långt bort från norska 
gränsen. 
 
Kicks Charlottenberg –  
Valutan är den främsta orsaken till detta, men även det finns köpcentrumet i sig lockar. 
Köpcentrumet har ett stort upptagningsområde även för de svenska kunderna och vissa 
perioder har vi ganska lika antal svenska som norska kunder men självklart är det oftast klart 
fler norrmän. Köpcentrumets placering är även det en stor orsak, den ligger i nära anslutning 
till Valfjällets skidanläggning och riksväg 61 går precis utanför centret.  
 
Kicks Karlstad –  
Själva orsaken till gränshandel tror jag beror på att det är billigare för norrmän att handla i 
Sverige.  
 

3. Finns det någon skillnad på en svensk och en norsk kund? 
 
Vero Moda Charlottenberg –  
Ja, norrmännen är mer lättpåverkade av en säljare än en svensk kund. Det är lättare att sälja ett 
helt kitt av kläder till en norrman och de har ett annat förhållningssätt till pengar. De får ju 
mycket mer för pengarna i Sverige jämfört med svensken. Är de ute efter en tröja så passar de 
även på att handla en hel outfit.  
Vissa norska kunder tycker att de är lite mer värda än en svensk. De har kommit från 
grannlandet och har mycket pengar. Därmed tycker de att de har rätt till mera service än en 
svensk kund.  
 
Vero Moda Karlstad –  
Det kan jag inte svara på eftersom vi inte har några norska kunder. 
 
Kicks Charlottenberg –  
Ja, norrmännen är här för att handla och går sällan bara runt och kikar. Norrmännen är även 
mer prismedvetna och har en annan typ av personlighet än svenska kunder.  
 
Kicks Karlstad –  
Ja, det tycker ja. Norrmännen vet vad de söker när de kommer till butiken, sen får det kosta 
vad det kostar. De vill gärna spendera pengar, så till dessa kunder kan man sälja lite mer till.  
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Sexhörningen 
En butik/butikskedja använder sig ju av konkurrensmedel för att locka till sig kunder och vara 
konkurrenskraftiga på marknaden. I teorin finns det en modell som heter sexhörningen och 
den beskriver de sex konkurrensmedlen Läge, Service, Kommunikation, Människor, Priser, 
och Sortiment.  
 
Läge 

1. Hur stor är er butik? Hur stor säljyta har ni? 
 
Vero Moda Charlottenberg –  
Butiken är ca 150 kvadratmeter stor och säljytan tror jag är cirka 125 kvadratmeter stor. 
 
Vero Moda Karlstad –  
Jag vet inte måtten på butiken, men det finns 3 Vero Moda butiker i Karlstad och vi är den 
minsta av dem. 
 
Kicks Charlottenberg –  
Butiken är 200 kvadratmeter stor och säljytan är 190 kvadratmeter.  
 
Kicks Karlstad –  
Butiken är på 250 kvadratmeter och säljytan är 230 kvadratmeter.   
 
 

2. Vilken typ av läge har er butik? (Köpcentrum, city, bostadsområde) 
 
Vero Moda Charlottenberg –  
Vi har ett köpcentrumsläge. Vi har ett mycket bra läge då vi ligger nära huvudingången och 
kommer ganska snabbt i kontakt med kunder som precis kommit in i centret. Många kunder är 
ofta mycket shoppingsugna när de kommer in i köpcentrat, detta avtar allteftersom de besökt 
butiker. Därmed är det bra att ligga nära ingången, såsom vi. 
 
Vero Moda Karlstad –  
Vi har ett bra cityläge och ligger mellan två köpcentrum, Mitt i City och Duvanhuset.  
 
Kicks Charlottenberg –  
Vi har ett köpcentrumsläge och ett a-läge eftersom vi ligger mycket nära huvudingången. 
Detta gör att vår butik är en av de första butikerna som kunderna ser.  
 
Kicks Karlstad –  
Vi ligger i en galleria, i city, så vi har ett gallerialäge. 
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3. Vilka för- nackdelar anser ni att läget ger butiken? 
 
Vero Moda Charlottenberg –  
Fördelar för vår butik och dess läge är gränshandeln och att kunderna kan shoppa under ett 
tak. Det är lättvindigt och många restauranger finns. 
Nackdelar med ett sådant här läge finns inte eftersom vi ligger längs gränsen, men visst ökar 
konkurrensen mellan butikerna under köpcentrats tak eftersom man ligger så nära inpå 
varandra.  
 
Vero Moda Karlstad –  
Fördelar med cityläget är att vi har tillgång till skyltfönster om man jämför med de andra 
Vero Modabutikerna som ligger i köpcentrum.  
Nackdelen är att vi har en gammal butik, men den kommer dock att byggas om framöver. 
 
Kicks Charlottenberg –  
Fördelen med att ha ett köpcentrumsläge är att allt finns under samma tak vilket underlättar 
för kunden. Köpcentrumen ökar ju dessutom vilket har gjort att många kunder lockas ut från 
innerstan och ut till köpcentrat.  
Nackdelar är att miljön kan bli tråkig i ett köpcentrum, men här i Charlottenberg har man 
lyckats mycket bra, det händer grejer hela tiden och köpcentrat känns ganska personligt. 
 
