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Sammanfattning  

Att väcka intresse och få konsumenterna att konsumera är idag en del i många företag. Där av 

har marknadsföringen blivit en viktig del i många företag för att påverka konsumenterna. Ett 

bra pris eller en bra produkt räcker inte idag för att locka och påverka sin målgrupp. 

Marknadsföringen måste nå ut till sin tänkta målgrupp för att de ska kunna se vad man 

erbjuder och på så vis fånga deras uppmärksamhet.  

 

Uppsatsens undersökning bygger på en personlig intervju med syfte till att ta reda på deras 

inställning till marknadsföring. Även hur de skapar reklam, som skall väcka intresse och 

köplusten hos konsumenterna. Intervjun har genomförts med en reklamchef på en ledande 

modekedja i Norden. Till bakgrund för detta har det genomförts tre fokusgrupper för att få 

reda på hur kvinnor i blandade åldrar ställer sig till marknadsföring. Påverkas de av 

marknadsföring och leder detta i så fall till att de fysiskt besöker en butik och köper de varor 

som visas i den aktuella reklamen.  

 

Syftet med uppsatsen bygger på om konsumenter påverkas av marknadsföring när det gäller 

butiksval. Vi vill förklara hur marknadsföring påverkar konsumenten och om den ger den 

respons som företag tror att det gör. Valet av en kvalitativ metod användes för att få en 

personlig åsikt om ämnet. Men även för ta reda på vad både konsumenter och deras motsatta 

sida reklamchefen i detta fall anser om det valda ämnet. Teorin som är skriven i uppsatsen är 

den teori vi anser vara relevant för ämnet och som skall styrka det vetenskapliga 

förhållningssättet för uppsatsen. Men den ligger även ligger till grund för hur marknadsföring 

påverkar en konsument på bästa sätt. 

 

Uppsatsens empiri bygger på insamlad data från en personlig intervju men även tre stycken 

fokusgrupper med kvinnor i olika åldrar.  Vårt arbete bygger på kvalitativa metoder då vi 

endast genomfört en intervju och tre fokusgrupper. Det vi tydligt kunde se kopplingar mellan 

var teorier om att det är viktigt att anpassa reklamen efter målgruppen. Detta var även tydligt 

vid fokusgrupperna, då man lättare påverkas av det man känner igen och finner intresse av. 

Det som även kan konstateras är att det räcker inte med en lyckad marknadsföring för att få en 

lyckad effekt, utan det krävs mer så som läge, service och pris.  

 



 

Slutsatserna som är centrala för uppsatsen är att man blir påverkad av reklam men i olika 

grad. Det som även kan konstateras är att man tar lättare till sig reklam som man är 

intresserad av och blir då lättare påverkad. Vi kan även konstatera att allt fler reklamer liknar 

varandra, så konsumenterna har svårt att skilja dem från varandra. Det gäller att sticka ut och 

ha humor i reklamen för att få bästa möjliga feedback. Det centrala för vår undersökning är att 

man påverkas olika av marknadsföring, detta visas då uppfattning om marknadsföringens 

påverkan skiljer sig markant i de tre olika fokusgrupperna. Detta gör det svårt för företag att 

anpassa reklamen till alla olika målgrupper. Vi kan även konstatera att det är viktigt att göra 

en underökning om marknadsföringen ger det resultat man förväntar sig att den gör. Det är 

viktigt att man visar sig på rätt plats, så att rätt målgrupp blir påverkad och ger feedback.  

 



 

Innehållsförteckning   

1 INLEDNING .............................................................................................................. 1 

1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMSTÄLLNING ............................................................. 1 
1.2 PROBLEMFORMULERING ................................................................................... 2 
1.3 SYFTE................................................................................................................ 2 
1.4 UNDERSÖKNINGEN ........................................................................................... 2 
1.5 BEGREPP ........................................................................................................... 3 
1.6 UPPSATSENS DISPOSITION................................................................................. 4 

2 TEORETISK REFERENSRAM .......................................................................... 5 

2.1 SEXHÖRNINGEN ................................................................................................ 5 
2.2 MIKROMÅLKEDJAN ........................................................................................... 6 
2.3 REKLAMENS PÅVERKAN ................................................................................... 7 
2.4 VAD ÄR BRA REKLAM? ..................................................................................... 8 
2.5 KÖPPROCESSEN ................................................................................................ 9 
2.6 MAKROMÅLKEDJAN ....................................................................................... 10 

3 METOD ................................................................................................................ 11 

3.1 UTVECKLING AV PROBLEMSTÄLLNING ........................................................... 11 
3.2 VAL AV UNDERSÖKNINGSUTFORMNING ......................................................... 11 
3.3 VAL AV UNDERSÖKNINGSMETOD ................................................................... 11 

3.3.1 Val av datainsamling .................................................................................. 12 
3.3.2 Val av enhet ................................................................................................ 13 
3.3.3 Kritik till undersökningsmetoden ............................................................... 13 

3.4 LITTERATURVAL ............................................................................................. 14 

4 EMPIRI ................................................................................................................ 15 

4.1 BESKRIVNING AV GINA TRICOT ..................................................................... 15 
4.2 PERSONLIG INTERVJU ..................................................................................... 15 
4.3 BESKRIVNING AV FOKUSGRUPP ...................................................................... 16 
4.4 FOKUSGRUPP 1................................................................................................ 17 
4.5 FOKUSGRUPP 2................................................................................................ 19 
4.6 FOKUSGRUPP 3................................................................................................ 20 

5 ANALYS ............................................................................................................... 23 

5.1 ANALYS AV RESULTATET UTIFRÅN INTERVJUN .............................................. 23 
5.2 ANALYS AV RESULTATET UTIFRÅN FOKUSGRUPP 1 ........................................ 24 
5.3 ANALYS AV RESULTATET UTIFRÅN FOKUSGRUPP 2 ........................................ 25 
5.4 ANALYS AV RESULTATET UTIFRÅN FOKUSGRUPP 3 ........................................ 25 
5.5 ANALYS AV SKILLNADER OCH LIKHETER MELLAN DEN PERSONLIG INTERVJU 

OCH FOKUSGRUPPERNA ............................................................................................. 26 

6 SLUTSATS OCH REKOMENDATIONER ..................................................... 27 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING ................... ................................... 29 

7 BILAGA ............................................................................................................... 31 



 

 - 1 -  

1 Inledning 

”Marknadsföring är konsten att få de personer man vill tycka och agera om det man vill.” 1 

Genom denna uppsats hoppas vi kunna beskriva om marknadsföring påverkar butiksvalet.  

Det som kommer att behandlas är hur marknadsföringen påverkar konsumenten till att välja 

en butik eller beror det på andra faktorer. Det är intressant att ta reda på om utifall att 

marknadsföringen är den avgörande faktorn som leder till att konsumenten blir påverkad och 

konsumerar. 

1.1 Bakgrund och problemställning 

Uppsatsens bakgrund grundas på: ”Marknadsföring och reklam har växt ut till en dominant 

kraft i västerländska samhällen och numera även i övriga delar i världen. Reklamen influerar 

och präglar i hög grad vårt sociala, kulturella och politiska liv. Förutom att vara en 

ideologisk maktfaktor har reklambranschen även mycket stor ekonomisk betydelse. 

Reklamforskare menar att reklamen blivit en allt viktigare funktion hos företag”.2 

 

Idag räcker det inte med en bra produkt eller ett bra pris, utan det krävs mer för att locka och 

påverka konsumenten.3 Det behövs en intresseväckande marknadsföring som påverkar 

konsumenten på grund av den stora mängden företag som gör reklam.4 Det kan vara svårt att 

fånga uppmärksamheten hos sin tänkta målgrupp. Detta kan bero på att det har skett en 

explosion av nya företag det senaste decenniet som valt att använda sig av marknadsföring. 

Det har lett till att marknadsföring blivit allt mer betydelsefull för att nå ut till konsumenten.  

Det krävs mer intresseväckande marknadsföring som når ut och påverkar konsumenten. Allt 

fler företag väljer att använda sig av reklam, det behöver inte leda till att konsumenten väljer 

att köpa produkten utan leder även till uppmärksamhet. Det som debatteras är om 

marknadsföring verkligen ger den respons som företagen anser att den gör. Eller är det enbart 

en kostnad för företag? Det är viktigt att utforma sitt reklambudskap efter målgruppen för att 

få en så givande reklameffekt som möjligt. Vi vill även undersöka om den traditionella 

marknadsföringen används för att aktivera konsumenten, eller har de framgångskrik företagen 

kommit fram till att målgruppen är det viktigaste för att locka, påverka och aktivera 

konsumenten?  