Kicks Karlstad –  
Fördelar med vårt läge är att vi ligger mitt i staden, så många som lunchar kommer hit. Sen är 
det en stor knytpunkt här eftersom det finns buss och tågstation i närheten. 
Nackdelar finns inte eftersom vi har ett A-läge! 
 

4. Hur ser flödet av människor ut kring er butik?  
 
Vero Moda Charlottenberg – 
Kunderna går längs shoppingcentrats stråk. På vardagarna kommer många busslass med äldre 
kunder och då är flödet inte så stort men på helgerna ser vi klart och tydligt att systembolagets 
öppettider styr kundströmmarna. Systembolaget drar många kunder och flest kunder kommer 
in när systembolaget öppnar och tar en sista runda i centrat strax efter att systembolaget 
stängt. 
 
Vero Moda Karlstad –  
Det beror lite på, är det lönedag eller klubbdag så är flödet större, men efter lunch och runt 
två, tretiden på eftermiddagen så rör sig flest kunder runt och i butiken. 
 
Kicks Charlottenberg –  
Vi har mest kunder runt butiken mitt på dagen, fredag och lördag. Sen så är sommaren, lov 
och ledighetstider högsäsonger. Här är det viktigt att man är flexibel i butiken. Många 
busslass med främst pensionärer kommer dessutom under veckorna och då får vi en stor 
efterfrågan på läppstift.  
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Kicks Karlstad –  
På vardagar och lördagar är det lugnt fram till 11.30. Lördagseftermiddagen är det bra fart, 
ifrån lunch till kl. 16.  
 

5. Hur arbetar ni med butikens utseende för att locka kunderna?  
 
Vero Moda Charlottenberg –  
Rent och snyggt och en bra och överskådlig exponering. Ingången, vår Season Zone vilket är 
det första bordet och den första väggen i butiken är viktig för det första intrycket. Här 
uppdaterar man med det senaste. 
 
Vero Moda Karlstad –  
Fräschhet är viktigt och omhängning samt skyltning är viktigt. 
 
Kicks Charlottenberg –  
Det är centralt styrt. Köpcentrat har ofta olika aktiviteter såsom Happy Days som gäller just 
nu. Detta medverkar vi inte i och tar inte del av ballonger, skyltar eller liknande utan vi följer 
kedjans kampanjer. 
 
Kicks Karlstad –  
Vi kan inte göra så mycket. Det styrs centralt hur butiken ska se ut. Men självklart arbetar vi 
med utseendet med hjälp av skyltar och olika event i butiken. 
 

6. Hur synlig anser ni att er butik är för kunderna? Uppmärksammar kunderna er butik? 
 
Vero Moda Charlottenberg –  
Ja, man ser den välkända Vero Moda-skylten och vi har dessutom ett mycket bra läge på den 
stora skylten utanför shoppingcentrat. Den visar vilka butiker som finns och Vero Modas 
namn syns mot den norska gränsen vilket gör att norrmännen ser att butiken finns i 
köpcentrat. Skylten attraherar kunderna. 
 
Vero Moda Karlstad – 
Ja, den syns väl men jag som butikschef märker att lokalen är gammal och inredningen är 
gammal. Det kanske inte kunderna tänker så mycket på men jag gör det i alla fall. 
 
Kicks Charlottenberg – 
Ja, jättesynlig. Kunderna kommer med ens in till oss och frågar om andra butiker, öppettider 
hos systembolaget, om toaletter och liknande.  
 
Kicks Karlstad –  
Ja, det tycker jag att de gör. Vi har ett väldigt bra läge i gallerian som vi är belägen i. 
 
 
 
 
 



Examensarbete 
Grupp 1, Arvika 
Sandra Magnusson 890108 
Rebecka Nilsson 890921 
 

 

7.  Hur påverkas er butik av vägnätet i området? Är det lätt för kunderna att ta sig till 
butiken? 

 
Vero Moda Charlottenberg – 
Ja, absolut, butiken påverkas av vägnätet. Det är lätt för kunderna att ta sig hit via 61:an och 
den stora rondellen strax intill köpcentrat. 
 
Vero Moda Karlstad – 
Ja, kunderna har lätt att ta sig till butiken eftersom det finns många parkeringsmöjligheter i 
nära anslutning till butiken.  
 
Kicks Charlottenberg –  
Det är viktigt och påverkas mycket av väder och väglag. Riksväg 61:an har vi dessutom som 
stor fördel av vad gäller kundströmmar.  
 
Kicks Karlstad –  
Vi påverkas inte så mycket. Kunderna tar sig lätt till butiken eftersom vi ligger nära 
tågstationen, kollektivtrafik och parkeringar.   
 

8. Vilka parkeringsmöjligheter har kunderna till anslutning till butiken? 
 
Vero Moda Charlottenberg –  
Cirka 1000 parkeringsplatser. (Författarna anmärker – 1150 gratis parkeringsplatser) 
Dessa är väl kanske inte de tryggaste eftersom kunderna parkerar huller om buller. Jag skulle 
inte vilja parkera min bil där med tanke på detta. 
 
Vero Moda Karlstad –  
Kunderna har stora parkeringsmöjligheter eftersom det finns två parkeringshus, Mitt i City 
och Duvan. Det finns även parkeringar vid järnvägsstationen som ligger nära butiken och 
även parkeringszoner i centrum. 
 
Kicks Charlottenberg –  
Jag vet inte hur många parkeringar det är men jag har känslan av att det behövs flera. 
(Författarna anmärker – 1150 gratis parkeringsplatser) 
Men de känns trygga och det är nära till ingångarna för kunderna.  
 
Kicks Karlstad –  
Det är väldigt lätt för kunderna att ta sig till butiken. Gallerian har ett parkeringshus och det 
finns flera parkeringshus i området. Parkeringarna tycker jag är trygga och bra i antalet.  
 

9. Finns butiken i anslutning till kollektivtrafik? 
 
Vero Moda Charlottenberg –  
Ja, cirka 100 meter till busshållsplatsen och cirka 1 km till järnvägsstationen. 
 
Vero Moda Karlstad –  
Ja, absolut. Busshållsplatser här i centrum och järnvägsstationen inte alls långt härifrån. 
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Kicks Charlottenberg –  
Ja, mycket nära. 
 
Kicks Karlstad –  
Ja, vi ligger mycket nära både tågstation och busshållsplatser, cirka 100 meter från båda 
delarna. 
 

10. Finns butiken i anslutning till cykel- och gångtrafik? 
 
Vero Moda Charlottenberg – 
Ja, cirka 100 meter intill busshållsplatsen. 
 
Vero Moda Karlstad –  
Ja, det är gågata utanför butiken. 
 
Kicks Charlottenberg –  
Ja, mycket nära. 
 
Kicks Karlstad –  
Ja, gallerian ligger utefter en gågata där kunderna går och cyklar omvartannat.  
 

11. Vilka är era konkurrenter nära butiken? 
 
Vero Moda Charlottenberg –  
Cubus och Bikbok, de har liknande sortiment och priser. 
 
Vero Moda Karlstad –  
De andra två Vero Moda butikerna, Gina Tricot, Vila och Bikbok.  
 
Kicks Charlottenberg –  
Apoteket är den största, eftersom de har kvalitativ hudvård med rena produkter och kunnig 
personal. Även Affection är en konkurrent men självklart näthandel. 
 
Kicks Karlstad –  
De konkurrenter som vi har är Affection, Martins parfym och Åhléns. Body Shop ligger 
nästan bredvid oss, men jag tycker inte att de är en konkurrent till oss.  
 

12. Anser ni att kluster är viktigt för kundernas möjlighet att attraheras av butiken och 
utföra flera ärenden samtidigt? 

 
Vero Moda Charlottenberg –  
Ja, absolut. Kunderna attraheras av att det ligger konkurrerande butiker i anslutning till vår 
butik. Modet är ju lika i alla butiker, men vi har ju något bättre priser jämfört med Bikbok i 
alla fall. 
 
Vero Moda Karlstad –  
Ja, jätteviktigt! Det drar kunder. 
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Kicks Charlottenberg –  
Ja, konkurrens är aldrig fel. Men det är viktigt för oss i butiken att ge god service, för en 
missnöjd kund går någon annanstans.  
 
Kicks Karlstad –  
Ja, det tycker ja. Här i Duvanhuset (författarna anmärker; gallerians namn) så finns den 
möjligheten för våra kunder.  
 
Service 
Den personliga servicen 

1. Hur skulle ni beskriva ert kundbemötande i butiken, från det att kunden kommer in i 
butik tills kunden lämnar butiken? 

 
Vero Moda Charlottenberg – 
Hälsa på kunden, vara glad och hjälpa till. 
 
Vero Moda Karlstad –  
Vår personliga service är jättebra och vi beröms av våra kunder för servicen vi ger. Vi hälsar 
på kunden, frågar om de behöver hjälp, letar fram storlekar, assisterar vid provrummet och är 
allmänt trevlig och tillmötesgående. 
 
Kicks Charlottenberg –  
Vi har jättebra kundbemötande och service. Kicks har en grundpolicy om att alltid säga hej, 
fråga om kunden behöver hjälp och även om man är ensam i butiken och har flera kunder så 
ska man ge kunden en uppmärksammande blick.  
 
Kicks Karlstad –  
Först när vi möter kunden ska vi säga; Hej! Vi har en 30 sekundersregel här i Karlstad som 
menar på att om kunden står vid till exempel en hylla vid ett varumärke så ska vi efter 30 
sekunder fråga om kunden vill ha hjälp. Vi hjälper kunden, sen vid kassan lämnar vi ett ”ord i 
påsen”, såsom trevlig helg!, Ha en bra dag! Osv.    
 

2. Hur arbetar ni i butiken för att identifiera era kunders behov? 
 
Vero Moda Charlottenberg –  
Man ser ju vilken stil kunden har och ger förslag om produkter utefter den. Sen så ställer man 
självklart frågor och om kunder frågar så hjälper man ju till att hitta produkter. 
 