                                                 
1 Skoglund C, s12 (2009) 
2 Larsson L & Mral B, s7 (2004) 
3 Skoglund C (2009) 
4 Skoglund C (2009) 
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1.2 Problemformulering  

Hur påverkar marknadsföring konsumentens butiksval?  

1.3 Syfte 

Denna uppsats kommer att beskriva om konsumenter påverkas av marknadsföring när det 

gäller butiksval. Genom resultatet vi får fram, hoppas vi kunna förklara varför 

marknadsföring påverkar konsumenten. Det är en stor kostnad för företagen att marknadsföra 

sig själva och sina produkter. 5 Får dem respons för sin marknadsföring eller är det enbart en 

stor kostnad för företagen? Vi vill även ta reda på om marknadsföringen ger det resultat som 

företagen förmodar att det gör eller är det bara ett sätt att synas.  

1.4 Undersökningen 

Undersökningen kommer att ske i två olika insamlingsmetoder, en personlig intervju och tre 

fokusgrupper. Den första delen är en personlig intervju med en utvald reklamchef.  

Anledningen till detta är att vi vill ha en djupgående förståelse i hur reklamchefen jobbar med 

sin marknadsföring. Den personliga intervjun sker med reklamchefen för att hon besitter 

relevant kunskap om ämnet som stärker uppsatsens vetenskapliga förhållningssätt.6 Resultatet 

vi fått fram från intervjun kommer att sammanställas i empirin med underrubriken kapitel två.     

Den andra delen i undersökningen kommer att ske med de tre fokusgrupperna. Det har valt ut 

fokusgruppsrespondenterna utifrån ålder, kön och livsstil. Detta för att ta reda på vad kvinnor 

i olika åldrar anser om ämnet. Fokusgrupp valdes som insamlingsmetod för att vi ville ha en 

fri diskussion om ämnet och få djupgående svar. Resultatet av fokusgrupperna kommer att 

presenteras i empiriavsnittets tredjekapitel. 

 

Det finns flera olika insamlingsmetoder7 när det gäller att samla in data. Vi valde dessa med 

omsorg, för att få svar på vår problemformulering. Med fokusgrupperna vill vi mäta hur 

konsumenterna uppfattar reklam och dess påverkan. Därför ansågs denna insamlingsmetod8 

vara mest lämplig. Den personliga intervjun valdes som insamlingsmetod för att se eventuella 

motsatser mot svaren från fokusgrupperna.  

                                                 
5 Skoglund C (2009) 
6 Jørgensen S P & Rienecker L (2006) 
7 Sörqvist L (2000) 
8 Sörqvist L (2000) 
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1.5 Begrepp  

Dessa begrepp har vi använt oss av i vår uppsats. Nedan följer en definition av begrepp för 

att underlätta för er läsare och för att få en djupare förståelse om innehållet. Begreppen är 

förklarade med hjälp av boken Marknadsförarens lexikon. 9 Begreppen vi valt nedan är 

följande: 

 

AIDA-modellen: Modell som uttrycker de stadier en kund tänks genomgå ledande till köp av 

en vara eller tjänst. 

Budskap: Meddelande med syfte att påverka en mottagare.  

Feedback: Återkoppling, viktig funktion i marknadsföringsprocessen för att uppnå resultat. 

Fokusgrupp: Är en kvalitativ metod där man samlar en grupp på vanligen sex till tolv 

deltagare som är väl insatta i ämnet som skall undersökas. 

Kommunikation: Dubbelriktad process för överföring av budskap. 

Konsumenter: Använd synonymt med kunder och vice versa. 

Kundsegment: En grupp av kunder som är definierade med avseende på exempelvis deras 

behov, köpbeteende eller livsstil 

Marknad: Avsättningsområde för varor och tjänster  

Marknadsföring: Insatser som görs för att skapa efterfrågan på varor eller tjänster, t.ex. 

reklam. 

Marknadsförare: Yrkesutövare inom området marknadsföring  

Marknadskommunikation: Hur marknadsförare kommunicerar med sina kunder.  

Marknadssegmentering: Avses åtgärd genom vilka en total marknad delas in i två eller flera 

delmarknader  

Marknadsstrategi: Samlade begrepp för vad som anger den långsiktiga inriktningen i ett 

företags marknadsföring  

Marknadsundersökning: Studie i syfte att underlätta bedömning av 

marknadsförutsättningarna för en viss vara eller tjänst. 

Moderator: Ledaren för en fokusgruppintervju. 

Mottagare: Person, företag eller annan som tar emot meddelande i form av information eller 

budskap. 

Målgrupp:  Grupp som utvalts som mål för åtgärder i syfte att exempelvis vinna spridning åt 

ett visst budskap eller för att främja avsättningen av en viss vara eller tjänst. 

                                                 
9 Gillgren J (1993) 
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Personlig intervju: Intervjuaren träffar personligen respondenten och ställer frågor. 

Pris: En nyttighets bytesvärde uttryckt i pengar. 

Reklam: Avser att påverka försäljningen av en vara eller en tjänst exempelvis via betalt 

utrymme i olika medier. 

Reklamchef: Yrkesutövare inom området marknadsföring med uppgift att planera, leda samt 

utvärdera ett företags reklamåtgärder. 

Reklamfilm:  Film producerad för att användas i reklamen för en vara eller tjänst. 

Reklamkostnad: Kostnad för reklamen för viss vara eller tjänst. 

Reklampelare: Avsedd att sätta upp reklam och affischer på. 

Respondenten: En person som blivit utvald att svara på frågor. 

Service: Tjänster av olika slag. Exempelvis lämnade i samband med försäljning av en vara 

och för vilka säljaren inte tar extra betalt för.  

Sortiment: Bredden, urvalet produkter. Exempelvis i en butik eller i ett varulager. 

Sändare: Person, företag eller annan som ger meddelanden i form av information eller 

budskap. 

Återkoppling: Svenskt begrepp för feedback. 

1.6 Uppsatsens disposition      

I det första kapitlet kommer vi att ta upp problemformuleringen som ligger till grund för 

denna uppsats. Det kommer inledningsvis att presenteras vad som innefattar marknadsföring. 

Sedan kommer det även att presenteras uppsatsens syfte och hur vi gått till väga för att 

genomföra vår undersökning. För att öka förståelsen i vår uppsats presentera de viktigaste 

begreppen i ett enskilt kapitel.  I kapitel två kommer relevanta teorier och modeller tas upp för 

att få fördjupad förståelse i ämnet, men även för att ge läsaren och uppsatsen trovärdighet. Det 

tredje kapitlet kommer att beskriva hur vi gått tillväga med vår insamlingsmetod i ett 

metodavsnitt. Där presenteras även varför vi valt dessa metoder och vilka enheter som valts 

ut.  

 

Vår insamlade data bearbetas och sammanställs i ett empiriavsnitt som är det fjärde kapitlet i 

uppsatsen. Empirin och teorin kopplas samman till en analysdel. Avslutningsvis kommer 

uppsatsen att fullbordas med vår slutsats av det som framkommit i analysen. Sist i uppsatsen 

presenteras käll- och litteraturförteckning samt bilagor.   
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2 Teoretisk referensram 

Nedan följer den teori som anses vara relevant för uppsatsen. Den teoretiska referensramen 

styrker och skapar trovärdighet för uppsatsens empirikapitel. Nedan följer även de modeller 

och teorier som ligger till grund för undersökningen.  