Vero Moda Karlstad –  
Vi frågar vad kunden vill ha, vilket ändamål som de ska ha plagget till samt kombinerar färger 
utefter deras tycke, ögon- och hårfärg samt tittar på kroppsformen så att vi erbjuder plagg som 
passar den. 
 
Kicks Charlottenberg –  
Vi intervjuar kunden genom att ställa öppna frågor, inte ja/nej frågor. Vi frågar va de söker, 
och erbjuder kompletterande produkter. 
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Kicks Karlstad –  
Det blir samma svar som tidigare, men om inte kunden stannar till vid en hylla utan går runt i 
butiken brukar vi vänta lite längre än 30 sekunder.  
 

3. Vilka är de viktigaste egenskaperna i er butik för att genomföra en god personlig 
service? 

 
Vero Moda Charlottenberg –  
Trevlig! Viktigt att prata med kunden på ett vänskapligt sätt. 
 
Vero Moda Karlstad –  
Det som jag sagt på tidigare fråga, att ständigt finnas till för kunden och lyssna på kunden om 
de behöver hjälp eller inte. 
 
Kicks Charlottenberg –  
Att vi ser kunden! 
 
Kicks Karlstad –  
Att man är positiv, öppen och glad. Det är väldigt viktigt att man bjuder på sig själv.  
 

4. Vilka är en säljares viktigaste arbetsuppgifter, såsom personlig shoppare och  
rådgivare? 

 
Vero Moda Charlottenberg – 
Man ska vara en bra säljare! Man ska vilja sälja och känna lust för att sälja. 
 
Vero Moda Karlstad –  
Kunden, att ta hand om den och ge service! 
 
Kicks Charlottenberg –  
Att sälja! 
 
Kicks Karlstad –  
Personlig shoppare, när man möter en kund är viktigt. Det är även viktigt att man försöker 
sälja och hjälper kunden vilket leder till merförsäljning.  
 

5. Hur viktigt är det för en säljare i er butik att ha kunskaper om försäljning, produkt och 
kund? Hur yttrar sig detta? 

 
Vero Moda Charlottenberg –  
Det är jätteviktigt att man har sådana kunskaper. I vår butik provar vi alla kläder som kommer 
in, för att se hur passformen är, vilken kvalitet som plagget har och om den är stor i storleken 
eller inte. Detta gör att vi kan berätta för kunden om plaggets passform och liknande.  
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Vero Moda Karlstad –  
Det är jätteviktigt, vi måste vara ärliga mot kunden om produkter och liknande. Vi får in 
böcker som vi läser och går även på kurser, såsom tygkänsla-kurser där man får kunskap om 
tyger, kvalitet, tvättråd osv.  
 
Kicks Charlottenberg –  
Detta är jätteviktigt och därför intervjuar vi kunderna. Vi har självförtroende också och 
genom utbildningar någon gång per år så utvecklas vi och vi informerar varandra om saker 
och ting. 
 
Kicks Karlstad –  
Det är A och O. Vi har produkt- och säljutbildningar, både på Internet och på geografiskt ort.  
 

6. Vilken attityd anser ni är viktig att man förmedlar kring service och kundkontakt? 
 
Vero Moda Charlottenberg –  
Mjukhet, öppenhet och att vara trevlig. 
 
Vero Moda Karlstad –  
Det är viktigt att man är positiv och visar detta till kunden. Kunden vågar fråga mera om de 
ser att personalen är glad.  
 
Kicks Charlottenberg –  
Kunden kan lita på oss genom vår höga kunskap! 
 
Kicks Karlstad –  
Man ska vara öppen och trevlig. Och som jag sa tidigare, att man bjuder på sig. Det ska vara 
en lättsam stämning mellan kund och säljare.  
 
 
Servicetjänster 

7. Hur arbetar ni med tjänsterna reklamation, återköp och returer? 
 
Vero Moda Charlottenberg –  
Detta har vi självklart och det finns ju regler kring vad som gäller för dessa tjänster. Men 
ibland kan en kund komma och returnera ett par jeans som köptes för kanske 4 månader sen 
och som spruckit. Egentligen så gäller kanske inte retur på dessa men vi väljer att ge kunden 
ett nytt plagg så att kunden lämnar butiken nöjd. Det är viktigt att kunden inte är missnöjd för 
då återkommer de inte. 
 
Vero Moda Karlstad –  
Detta är viktiga tjänster och vi har regler kring hur dessa följs. Om en kund kommer och vill 
reklamera ett trasigt plagg är det jätteviktigt att vi undersöker orsaken till detta och hur 
allvarligt felet är. Är det till exempel en hank på jeansen som håller fast bältet som lossnat så 
reklamerar vi inte detta. Men har plagget förstörts i tvätten så visst, då reklamerar vi. Här är 
det oerhört viktigt att kunden har kvittot. Axelssons butiker säljer även de Vero Moda kläder 
vilket gör att man inte vet om kunden utan kvitto har köpt plagget hos oss eller hos Axelssons.  
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Kicks Charlottenberg –  
Självklart har vi dessa, vid returer är det viktigt med kvittot. Finns inte kvittot kan vi leta fram 
det i kvittodatabanken. Vi tjafsar aldrig med kunden utan det viktigaste är att kunden blir 
nöjd. Även om vi tipsat om en produkt så kan kunden komma tillbaka med den och byta. 
Även våra leverantörer tar ofta tillbaka produkter från butiken. Kunderna uppskattar vår höga 
service kring detta. 
 