 

”Marknadsföring innebär att företagen tar reda på vilken produkt (vara eller tjänst) som 

kunderna vill ha. Man erbjuder sedan denna produkt till ett lämpligt pris och ser till att 

produkten finns på en tid och plats som passar kunden. Därefter informerar man kunder och 

blivande kunder om att produkten finns vilket resulterar i en ökad försäljning”.10 

2.1 Sexhörningen  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Sexhörningen 11 

Sexhörningen består av sex delar. Sortiment, läge, service, kommunikation, människor och 

pris. Läge innefattar var butiken ligger så som om den ligger i ett kluster eller på en enskild 

gata. Det omfattar även interiör, exteriör och psykosocialmiljö. Butiken storlek och säljyta 

omfattar även butiken läge. Service de tjänster som butiken erbjuder utöver butikskonceptet 

så som parkeringsplatser, öppettider och paketinslagning. Kommunikation hur man 

förmedlar information till sina konsumenter. Det här är den avgörande länken mellan butiken 

och konsumenten. Här sänder butiken ut sitt erbjudande till konsumenterna genom 

exempelvis skyltfönster och reklam. Människorna är personalen, ledningen men även 

konsumenterna i butiken. Alla strävar efter samma mål. Pris, är den generella prisnivån i 

butiken men även ett sätt att konkurrera genom att sätta lägre priser än den generella prisnivån 

för att konkurrera. Sortiment, vad butiken har för bredd och djup i sortimentet men även hur 

de väljer att exponera sitt sortiment för att locka konsumenter.12 

                                                 
10 Arfwidsson H & Ek A & Nordensvärd L, s17 (2003) 
11 Boström M & Hernant M (2010) 
12 Boström M & Hernant M (2010) 
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För att kunna konkurrera med andra butiker på marknaden är det viktigt att hitta sin egen 

konkurrensstrategi. Genom att blanda de olika delarna i sexhörningen bidrar det till att man 

finner sitt eget vinnande koncept för butikens konkurrens. Detta för att uppfylla 

konsumenternas behov och hela tiden utforma det som passar den enskilda butiken.13 

2.2 Mikromålkedjan 

”De olika delmålen i mikromålskedjan har alla att göra med vad som händer i huvudet på 

människorna i målgruppen.” 14 

Mikromålskedjan består av olika kommunikationseffekter. Alla kedjor är indelade i tre delar. 

Den första är kognitiv, vilket innebär vad man lär sig av produkten. Den andra delen är 

affektiv och är vad man känner och tycker om produkten. Den sista delen är konativ och 

inriktar sig på om man faktiskt vill prova eller köpa produkten. Den gemensamma nämnaren 

till alla målkedjor är att få konsumenten att göra ett beslut om köpehandling. Det finns olika 

varianter av mikromålskedjan och de två klassiska modellerna är AIDA och DAGMAR.15 

Awareness - Väcka kundens uppmärksamhet 

I nterest - Göra kunden intresserad 

Desire - Se till så att kunden får en önskan 

Action - Se till så att kunden agerar 

Mittpartiet i AIDA modellen står för intresse och önskan. Efter det första steget då 

målgruppen blivit medveten om produkten kommer de kognitiva och affektiva delmålen. Där 

målgruppen finner intresse för produkten och det är en produkt som konsumenten vill äga. 

Denna modell passar bäst in på låg- engagemangs produkter.16 

 

DAGMAR: Awareness – Comprehension – Conviction – Action.  

Denna kedja har istället förståelse och övertygelse som mellansteg. Efter att målgruppen blivit 

medveten om produkten kommer den kognitiva förståelsen och det affektiva delmålen. Detta 

ska övertyga konsumenten om att det är en produkt den vill äga.17 Modellen används till de 

produkter som kräver mer eftertanke och engagemang. Därför krävs det att konsumenten lär 

                                                 
13 Boström M & Hernant M (2010) 
14 Dahlén M & Lange F, s94 (2009) 
15 Dahlén M, Lange F (2009) 
16 Dahlén M, Lange F (2009) 
17 Dahlén M, Lange F (2009) 
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sig av produkten och blir medveten om dens existens. Sedan bli övertygad om att det är en 

produkt som de behöver. 

2.3 Reklamens påverkan 
Varje gång du går en promenad blir du påverkad av reklam på olika sätt. Både i våra hem och 

utomhus finns det reklam. Många tror inte att de blir påverkade av reklam men det finns 

många undersökningar som styrker att vi påverkas av reklam.18 Det finns människor som 

säger att de inte blir påverkade av reklam, men vet ve, Stig i Ica reklamen är. I detta fall har 

konsumenten blivit påverkade av reklamen och väljer omedvetet en Ica butik nästa gång den 

handlar. Det man som medmänniska inte tänker på är att många officiella platser så som 

fotbollsarenor är sponsrade av olika företag med reklam. Detta gör att exempelvis 

biljettpriserna sänks.19 Idag investerar företagen mycket pengar på reklam för att nå 

konsumenterna. Reklamen blir allt mer viktigt och sofistikerad. Det är idag svårt att skilja på 

vad som är reklam och vad som är information, då reklamen har allt mer information i sitt 

budskap för att vilseleda konsumenten.  Genom många analyser vissas det att reklamen 

produceras för att nå sin målgrupp på bästa sätt. Detta medför att en annan målgrupp inte alls 

uppfattar reklamen då budskapet blir mer riktat.20  

 
I all kommunikation är det avgörande att få klarhet om insatsen får någon verkan. 

Grundtanken med marknadsföring är att få återkoppling. Det vill säga att man får en reaktion 

från mottagare tillbaka till sändaren. Feedback är en förutsättning för att sändaren kan anpassa 

budskapet efter mottagaren . När reklam utformas av sändaren är det viktigt att mottagaren 

sedan börjar bearbeta reklamen. Detta leder till en positiv spiraleffekt då mottagaren väljer att 

konsumera en vara eller tjänst på grund av sändarens marknadsföring.21   

 
Figur 2: Kommunikationseffekter 22 

                                                 
18 Gummesson E (2002) 
19 Gummesson E (2002) 
20 Eriksson A-P & Fredalund C & Fredlund K & Hedquist C & Ohlsson M (2005) 
21 Holm O (2002) 
22 Holm O (2002) 
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2.4 Vad är bra reklam? 

Reklam som kommunicerar med sin målgrupp är en bra reklam.23 Den måste väcka större 

uppmärksamhet och intresse än vad konkurrenternas gör, för att man istället ska välja den 

produkten. Enligt boken Marknadsföring håller inte uppmärksamheten längre än när 

konkurrenterna producerar liknande reklam. Så som i skönhetsbranschen där alla krämer är 

liknande och marknadsförs på liknande sätt fast det är olika företag som äger varumärkena.24 

Bra reklam håller sig inte alltid till reglerna, för om bra reklam ser ut så som vi förväntar oss 

försvagas uppmärksamheten och tvärtom. Det är något nytt och intresseväckande som stärker 

reklamen.  

Enligt Arfwidsson, Ek och Nordensvärd bör en bra annons innehålla följande steg för att 

påverka konsumenten: 

• Den har utstrålning: Den ska skilja sig ifrån mängden och fånga målgruppens 

uppmärksamhet.25 

• Den har ett speciellt budskap: Har ett intresseväckande budskap i text eller bild. 

• Den vet sin målgrupp: Målgruppen uppfattar reklamen som att den är gjord enbart 

till dem och vänder sig inte till alla människor. 

• Den är lätt att läsa: Budskapet ska vara lätt och snabbt att förstås och layouten ska 

förstärka budskapet.  

• Den håller sig till konceptet: Hur man vill uppfattas av målgruppen och ska passa in i 

helhetsintrycket. Det kan gälla pris, kvalitet och sortiment. Att målgruppen uppfattar 

företagets erbjudande.26 

Dessa fem hjälpmedel är till hjälp vid reklamutformning. Reklam är inte allt för företag utan 

allt som signaleras ut till konsumenten gör att den får en uppfattning av företagets image. När 

man tänker på reklam tänker man ofta på en tidningsannons eller tv-reklam. Men det är så 

mycket mer, allt ifrån trottoarpratare till butikens personal.27 

 

                                                 
23 Arfwidsson H & Ek A & Nordensvärd L (2003) 
24 Arfwidsson H & Ek A & Nordensvärd L (2003) 
25 Arfwidsson H & Ek A & Nordensvärd L (2003) 
26 Arfwidsson H & Ek A & Nordensvärd L (2003) 
27 Arfwidsson H & Ek A & Nordensvärd L (2003) 



 

 - 9 -  

2.5 Köpprocessen  

”En förståelse för hur konsumenter tänker i varje steg i köpprocessen är nödvändig för att 

man ska förstå hur varumärken och produkter ska kommuniceras”.28 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Köpprocessen 29 

Behovsidentifikation är det första steget i köpprocessen. Ett behov aktiveras hos 

konsumenten, när konsumenten upplever en tillräckligt stor skillnad mellan nuvarande och 

önskat tillstånd. Exempelvis när sommaren kommer finns det ett behov av att köpa badkläder. 