Kicks Karlstad –  
Vi tar emot nästan allting inom 10 dagar, men varan ska vara oöppnad. Det brukar aldrig bli 
några större problem. Våra leverantörer är också väldigt öppna när det kommer till returer och 
liknande. Vid allergiska reaktioner och liknande så byter vi varan direkt. 
 

8. Vilka öppettider har ni? 
 
Vero Moda Charlottenberg – 
Vardagar 10-20, helger 10-19. 
 
Vero Moda Karlstad –  
Vardagar 10-18, lördagar 10-16 och söndagar stängt. 
 
Kicks Charlottenberg –  
Vardagar 10-20, helger 10-19. 
 
Kicks Karlstad –  
Måndag – fredag kl. 10-19, lördag kl. 10-16 samt söndag kl. 12-16. 
 

9. Har ni lekhörna? Kundtoalett? Presentkort? Provrum? 
 
Vero Moda Charlottenberg – 
Ingen lekhörna eller kundtoalett men vi har presentkort och provrum. 
 
Vero Moda Karlstad –  
Ingen lekhörna, ingen kundtoalett men vi har presentkort och provrum. 
 
Kicks Charlottenberg –  
Ingen lekhörna, toalett finns i centret, vi har elektroniska presentkort som dras i kassan och 
som kan fyllas på med valfri summa, men inget provrum. 
 
Kicks Karlstad –  
Ingen lekhörna, kundtoalett finns ute i gallerian, vi har presentkort men inget provrum. 
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Kommunikation 
Inre kommunikation – butikskommunikation i form av exponeringar, skyltar och information. 

1. Hur arbetar ni med era skyltfönster? 
- Utseende? 
- Hur ofta förändring? 
- Viktig marknadsföring? 

 
Vero Moda Charlottenberg –  
Eftersom vi tillhör en kedja så får vi färdiga mallar och material för att utforma våra 
skyltfönster. Det är bara att följa mallarna och hänga upp efter dem. Detta görs 1 gång i 
månaden. Skyltfönstret är en viktig marknadsföring genom att det är snyggt och lockande för 
kunderna.  
 
Vero Moda Karlstad –  
Vi har fyra skyltfönster. Det största ändrar en gång/månad. Sen har vi ett VIP-fönster med 
utvalda VIP-produkter i och ett av fönstren fungerar som marknadsföring av nya produkter. 
Vi byter på dockor och hänger om efter kedjans anvisningar och regler. Skyltfönstren är en 
mycket viktigt marknadsföring för butiken! 
 
Kicks Charlottenberg – 
Vi har inga skyltfönster i kedjan, eftersom butikernas lägen är så olika. Dock har vi i 
Charlottenberg väldigt få väggar och mycket glas som gör att kunden ser våra produkter. Vi 
har många golvgondoler jämfört med andra Kicksbutiker. Glasväggarna är bra ur 
stöldsynpunkt och en viktig marknadsföring. Det är därför viktigt att exponera på rätt sätt, 
både ur min egen synpunkt och att följa kedjans riktlinjer. Vi förändrar var tredje vecka, lite 
beroende på kampanjerna.    
 
Kicks Karlstad –  
Vi har väldigt stora fönster här på Kicks i Karlstad. Så det som vi fokuserar på är att kunden 
ska kunna se in i butiken. Vi hänger ofta upp olika skyltar i skyltfönstren. Våra fönster 
förändrar vi när det blir en ny kampanj, så att nyheterna visas. Skyltfönster är helt klart en 
viktig marknadsföringskälla. Vi både plockar och färgar ögonbryn här och det är i anslutning 
till våra fönster, många potentiella kunder ser behandlingen och kommer in och beställer tid.  
 

2. Hur arbetar ni med skyltar i butiken? 
- Styra kunder till vissa produkter? 

 
Vero Moda Charlottenberg –  
Alla bord ska vara skyltade, all rea ska vara tydligt skyltade. Man kan självklart styra kunden 
till vissa produkter, såsom jeans för 199 kronor genom att sätta upp tydliga skyltar över 
plagget.  
 
Vero Moda Karlstad –  
Vår butik i Karlstad är liten och gammal och tyvärr så får vi sällan in varor som marknadsförs 
i tidningar, magasin och liknande. Jag vet inte varför men tyvärr är det så. Men självklart har 
vi prisskyltar på bord, ställ och vid rea. Vi har även en stor plansch bakom kassan.  
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Kicks Charlottenberg –  
Vi får en plan och material för skyltningen och har en tjej i butiken som har hand om allt med 
skyltar. 
 
Kicks Karlstad –  
Det styrs från huvudkontoret vad vi ska ha framme. Det är ofta nya skyltar varje gång en 
kampanj startar. Vi kan styra våra kunder till vissa produkter i vår butik, sen så hjälper 
skyltarna att orientera kunden. Absolut så är skyltarna jättebra till att informera kunden.  
 