Informationssökning är det andra steget när konsumenten har identifierat sitt behov och 

börjar söka den informationen om hur dem kan gå till väga för att finna en potentiell 

”behovsuppfyllare”.30 Det finns två olika sätt av informationssökning det ena är den 

information som redan finns hos konsumenten, den minnesbaserade sökningen. Den andra är 

den handlingsbaserade informationssökningen då konsumenten gör en extern sökning för att 

finna information om hur de kan uppnå sina behov. Det tredje steget är alternativutvärdering 

och det innefattar tre olika komponenter. Vad är det konsumenten utvärderar? Hur många 

alternativ väljer det emellan? Hur kommer de fram till vilket alternativ som är bäst? Detta steg 

i köpprocessen avgör vilket varumärke som väljs. Det fjärde steget är köp som innebär att 

konsumenten köper den produkt som den utvärderat och tänkt köpa. Tre aspekter är dock 

viktigt i köpfasen: Var köpet görs någonstans? Vilken grad av planering som görs av köpet? 

Vilken inställning konsumenten har till att shoppa.31 Det femte och sista steget i köpprocessen 

                                                 
28 Dahlén M & Lange F, s25 (2009) 
29 Dahlén M & Lange F (2009) 
30 Dahlén M & Lange F (2009) 
31 Dahlén M & Lange F (2009) 
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Exponering Bearbetning Kommunika-
tionseffekter 

Målgrupps-
respons 

Vinst 

är utvärdering efter köp. Det innebär hur konsumenten ställer sig till produkten efter inköpet 

och är således central för marknadsföraren om konsumenten väljer att göra ett återköp.32   

2.6 Makromålkedjan 

”Marknadskommunikationens viktigaste uppgift är att få kunden över tröskeln, från att vara 

medvetna eller intresserade av produkten – tills att faktiskt prova på den”33 

Modellen nedan är ett verktyg som företag använder sig av i sin marknadskommunikation för 

att fastställa de övergripande målen. 

Figur 2: Makromålkedjan 34 

Makromålkedjans första steg är exponering, detta innebär att målgruppen ska se eller höra 

reklambudskapet för att kunna bearbeta den. För om målgruppen inte kommer i kontakt med 

reklamen kan inte heller de andra stegen i modellen fortlöpa. Steg två i makromålkedjan är 

bearbetning vilket innebär att målgruppen bearbetar marknadskommunikationen. Det är 

viktigt att få målgruppen att börja bearbeta reklamen. Detta är inte lätt, då flera konkurrenter 

konkurrerar om samma uppmärksamhet och intresse från målgrupperna. 

 

 

 

 

 

  

Figur 3: Makromålkedjans delmål35 

 

Det fjärde delmålet är målgruppsrespons vilket innebär att målgruppen köper produkten och 

detta resulterar i vinst. För att få bästa försäljningsvolymen krävs det att så många 

konsumenter som möjligt prövar produkten. Det handlar om att hela tiden attrahera nya 

konsumenter. Det sista och viktigaste steget är vinst och det är något alla företag strävar efter. 

För att nå vinst krävs det att alla tidigare steg är uppfyllda.36  

                                                 
32 Dahlén M & Lange F (2009) 
33 Dahlén M & Lange F, s87 (2009) 
34 Dahlén M & Lange F (2009) 
35 Dahlén M & Lange F (2009) 
36 Dahlén M & Lange F (2009) 
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För att uppnå kommunikationseffekter måste dessa tre delmål vara 

uppnådda, det vill säga exponering och bearbetning.  
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3 Metod 

Nedan följer vårt tillvägagångssätt för hur vi samlat in lämplig information som är till hjälp 

för att svara på uppsatsens problemformulering. Vi presenterar varför vi valt att göra som vi 

gjort och förklarar våra olika beslut. Informationsinsamlingen är grundad på relevanta 

teorier och modeller för uppsatsen. Det har även genomförts en intervju och fokusgrupper för 

att stärka det vetenskapliga förhållningssättet. 

3.1 Utveckling av problemställning  

Det vi ville ta reda på är om marknadsföringen är det som påverkar konsumenternas val av 

butik. Vi utgick från en fråga som vi båda ansåg vara intressant. Vår idé till uppsatsen är om 

man kan bli så framgångsrik som Gina Tricot har blivit enbart på grund av sin 

marknadsföring. Beror detta på deras fokusering på marknadsföring eller hade det varit lika 

framgångsrika utan sin marknadsföring. Vår problemformulering var en klar 

problemformulering då det fanns klara teorier och modeller.37 Enligt Jacobsen måste man veta 

om problemställningen är förklarande eller beskrivande, vår problemformulering är 

förklarande för att man får ett djupgående svar på undersökningen.    

3.2 Val av undersökningsutformning 

Vid utformningen av studien bör man enligt Jacobsen veta om man går på bredden eller 

djupet. 38 Vi kan konstatera att vi varken har gått på bredden eller djupet, då vi har intervjuat 

för få respondenter och genomfört en intervju vid ett tillfälle. När man undersöker på bredden 

ska man enligt Jacobsen använda sig av många enheter för att kunna generalisera svaren. Vid 

djup undersökning ska man intervjua få personer för att få fram så mycket information som 

möjligt.    

3.3 Val av undersökningsmetod 

För att samla in information finns det två olika insamlingsmetoder att använda sig av, den 

kvantitativa och den kvalitativa39. Vi valde att använda oss av den kvalitativa metoden. Denna 

metod valdes då vi ville ha en personlig åsikt och kunskap från en i 

marknadsföringsbranschen. När vi skulle få kontakt med personer vi ville intervju ringde vi 

huvudkontoret och bad att få prata med reklamchefen. Vid telefonsamtalet berättade vi om vår 

                                                 
37 Jacobsen D-I (2002) 
38 Jacobsen D-I (2002) 
39 Jacobsen D-I (2002) 
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uppsats och förklarade vad denne hade för del i denna. Därefter följdes det upp med 

mailkontakt och en personlig intervju. Nackdelen med vår intervju var att vi endast 

intervjuade en person, vilket kan leda till att svaren blir missvisande. Fördelar med att 

genomföra en fokusgrupp är att man får information om hur konsumenternas generella 

ställningstagande är av det aktuella ämnet.  

Det finns fyra orsaker till varför svaren från fokusgrupperna inte stämde överens med teorin40 

I. Genom relationer till andra människor förloras förmågan till kritiska reflektioner. 

II. Konsumenter vågar inte alltid säga vad det tycker och gör. 

III.  Konsumenter vill verka häftigare än vad de är.  

IV.  Konsumenter minns inte. 

Vid våra fokusgrupper märktes dessa fenomen tydligt, speciellt vid fokusgruppen med yngre 

respondenter.  

3.3.1 Val av datainsamling 

Vi valde att göra en personlig intervju med reklamchefen på Gina Tricot, detta för att få en 

djupare kunskap inom ämnet marknadsföring. Om man vill ha enskilda åsikter ska man 

använda sig av en öppen individuell intervju enligt Jacobsen därför valdes denna metod.41 Vid 

intervjutillfället befann vi oss på huvudkontoret i Borås. Vi var väl förberedda och pålästa på 

frågorna för att få en så givande intervju som möjligt.42 Intervjun pågick i ca en timme, där vi 

hade möjlighet att ställa följdfrågor. Ibland blev svaren avvisade då denne inte fick lämna ut 

vissa svar. Denna metod var både arbetskrävande och tog mer tid än väntat. Sedan fick vi inte 

svar på alla våra frågor, vilket vi kanske hade fått om det var en anonym intervju.  

 

Vid en fokusgrupp är det lämpligt att vara sex till tolv deltagare som är väl insatta i ämnet.43 

Det är viktigt att intervjun har en moderator som kan styra samtalet så att gruppen håller sig 

till ämnet. Lokalen bör väljas med omsorg för att gruppen skall känna sig trygg då detta 

gynnar diskussionen. När fokusgrupperna genomfördes befann vi oss vid samtliga tillfällen i 

ett grupprum på Högskolan i Borås. Grupperna delades in efter ålder med allt från sex till åtta 

deltagare, deltagarna var väl insatta i ämnet. Moderatorn var samma vid alla tre tillfällen men 

den hade olika påverkan då samtalen var olika. Det var ett runt bord i grupprummet vi 

använde oss av för att tydligt se varandra och det bjöds även på fika. Bilderna som visades 

                                                 
40 Jacobsen D-I (2002)  
41 Jacobsen D-I (2002) 
42 Sörqvist L (2000) 
43 Sörqvist L (2000) 
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upp vid fokusgrupps tillfällen var noga utvalda då vi valt två bilder som representerade Gina 

Tricot och två som representerade H & M. Dessa bilder användes för att se hur hög 

igenkänningsfaktorn var men även om de blir påverkade till köp. Enligt Jacobsen är det två 

krav som är viktiga vid empiri insamling.44 Dessa två krav är att all empiri ska vara giltig och 

relevant vilket innebär att empirin är validitetisk. Den måste även vara tillförlitlig och 

trovärdig, alltså reliabilitet. För att uppsatsen ska uppfattas som relevant är det viktigt att vi 

mäter det vi faktiskt önskar att mäta. 

3.3.2 Val av enhet 

Vi har valt att fördjupa oss i marknadsföring inom en stor modekedja. Då vi valt att samarbeta 

med Gina Tricot är det deras marknadsföring uppsatsen kommer att kretsa kring. Vi valde 

detta ämne för att de har lyckats att bli framgångsrika med hjälp av en stark marknadsföring.45 

Vi valde även detta ämne då det är en av de viktigaste delarna i ett framgångsrikt företag och 

något som vi anser vara utvecklingsbart. Vi har därför valt att fokusera på hur man går 

tillväga för att påverka och locka konsumenten med avseende på ett reklambudskap. Vi har 

valt att göra undersökningar med konsumenter och reklamchefen för denna stora modekedja. 

Ett företag som har expanderat under det senaste decenniet är Gina Tricot, de har använt sig 

av intensiv marknadsföring. Kan detta vara en anledning till att de har vuxit sig så stora på 

denna korta tid?    

3.3.3 Kritik till undersökningsmetoden 

Det som kan kritiseras med den personliga intervjun var att reklamchefen var stressad och vi 

hade en bestämd tid på oss. Vi var på Gina Tricots mark vilket kan ha gjort att reklamchefens 

svar blev påverkade. Då denne inte fick svara på vissa frågor, vilket de kunde ha meddelat oss 

om vid vår mailkontakt så att vi kunde ha omstrukturerat våra frågor. Reklamchefen ville inte 

bli inspelad vid intervjun vilket gjorde det svårt för oss att få exakta citat och ordföljder. Det 

vi kan konstatera är att respondenterna i fokusgrupp ett var väldigt påverkningsbara av 

varandra. I gruppen fanns två personer som svarade först, och mest på frågorna. De övriga i 

gruppen instämde i deras svar och åsikter. Här kunde moderatorn ha gått in och styrt upp 

respondenterna mer tydligt så att alla fick svara först på olika frågor. Det märktes tydligt att 

respondenterna i denna grupp var osäkra när det gällde att sticka ut med egna svar, de valde 

att leverera gemensamma svar. I den andra fokusgruppen fanns det många viljor och det blev 

                                                 
44 Jacobsen D-I (2002) 
45 http://www.ginatricot.com/sverige/foretaget/om-oss/csecontent-csecorporate-cseabout-p1.html 
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många livliga debatter. Även här kunde moderatorn ha styrt upp det mer, då de lätt svävade ut 

ifrån ämnet. Den tredje fokusgruppen var den som var mest fokuserad men här blev det svårt 

att dra några slutsatser då en del var kunder till butiken medan andra bara besökt butiken 

enstaka gånger. I denna grupp fanns de största skillnaderna då vissa tyckte att butiken var 

mycket bra medan andra var mindre nöjda.   

3.4 Litteraturval 

Vi utgick från litteraturen som vi haft i de olika kurserna i Butikschefsprogrammet och sökte 

oss sedan vidare genom att söka i böckernas referenslistor. Detta för att få en mer omfattande 

och djupgående teori att grunda vår undersökning på. Vi besökte även tre olika bibliotek för 

att finna ytterligare kompletterande litteratur till uppsatsen. Men det gjordes även egna inköp 

av böcker som inte fanns på de aktuella biblioteken som besöktes. Vi gallrade ut den teori vi 

ansåg vara relevant och som berörde vår frågeställning för att få en fokuserad uppsats. Det 

gjordes även en omfattande sökning på Internet för att hitta relevanta artiklar och teorier.    
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4 Empiri 

Nedan följer en sammanfattning av informationen vi fått fram från vår intervju och våra 

fokusgrupper. Vi har delat in texten i olika kapitel och underrubriker för att lättare kunna 

följa resultatet. Först görs en beskrivning av Gina Tricot för att förstå bakgrunden till 

intervjun. Sedan följer den personliga intervjun. Vi beskriver sedan de tre olika 

fokusgrupperna. Avslutningsvis presenteras resultaten av de tre olika fokusgrupperna. 

4.1 Beskrivning av Gina Tricot 

”Gina Tricot är Nordens snabbast växande modekedja. 2009 nådde företaget över 2,3 

miljarder kronor i omsättning med över 135 butiker i Sverige, Norge, Finland och Danmark. 

Framgången har möjliggjorts med egen design och korta ledtider, men framförallt genom 

marknadens förmodligen högsta omsättningshastighet, branschens ord för hur kort tid ett 

plagg finns i butiken. Varje vecka anländer nydesignade plagg till butikerna vilket 2009 

lockade till fler än 80 miljoner besök. Alla beslut fattas närmast månadsbasis vid 

huvudkontoret i Borås. Logistiken sköts utan traditionellt centrallager direkt från fabrik till 

butik.”46 

4.2 Personlig intervju  
Det har genomförts en intervju med reklamchefen på Gina Tricot. Hon har arbetat på företaget 

i två år. Reklambranschen har hon arbetat i 20 år och har en stor arbetslivserfarenhet inom 

detta område. Hennes arbetsuppgifter är att leda arbetet inom Gina Tricots marknadsföring, 

allt ifrån en tidningsannons till en tv-reklam. Hon är även den som ser till att 

marknadsföringen når ut på nya marknader för att etablera en ny stabil kundkrets.   

 

I dag använder sig inte Gina Tricot av någon statistik om marknadsföringen genererar i köp 

utan hon menar att ”vi ser ju att det ger någonting för att det blir spring i butikerna.” De 

lägger inte ner tid och kraft på att mäta hurdan försäljningen blir på grund av 

marknadsföringen. Då de har en aggressiv marknadsföring och en stor kundkrets tycker de att 

det räcker som ett positivt resultat. De får respons från konsumenterna genom att de 

konsumerar och besöker butikerna. Men hade det gått dåligt för företaget hade de självklart 

tittat över marknadsföringen och resultaten.  Marknadsföringen är en stor kostnad för Gina 

Tricot, men reklamchefen menar att det är en nödvändig kostnad för att hela tiden locka och 

                                                 
46 https://www.ginatricot.com/#/company/0 
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bevara nya konsumenter när nya butiker öppnas. När Gina Tricot väljer var de ska publicera 

deras reklam resonerar reklamchefen så här: ”Vi väljer alltid i den mån det går den bästa 

placering, oavsett om det är TV, radio, tidningar, internet eller utomhus för att hela tiden 

attrahera nya konsumenter” De som kan anses vara intressant är om Gina Tricot har utformat 

en egen marknadsföringsstrategi för att lyckas med en bra marknadsföring? Enligt 

reklamchefen handlar det inte om nya strategier utan att hela tiden trycka för bra produkter 

och pris i sin marknadsföring, då de är ett produkt och prisföretag.  En avgörande faktor till att 

man konsumerar är om man blir påverkad av marknadsföringen, reklamchefen på Gina Tricot 

menar följande: ”De flesta människor påverkas av det man ser, vi har en stabil kundkrets men 

vi kan alltid få nya konsumenter.” Reklamchefen tror att marknadsföringen påverkar 

konsumenternas butiksval. I Gina Tricots fall tror hon att konsumenten redan har valt butik 

men blir inspirerade att besöka butiken då man ser något nytt i reklamen.  

 

När frågan kom om vad som påverkar butiksvalet mest menar hon att i Gina Tricots fall är det 

sortimentet ihop med priset som utgör det perfekta konceptet. För att detta ska nå 

konsumenten är kommunikationen den viktigaste påverkan för att få konsumenterna att välja 

Gina Tricot som butiksval. Det Gina Tricot vill förmedla med sin reklam är modeprodukter 

till lågt pris men även att de har modenyheter varje vecka. Gina Tricots målgrupp är en kvinna 

med medelinkomst i 30 års ålder. Självklart anpassas reklamen för denna kvinna så att den 

ska vara så givande och tilltalande som möjligt. ”hur skulle det bli om vi inte anpassade oss 

efter målgruppen och använde oss av en kvinna i 50 års ålder, katastrof.” 