3. Är exponeringar viktigt för att skapa attraktion hos kunden och ge kunden möjlighet 
att känna på produkten och bedöma den? 

 
Vero Moda Charlottenberg –  
Ja, absolut! 
 
Vero Moda Karlstad –  
Ja, det är viktigt! 
 
Kicks Charlottenberg –  
Ja, absolut! Det är viktigt att butiken känns levande. 
 
Kicks Karlstad –  
Ja, det tycker jag verkligen. 
 
 
Yttre kommunikation – marknadskommunikation för att förmedla butikens budskap och 
koncept. 
 

4. Hur marknadsförs er butik? (reklam, annonser, PR) 
 
Vero Moda Charlottenberg –  
Annonser i lokaltidning och norska magasin. Vissa plagg som finns i alla Vero Moda butiker i 
Sverige kan marknadsföras genom PR i modetidningar. 
 
Vero Moda Karlstad –  
All marknadsföring sker i tidningar och styrs centralt från Best Seller.  
Kicks Charlottenberg –  
Det styrs centralt och därmed marknadsförs det inget lokalt utan i exempelvis Nya 
Wermlands-Tidningen. Ibland får vi gratis marknadsföring från köpcentrat vilket skickas ut 
även till Norge och då passar vi på att delta.  
 
Kicks Karlstad –  
Det styrs centralt. Vi syns i dagspress och även nu i olika TV-reklamer.  
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5. Har ni någon kundklubb? 
Ja – hur arbetar ni översiktligt med den? 
Nej – varför inte? 
 
Vero Moda Charlottenberg – 
Ja det har vi. Kunden drar sitt kort och får erbjudanden. 
 
Vero Moda Karlstad –  
Ja, det har vi. Kunden har ett klubbkort men samlar dock inga poäng på köpet. Men kunden 
får delta på klubbdagarna, får erbjudanden och så. 
 
Kicks Charlottenberg –  
Ja, det har vi. Kunden drar sitt kort, samlar poäng, får premiecheckar, klubberbjudanden och 
inbjuds till klubbkvällar som arrangeras lokalt. Kicks finns numera även i Norge och har 
etablerat 5 butiker än så länge.  
 
Kicks Karlstad –  
Ja, vi har en klubbansvarig och medlemskapet fungerar som så att kunden får ett gratis 
bonuskort som dras i kassan och samlar därmed poäng på alla köp. I Karlstad har vi 5 000 
klubbkunder. Klubbkunderna får egna små erbjudanden vid kampanjer och events.  
 
Människor 

1. Hur arbetar ni i butiken för att förmedla en god butiksatmosfär? 
 
Vero Moda Charlottenberg –  
Genom att skratta och trivas med sina medarbetare i butiken, och visa detta för kunderna så 
smittas den goda stämningen över på kunderna. Detta är a och o. 
 
Vero Moda Karlstad –  
Alla är vi olika men i vår butik så är vi butiksanställda i liknande ålder vilket gör att vi funkar 
bra ihop, både inom jobbet och privat. 
 
Kicks Charlottenberg –  
Jag fungerar som en spelande coach och deltar i spelet men coachar och visar hur allt ska gå 
till. Det är viktigt att som butikschef även deltar på golvet i butiken.  
 
Kicks Karlstad –  
Vi är ett gott gäng här, jag som butikschef har faktiskt valt varje medarbetare i butiken. Jag 
försöker välja lätta och mjuka personer.  
 

2. Hur arbetar ni för att utveckla personalen och förhållandet mellan de butiksanställda? 
 
Vero Moda Charlottenberg –  
Vi är raka och ärliga mot varandra och kommer med idéer. Vi gör väl inget speciellt för detta. 
När vi nyanställer så väljer vi människor som passar in på detta. 
 
 



Examensarbete 
Grupp 1, Arvika 
Sandra Magnusson 890108 
Rebecka Nilsson 890921 
 

 

Vero Moda Karlstad –  
Vi går på kurser, läser böcker som skickas till oss och får manualer som vi följer. 
 
Kicks Charlottenberg – 
Vi har säljutbildningar med bland annat säljteknik. Vi samarbetar också med andra 
Kicksbutiker och träffas på konferenser och pratar, diskuterar mycket på individnivå eftersom 
vi alla är olika. Vi mäter även personalen genom snitt på produkter/kvitto. Vi har även ett 
individuellt bonussystem där varje säljare kan få bonus. Detta triggar personalen. Det kan 
dock skapa konkurrens bakom kassa och därför är det viktigt med kassaschema och att detta 
ska vara lika för alla anställda i butiken. Vi utvecklar säljarna på detta sätt! De tycker detta är 
bra och kul. Vi har även tävlingar inom Kicks och i enskild butik.   
 
Kicks Karlstad –  
Vi jobbar med målsamtal och morgonmöten för att utvecklas allihop. De får även utbildningar 
som vi sedan förmedlar mellan varandra.  
 

3. Hur samarbetar ni för att skapa en god företagskultur? 
 
Vero Moda Charlottenberg –  
Vi är öppna mot varandra! 
 