Marknadsföringskostnaderna har ökat successivt och parallellt med att företaget har vuxit. De 

lägger mer pengar och kraft på marknadsföringen idag än vad det gjorde för tio år sedan när 

företaget startades. Marknadsföringen är den samma hela året om, det finns ingen period då 

Gina Tricot gör mer eller mindre reklam utan marknadsföringen är jämn året om. 

4.3 Beskrivning av fokusgrupp 

Vi har genomfört tre stycken fokusgrupper med kvinnor. Fokusgrupp ett bestod av sju tjejer i 

åldrarna 15 till 20 år. Fokusgrupp två genomfördes med kvinnor i åldrarna 21-30 år, de var 

sammanlagt åtta stycken deltagare. Den tredje fokusgruppen var med sex kvinnor i åldrarna 

31-40 år. Respondenterna i varje fokusgrupp befinner sig i liknande livs- och 

ekonomisituation. Nedan redovisas en sammanställning av fokusgrupperna samt viktiga 

mönster och utmärkande svar. 
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4.4 Fokusgrupp 1 

Första frågan som ställdes till respondenterna var: väljer ni butik efter reklam? De blev många 

olika svar, men svaren som utmärkte sig var att man blir lockad att besöka butiken men det 

behöver inte leda till att man konsumerar. En av respondenterna menar att: ”åker jag in till 

stan, besöker jag alla butiker oavsett reklam”. En annan respondent tycker att det är för 

mycket reklam, ”man kommer inte ihåg vilken butik som gjort vilken reklam. De leder till att 

jag besöker alla butiker” Två av respondenterna menar att de inte alls väljer butik efter 

reklam utan snarare efter butikens läge och service. Blir ni påverkade av reklam? Var den 

andra frågan som ställdes. Alla respondenter svarade ja, speciellt vid bra erbjudande.  

 

Fråga tre som ställdes löd följande: vilken är den första reklam du tänker på när du hör ordet 

reklam? Den första reklamen alla tänkte på var Ica reklamen men även tele2 och Loréal. Det 

respondenterna var eniga om var att en bra reklam ska innehålla humor och ett bra 

erbjudande, därför tyckte det att Ica har lyckats. Det visades sedan upp fyra reklambilder som 

respondenterna fick kommentera helt fritt. Alla var överens om var att det var fina 

reklambilder och att de två första var Gina Tricot. De andra bilderna var helt främmande för 

alla respondenter, någon menade att det var från en större modekedja såsom Ellos. De tyckte 

att två av bilderna var för nakna och att detta väckte intresse och uppmärksamhet.  

 

Vi ställde sedan frågan om man blir lockad att handla dessa kläder på grund av reklamen? Här 

var respondenterna oense, en del tyckte man fick inspiration medan en menade” jag flyger 

inte direkt till butiken bara för att handla dessa kläder”. Några respondenter menar att de blir 

inspirerade men inte på att konsumera. Vi avslöjade sedan vilka reklambilderna var, då sa en 

respondent ”det borde man ha fattat med tanke på modellerna” en annan sa följande, ”jag 

trodde de andra bilderna var från Ellos eller Halens och inte H & M”. Frågan som sedan 

ställdes var om respondenterna handlar på Gina Tricot, detta gjorde alla så svaret blev ja. En 

respondent sa ”jag handlar alla mina kläder på Gina Tricot, jag är en riktigt Ginatjej”.   

 

När vi frågade frågan: vad tänker ni på när ni hör Gina Tricot som varumärke? Fick vi många 

olika svar. Det vanligaste svaret var: billigt, nyheter, mode, klänningar men även på 

logotypen. Handlar ni på Gina Tricot för att ni sett en reklam, var nästkommande fråga. 

Majoriteten menar att det gör de om det är plagg de vill ha och blir inspirerade av. En 

fjärdedel menar att oftast vill man ha det som är i reklamfilmen men när man kommer dit 
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motsvarar det inte förväntningarna eller så är det redan slut. En respondent menar följande 

”Hon i reklamen bär det på bästa möjliga sätt, så skulle det inte se ut på mig”. Vi ställde 

sedan en följdfråga: om svaret var ja, vad är det som lockar? ”Man vill vara modern och då 

vet man att Gina Tricot är ett säkert kort”. En annan respondent menade att ”Gina Tricot 

ligger alltid steget före och det är det som lockar mig” . Några respondenter menar även att 

när de läser i en veckotidning och hittar något de vill köpa, finns det liknade plagg hos Gina 

Tricot.  

 

Tror ni att ni hade handlat på Gina Tricot om det inte gjort reklam? Här blev det en livlig 

debatt då majoriteten trodde att de handlat i lika stor utsträckning som det gör idag. 

Resterande menar att de inte vetat att det funnits och vilket erbjudande som erbjöds i butiken. 

En annan respondent sa följande ”jag hade inte blivit lika inspirerad och fått samma lust att 

gå in i butiken, men hade jag vägarna förbi hade jag nog gått in”. Köper ni plaggen som är i 

reklamen eller är det bara inspiration? Majoriteten tycker att det är inspiration och resterande 

köper plaggen i reklamen. Om ni blir inspirerande hade ni velat se mer reklam? Alla 

respondenter var överens om att det redan är mycket reklam idag, men eftersom de gillar Gina 

Tricot hade det gärna fått var mer av de, ”hellre Gina Tricot än Gillette”. Vad lockar mest tv-

reklam eller tidningsreklam? Här var alla överens om tv-reklamen, ingen av respondenterna 

läser någon dagstidning.  

 

Vad tror ni hade hänt om Gina Tricot slutade göra reklam? Denna fråga funderade 

respondenterna länge på men majoriteten kom fram till att man hade sakta men säkert glömt 

av Gina Tricot. En tredjedel tror inte det hade hänt så mycket, men man hade själv fått göra 

”grovjobbet” . Tillföljd av detta ställdes frågan om reklam är viktigt? Detta tyckte alla 

respondenter, men mer eller mindre. ”För mig är det inte så viktigt men för allmänheten och 

företagen, men det underlättar även för lilla mig”. Tror ni att reklam ger den respons företag 

tror att den gör? Majoriteten av respondenterna tyckte att det borde väl företagen veta annars 

hade det inte funnits så mycket reklam. Några andra menade att det blivit en djungel av 

reklam så företagen är med och slåss för att inte bli utan. En respondent sa följande ”Nej, inte 

med tanke på att man så sällan köper det som är i reklamen” då sa en emot ”men då har du 

ändå fått inspiration och information om att de finns”. Nästa fråga som ställdes var: vad tror 

ni om mun till mun reklam? Detta trodde respondenterna på ”jag blir alltid påverkad av mina 

vänner, så säger min vän att något är bra så litar jag på det”. Den sista frågan som ställdes 

var: vad påverkar mest vid butiksval? I denna fokusgrupp var det pris och kommunikation 
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som utmärkte sig mest, en respondent sa följande citat ” Jag struntar väl i var butiken ligger 

bara det är snygga och billiga kläder.” 

4.5 Fokusgrupp 2  

Fokusgrupp två började med att frågan om de väljer butik efter reklam ställdes. Majoriteten av 

respondenterna tyckte att det absolut påverkas av reklam, om inte annat så tror de att man gör 

det omedvetet. ”Eftersom det finns en otroligt stor mängd av reklam som visas så kan man 

omöjligen sålla den informationen, därför tror jag att man väljer vissa butiker omedvetet för 

att man känner igen det från en reklam” sa en av respondenterna. Respondenterna påverkades 

av reklam som ligger i deras intresse, så som reklam om mode och inredning. ”En reklamfilm 

om Saab lägger jag inte på minnet direkt, men en snygg topp från H & M påverkar mig 

absolut till att jag besöker butiken eller deras hemsida”. Den reklam som alla respondenterna 

spontant kan komma ihåg var Ica reklamen. Därefter kom reklam så som Mekonomen och 

Gina Tricot. Det respondenterna såg helst i en reklam var att den ska vara seriös, tilltalande, 

prisvänlig och snygg. För den ska kunna ge ett gott intryck av att vara en bra reklam som 

tilltalade de. 

 

Därefter visades det upp fyra reklambilder utan några logotyper på för att inte påverka deras 

svar. En respondent såg direkt att det var två bilder ifrån Gina Tricots reklamen. Hon 

påpekade även att de har bytt till en ny modell i sina reklamkampanjer. Då såg även de andra i 

gruppen att det var reklambilder från Gina Tricot endast en var omedveten om detta. De andra 

bilderna hade ingen i gruppen någon aning om vilket företag som låg bakom reklamen, en 

trodde att det kanske kunde ha varit taget ur en Elloskatalog.  

 

Vi frågade om de blev lockade till att handla plaggen på bilderna. Alla respodenterna förutom 

ansåg det mer som inspirationsbilder och blev mer lockade av att besöka butiken än att just 

handla plaggen på bilderna. En respondent sa: ”Nej den kvalitén vill inte jag bära med mig 

hem, men yngre har ju inte råd att handla dyra kläder så det kan jag förstå att de handlar på 

Gina.”  Alla i gruppen handlade självklart på Gina Tricot och tyckte mycket bra om deras 

kläder men även marknadsföringen. De kände sig lockade av deras erbjudanden speciellt 

deras slogan ”Nyheter varje vecka” vilket påverkade dem till att besöka butiken ofta för att se 

vilka nyheterna var som kommit in till butiken. Den äldsta kvinna i gruppen handlade inte alls 

hos kedja, hon tycke att deras kvalité var bedrövlig och att det var kläder för yngre tjejer. 

Respondenterna ser Gina Tricots som ett snabbt växande varumärke med billiga modenyheter 
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men dock med dålig kvalité på plaggen. Alla respondenterna utom en handlade på Gina 

Tricot, men om det är på grund av reklamen var en svår fråga. En respondent sa följande 

”Väldigt sällan, tycker mer att det är som inspiration.”  Svaret på denna fråga blev att alla 

inspirerades att besöka butiken men inte för de plagget som visades i reklam. En respondent 

sa även följande ”Tror inte plaggen ser ut så på mig som de gör på reklamen. Men jag tar 

gärna en runda i butiken för andra plagg.” 

 

 Det som lockade till ett besök i butiken, var att modellen i reklamen ser väldigt snygg och 

fräsch ut. Att hon dansar, man ser plagget väldigt bra och att det är billigt. Om Gina Tricot 

inte skulle fortsätta med lika mycket marknadsföring som dom har idag tror respondenterna 

att de ändå skulle besöka butiken men att deras intresse för butiken skulle minska. ”Ibland 

tänker man att man inte ska handla där, men sen ser man en reklam och så går man dit igen.” 

 

Alla var överens om att det är alldeles för mycket reklam som pumpas ut i alla medier och det 

är svårt ta den till sig. En respondent sa följande: ”Men nu är det alldeles för mycket reklam, 

då det är en ren djungel och man kan inte skilja gorillan från giraffen” Annars var alla 

överens om att de gillade reklam och de tyckte att det är en rolig inspirationskälla. Den reklam 

som tilltalade respondenterna mest var tv-reklam och de var alla överens om. Om det skulle 

göras mindre reklam trodde alla i gruppen att man inte skulle bli påmind på samma sätt som 

man blir idag. Då skulle man inte besöka butiken lika ofta som man gör i nuläget. 

Respondenterna tror att företagen vet vad de gör med sin marknadsföring. Annars skulle de 

inte lägga ut de summor pengar de gör, om de inte fick den responsen de velat uppnå med sin 

marknadsföring. Marknadsföringsknepet mun till mun trodde alla i gruppen på, då man litar 

på en vän eller en familjemedlem som har provat en produkt. Men slutsatsen de kunde dra var 

att man inte blir påmind flera gånger av sina vänner att köpa en produkt som man blir med 

reklam. ”Man litar ju mycket mer på sina vänner, men att ett företag skulle växa sig stort tror 

jag inte. För en kompis påminner en bara en gång, men med reklam blir man påmind med 

hela tiden” Respondenterna i fokusgruppen tyckte att det viktigaste vid ett butiksval var 

servicen och priset men även intresseväckande kommunikation. 

4.6 Fokusgrupp 3 

Respondenterna i fokusgrupp tre tyckte sig inte bli påverkade av reklam vid val av butik, utan 

läget och servicen var viktigare. I viss mån blir de påverkade av reklam, den äldsta kvinna i 

gruppen sa ”att det visar en vad som är modernt.” Hälften av dem påverkades men de trodde 
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att den yngre generationen påverkades mer än vad de gör. Läget och servicen var de centrala 

påverkarna för kvinnorna i denna fokusgrupp. Företagen som respondenterna kände igen på 

grund av deras reklam var Ica, Tre, Coop och Hemtex. En reklam enligt fokusgruppen ska 

innehålla kvalité, humor och vad produkten kostar. En respondent sa följande, ” humor är 

aldrig fel, Ica reklamen är ju så rolig.” När vi visar upp de fyra reklambilderna var det bara 

en respondent som kunde koppla ihop två modeller med Gina Tricot. De andra i gruppen 

tyckte att det var för naket och kunde inte alls se ifrån vilket företag reklambilderna var tagna 

ur. Det var ingen som blev sugen på att handla. De tyckte att det var intetsägande. ”Kan folk 

verkligen bli lockade av sådant här, det ser ju inte alls ut som något speciellt med deras 

kläder.”  

 

När vi sedan ställde frågan om de handlar på Gina Tricot var det en tredjedel som gjorde det 

regelbundet medan de andra handlade där sällan. Det fokusgrupps respondenterna relaterade 

Gina Tricot med var att det är en ungdomlig modekedja med lågt pris, moderna plagg, dålig 

kvalité och plagg man behöver för stunden. ”Som klädkedjornas ”Mc Drive” man springer in 

och handlar nått fort som man behöver för kvällens eller dagens aktivitet.”  Respondenterna 

handlade inte på Gina Tricot på grund av att de sett deras reklam. Det var inget i deras reklam 

som lockade, utan de som handlade på Gina Tricot besökte butiken regelbundet ändå. Om 

Gina Tricot skulle börja med att trappa ner sin marknadsföring trodde de som handlade där att 

det skulle fortsätta att handla. Medan två tredjedelar av respondenterna i gruppen trodde att 

man inte skulle bli påmind om deras existens och att man till slut skulle glömma modekedjan. 

Reklamen såg de mer som en inspirationskälla än att det ledde till ett besök i någon Gina 

Tricot butik. En respondent sa även att ”det är för ungdomliga kläder och det finns inget i min 

storlek. Så jag handlar inte plaggen som är med i reklamen.” Det som lockade 

respondenterna till butiken var att det är prisvänligt och att plaggen är moderna. Hälften av 

guppen önskade att det fanns mer reklam, då de ansåg att de inte uppmärksammat den reklam 

som fanns i deras omvärld. Medan den andra halvan tyckte att det räcker med reklam 

mängden som är i dagsläget, ”det får ju inte ta över allt runt omkring en” sa en respondent.  

 

Den reklam som lockade mest var tidningsreklam då man kan studera bilderna och 

erbjudandet ordentligt. Även att man kunde titta på annonsen igen om man önskade så. 

Gruppen trodde inte att ungdomarna skulle handla i den utsträckning det gör idag om det inte 

vore för all reklam. Då de ansåg att det var de som påverkades mest av den, så om det skulle 
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publiceras mindre reklam nu så trodde de att det skulle vara ungdomarna som hade handlat 

mindre.  

 

”Företag får nog absolut den respons de vill ha av sin reklam för det är verkligen en hysteri 

kring reklam.” Även den mängd reklam som pumpas ut i både tv och pappers form. Sista 

frågan vi ställde fokusgruppen, var om de tyckte att mun till mun marknadsföringen var 

bättre? Resonerade alla i fokusgruppen att mun till mun marknadsföringen passar dem bättre, 

då de är lite äldre och vill kunna lita på att produkten är bra. En respondent sa följande, ”jag 

gillar när man kan lita på den som säger att något är bra. Reklam känns så överdrivet och för 

bra för att vara sant.”   
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5 Analys 

Nedan följer ett analyskapital där vi behandlar resultatet av empiri med den relevanta teorin. 

Analysen ligger sedan till grund för de slutsatser/rekommendationer som vi kommit fram till i 

nästkommande kapitel. Först följer en analys utifrån den personliga intervjun. Därefter kommer 

analys utifrån de olika fokusgrupperna. Avslutningsvis analyseras skillnader och likheter mellan 

den personliga intervjun och fokusgrupperna.  