Vero Moda Karlstad –  
Vi håller ständigt kontakt med varandra genom mejl och telefonsamtal. Vi håller även kontakt 
mellan Sveriges butiker, framförallt de två andra här i Karlstad och kan ringa och kolla om en 
produkt som kunden efterfrågar finns hos en annan butik om den inte finns hos oss. 
 
Kicks Charlottenberg –  
Vi har en kanonpersonal som känner ansvar och delaktighet och månar om butiken och dess 
försäljning. De anställda är mycket självständiga och förstår företaget, arbetet och dess idé att 
vara lönsamt.  
 
Kicks Karlstad –  
Samma svar som förra frågan, vi utvecklas ihop. 
 
Priser 

1. Hur anser ni att den generella prisnivån är på era produkter? Konkurrenskraftighet? 
 
Vero Moda Charlottenberg –  
Vi har en bra prisnivå och kunden får mycket för pengarna. Priset är även ganska så 
konkurrenskraftigt. 
 
Vero Moda Karlstad –  
Vi har bra och billiga priser på Vero Moda och Onlys märken. Vero Moda Denim är dock 
något dyrare men våra priser är nog ändå ganska konkurrenskraftiga. 
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Kicks Charlottenberg –  
Lite högre än konkurrenterna och priset är i vår butik inte det viktigaste utan kunderna 
värdesätter vår kunskap och service framför priset. 
 
Kicks Karlstad –  
Det är bra priser. Visst kanske priserna är lite högre än Coop, men vi erbjuder kunskap om 
produkterna till kunden. Eftersom vi har en speciell och professionell service så är priset 
konkurrenskraftigt.  
 

2. Överensstämmer denna prisnivå med kundernas förväntningar på kvalitet? 
 
Vero Moda Charlottenberg –  
Ja, det tycker jag. 
 
Vero Moda Karlstad –  
Nja, det beror mycket på vilken typ av plagg det är och kvaliteten på den. 
 
Kicks Charlottenberg –  
Ja, absolut! 
 
Kicks Karlstad –  
Ja, absolut! 
 

3. Hur ofta har ni kampanjer där prissättningen ändras på de berörda produkterna? Hur 
kan en sådan kampanj yttra sig? 

 
Vero Moda Charlottenberg –  
Vi har kampanjer med prissänkta varor varje månad. Här är det viktigt att kampanjen är väl 
synlig, nära ingången och tydligt skyltat.  
 
Vero Moda Karlstad –  
Våra kampanjvaror sätts aldrig ner i pris utan är billiga redan från början. Vi får in massor av 
den aktuella kampanjvaran, upp till 100 stycken, och de säljs ofta fort slut. 
 
Kicks Charlottenberg –  
Var tredje vecka ungefär och då gäller det oftast billigare märken såsom Loreal och Isadora. 
Dyrare märken har oftast gåvor som ges till kunderna vid köp istället för att priset sänks. Men 
ibland har vi stora kampanjer som skickas ut via mejl och sms till kunderna, såsom förra 
veckan då vi hade 20 % på alla mascaror i butiken.  
 
Kicks Karlstad –  
Vi har kampanjer ungefär en gång per månad. Det är samma kampanj över hela Kicks i 
Sverige och det är ett rullande schema så vi får material ett tag innan kampanjen börjar. 
Kampanjerna går ut på att det är olika extraerbjudanden. Det är oftast de billigare produkterna 
som är prissänkta medan de dyrare märkena skickar med någon gåva i stället.  
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Sortiment 
1. Vilket bassortiment har ni? 

 
Vero Moda Charlottenberg –  
Enfärgade toppar, t-shirts och linnen, svarta byxor, leggings och de klassiska jeansen.  
 
Vero Moda Karlstad –  
Jeans i klassiska modeller, bastoppar och trosor. 
 
Kicks Charlottenberg –  
Viss del finkosmetik och billigare märken men även egna märken. 
 
Kicks Karlstad –  
Vårt bassortiment är varor som schampo, balsam och hårfärg. Även vissa ansiktsprodukter.  
 

2. Vilket profilsortiment har ni? 
 
Vero Moda Charlottenberg –  
Tunikor, jackor – ja, allt utöver bassortimentet. 
 
Vero Moda Karlstad –  
Jag skulle säga skinnjackor och jeansjackor som är säsongs- eller periodbetonade.  
 
Kicks Charlottenberg –  
Vi har nästan alla produkter året om vilket gör att det är svårt att definiera, men typiskt Kicks 
är makeupartistmärken såsom Smart Box och Studio Secrets. Vi profilerar oss genom 
sminkning och rådgivning.  
 
Kicks Karlstad –  
Det är våra egna varor, men även olivserien och aloe veraserien. När olika nya produkter 
kommer på marknaden så kan vi oftast ha ensamrätt på dem den första tiden.  
 

3. Anser ni att ni har ett brett/smalt sortiment och/eller djupt/grunt sortiment? 
 
Vero Moda Charlottenberg –  
Vi har mittemellan brett och smalt sortiment men ett grunt sortiment. Vi har ju inte 
jättemånga varianter av till exempel byxor. 
 
Vero Moda Karlstad –  
Vi har mittemellan brett och smalt, lagom många varugrupper. Men vi har dock få varianter så 
sortimentet är grunt. Detta för att få plats med alla varor i butiken, och vi måste ju sälja för att 
få plats med nytt. 
 
Kicks Charlottenberg –  
Vi har ett brett sortiment men grunt. Vi har många märken och produkttyper men inte hela 
serier.  
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Kicks Karlstad –  
Det är brett och djupt. 
 

4. Hur arbetar ni mer varuexponeringar? 
- Kampanjer? 
- Högmarginalsprodukter? 
- Samexponeringar? 
- Inspiration för kunden? 
- Hur ofta ändras dessa? 
- A-ytor? 
- Produktroller (indragare, bästsäljare, konceptprodukter) 

 
Vero Moda Charlottenberg –  
Vi har mallar för exponeringarna, eftersom vi styrs i kedjan. Vi har season zone vid ingången 
som är vårt a-läge och här exponeras våra nya produkter. Sen har vi flex-zonen som finns i 
mitten av butiken som är vårt b-läge och c-läget är längst in i butiken där basprodukterna 
exponeras. I c-läget säljs produkterna av sig självt. Tidigare arbetade vi mycket mera med 
samexponeringar men nu har vi gått till volymbord där vi har ett stort antal billiga toppar och 
billiga jeans. 
Produkter som är indragare är placerade utanför butiken och har ett bra pris, max 99 kronor 
som drar in kunden i butiken. Våra bästsäljare är alla basic-produkter som säljer sig själva.   
 
Vero Moda Karlstad –  
Allt med exponeringar styrs centralt. Vi har samexponeringar ibland med då är det bara några 
få typer av plagg som presenteras tillsammans. Kunderna i vår butik köper aldrig ett helt set 
utan en enstaka produkt i exponeringen. Vi hänger om i butiken två gånger/månad och 
självklart då det kommer nya produkter som ska exponeras enligt kedjans instruktioner. På A-
ytan presenteras billiga toppar, tunikor och nya produkter. Är det stor rea i butiken så kan 
även de billigaste reavarorna exponeras här.  
Våra indragande produkter beror på vad som exponeras i skyltfönstret och vilka VIP-varor 
som är aktuella. Men dessa produkter är mycket billiga. 
Bästsäljande produkter här i Karlstad är oversize-toppen! 
 
Kicks Charlottenberg –  
Detta är centralstyrt efter planer som vi följer. Samexponeringar skapar ju merköp och blir 
även det mera centralstyrt än tidigare. Nu kan en typisk samexponering innehålla mascara och 
remover. 
Våra indragare i Charlottenberg är Chanel som norrmännen gillar skarpt.   
Bästsäljare är produkter som är många till antalet och med hög marginal, men detta är intern 
information så några produktnamn kan jag inte nämna.  
Konceptprodukter är makeupmärken. 
Alla produkter sälj i butiken, inget bakom kassan och detta kallas för Open Sale.  
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Kicks Karlstad –  
Vi har varuexponeringar på väggar, hyllor och bord. Det kan hända att vi någon gång har 
samexponeringar. Vi har helt klart A- ytor, de finns precis när man kommer in i butiken och 
bakom vår kassa.  
Indragare; Kampanjvaror 
Bästsäljare; Mascaror 
Konceptprodukt; Nej.  
 
Avslutning 

1. Vilken fokus anser ni att kedjan har på de sex delarna – några delar som är viktigare 
än andra?  

 
Vero Moda Charlottenberg –  
På huvudkontorsnivå skulle jag säga, med utgångspunkt i den information och de mejl som 
jag får, att de lägger fokus på sexhörningens delar pris och service. 
 
Vero Moda Karlstad –  
Jag skulle säga att service är den del i sexhörningen som Vero Modakedjan fokuserar på. 
Detta får vi även feedback på av kunderna, de uppskattar vår goda service. 
 
Kicks Charlottenberg –  
Allt är viktigt men servicedelen sticker ut! Men självklart är det viktigt med rätt sortiment och 
rätt kommunikation.  
 
Kicks Karlstad –  
Alla delar är viktiga. Men jag skulle nog säga att de trycker lite extra på servicedelen.  
 

2. Hur skulle ni som enskild butik vilja anpassa butiken (lokal anpassning) om ni fick 
möjlighet?  

 
Vero Moda Charlottenberg – 
Ja, det skulle jag. Norska kunder har en viss stil och gillar mycket college-tröjor och 
mysbrallor och även färggladare än svenska kunder. Jag skulle behålla mitt sortiment som det 
är nu men lägga till mys- och collegeplagg i sortimentet.  
 
Vero Moda Karlstad –  
Nja, svårt att svara på men som butikschef i denna butik skulle jag vilja fräscha upp butiken 
eftersom den är så gammal men annars tror jag inte att jag skulle förändra så mycket.  
 
Kicks Charlottenberg –  
Jag skulle absolut köra samma koncept som nu. 
 
Kicks Karlstad –  
Ja, lite grann. Jag skulle nog vilja ha lite mer lokala kampanjer. När man talar med andra som 
jobbar på Kicks så går vissa kampanjer jättebra hos dem, men inte alls hos oss.  