5.1 Analys av resultatet utifrån intervjun 

Enligt Holm är det viktigt att man får feedback47 på sin kommunikation, det vill säga att man 

får en reaktion från mottagaren. Detta anser Gina Tricot att de har lyckats väldigt bra med. De 

har mycket spring i butikerna och får återkoppling från konsumenterna på detta sätt. Enligt 

Makromålkedjan48 är det viktigt att attrahera och fånga kundens intresse, för att få den att 

börja bearbeta reklamen och förhoppningsvis leda till ett köp. Gina Tricot har tagit efter detta 

då de har en bredd i deras reklamplacering och de vill konstant attrahera nya konsumenter. 

Fokus i deras marknadsföring ligger på produkt och pris, vilket kommuniceras ut till 

konsumenterna. Detta är enligt Sexhörningen49 vad en bra reklam ska innehålla för att få 

kunden att börja bearbeta reklamen. Enligt Gummesson är detta ett viktigt steg för att nå 

kommunikationseffekter.  

 

Det Gummesson tar upp är att man hela tiden blir påverkad av reklam vilket Gina Tricot har 

uppmärksammat då reklamchefen menar att man blir påverkad av allt man ser. Därefter ligger 

det till grund för butiksval omedvetet på grund av reklamen. Reklamchefen tycker att 

marknadsföring är den viktigaste aspekten när konsumenterna väljer butik men väl inne i 

butiken är det produkten och priset.50 I överensstämmelse med Dahlén och Lange är det 

viktigt att man anpassar sin marknadsföring efter målgrupp vilket Gina Tricot är helt överens 

om då de hela tiden arbetar med att hitta den perfekta målgruppskvinnan. Detta för att erhålla 

den bästa kommunikationseffekten. Marknadsföringens mängd är lika hela året om för att 

konstant kommunicera med konsumenterna på bästa sätt. 

                                                 
47 Holm O (2002) 
48 Dahlén M & Lange F (2009) 
49 Boström M & Hernant M (2010) 
50 Boström M & Hernant M (2010) 
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5.2 Analys av resultatet utifrån fokusgrupp 1 

Enligt AIDA-modellen51 är det viktigt att väcka kundens intresse och få den att börja bearbeta 

reklamen. Detta märktes tydligt i fokusgruppen då flera respondenter fick intresse för bra 

reklam och började bearbeta den. Detta ledde även till att man blir lockad till att besöka 

butiken. Reklam som inte har utstrålning eller väcker intresse bearbetar inte respondenterna. 

Detta leder till att man inte kommer ihåg vilken butik som gjort vilken reklam, och leder inte 

till någon målgruppsrespons.52 Respondenterna väljer därför butik efter läge och service.  

För att man ska bli påverkad av reklam krävs det att den har utstrålning, speciellt budskap och 

vänder sig till rätt målgrupp53. Detta stämmer väl överens med empirin då alla respondenter 

blir påverkade av reklam speciellt vid ett bra erbjudande. Den reklam som är mest 

igenkännande enligt fokusgruppen är Ica reklamen.  

 

Enligt Dahlén och Lange beror detta på att Ica hållit sig till reglerna, att de driver med sig 

själva och att den är igenkännande. Detta har lett till en framgångsrik och uppmärksammad 

marknadsföring. I överstämmelse med Holm är det bra om det är igenkännande när man ska 

köpa en produkt. När bilderna visades upp var alla respondenter överens om att de två första 

bilderna var från Gina Tricots marknadsföring. Detta kan leda till att marknadsföringen fort 

kopplas ihop med Gina Tricots då konsumenten redan bearbetat den. Detta behöver inte leda 

till att man konsumerar enligt Dahlén och Lange utan det är även varumärkesbyggande och 

ger inspiration till konsumenten. Efter ett köp görs utvärdering av köpet54, då frågan om de 

handlar på Gina Tricot svarade alla ja. Detta betyder att alla gjort en positiv utvärdering då det 

konsumerar och tänker fortsätta att konsumera på Gina Tricot. Budskapet i reklamen ska vara 

anpassat efter målgruppen för att få bästa feedback.55 Respondenterna ger feedback om det är 

plagg som de blir inspirerade av eller vill äga. Respondenterna i fokusgruppen är den rätta 

målgruppen eftersom de oftast vill handla det de sett i en reklam ifrån Gina Tricot. Ett företag 

som inte gör reklam har svårare att kommunicera med sin målgrupp. Detta tror en del 

respondenter inte har någon betydelse då de hade handlat lika mycket utan reklam.          

                                                 
51 Dahlén M & Lange F (2009) 
52 Dahlén M & Lange F (2009) 
53 Dahlén M & Lange F (2009) 
54 Dahlén M & Lange F (2009) 
55 Holm O (2002) 
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5.3 Analys av resultatet utifrån fokusgrupp 2 

I enlighet med boken Marknadsföring56 är igenkänning en viktig del för att få konsumenten 

påverkad. Respondenterna menar att man omedvetet går in i en butik då man sett en reklam. 

Respondenterna menar även att man lättare påverkas av reklam man är intresserad av.57 Precis 

som Arfwidsson, Ek och Nordensvärd säger uppmärksammar man reklamen man är 

intresserad av mer. Även den här fokusgruppen tänker på Ica reklamen när de hör ordet 

reklam, lika så här är igenkänningen en viktig del i teorin och empirin. Det märks tydligt att 

igenkänning har en stor del i val av butik. Majoriteten av fokusgruppen såg att det var Gina 

Tricots marknadsföring som visades på bilderna. Detta visar att igenkänning58 är en viktig 

faktor för att konsumenterna ska bli påverkade och känna igen reklamen vilket leder till 

bearbetning.59 Majoriteten såg bilderna som inspiration och de blir påverkade att besöka 

butiken, feedback60 är ett faktum.  

 

Ett unikt budskap61 Gina Tricot framför i sin marknadsföring är ett bra erbjudande. Detta är 

enligt Arfwidsson, Ek och Nordensvärd helt korrekt då alla respondenterna blir påverkade och 

lockade till att besöka butiken. I marknadsföringen använder sig Gina Tricot av en fin tjej som 

många vill känna igen sig i. Detta är ytterligare en faktor till att man blir påverkad att göra ett 

speciellt butiksval. Det är viktigt för företag att hela tiden synas på olika platser. Detta var 

respondenterna helt överens om, för annars skulle man lätt tappa intresset för butiken. Det 

tredje steget i köpprocessen62 är alternativutvärdering, blir man inte påmind att en butik eller 

produkt finns är det lätt att man glömmer av butikens/produktens existens. Precis som Dahlén 

och Lange säger men även vår empiri är det viktigt att man hela tiden blir påmind för att 

kunna analysera och utvärdera de olika alternativen.63         

5.4 Analys av resultatet utifrån fokusgrupp 3 

Det som påverkar val av butik förutom kommunikation är läge, pris, service, sortiment och 

människor.64 I denna fokusgrupp var läge och service de viktigaste påverkarna vid val av 

butik. I enlighet med Boström och Hernant har vi olika faktorer som påverkar val av butik. 

                                                 
56 Arfwidsson H & Ek A & Nordensvärd L (2003) 
57 Arfwidsson H & Ek A & Nordensvärd L (2003) 
58 Arfwidsson H & Ek A & Nordensvärd L (2003) 
59 Dahlén M & Lange F (2009) 
60 Holm O (2002) 
61 Arfwidsson H & Ek A & Nordensvärd L (2003) 
62 Dahlén M & Lange F (2009) 
63 Dahlén M & Lange F (2009) 
64 Boström M & Hernant M (2010) 
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Den äldre generationen lägger större vikt på servicen i butiken än reklam som är kommersiell. 

Igenkänningen var även här stor på de mest kända tv-reklamerna så som Ica och Coop. 

Igenkänning är en viktig del i reklamen, för att konsumenterna ska känna igen företaget 

bakom. I denna fokusgrupp var det även Ica som var den reklam som flest kände igen. Detta 

betyder att Ica har ett koncept som går hem hos konsumenterna, vilket leder till att man 

känner igen reklamen och blir påverkad av den. Detta är enligt Arfwidsson, Ek och 

Nordensvärd rätt då man gör reklam som är unik och intresseväckande.65  

 

Det man kunde konstatera i denna fokusgrupp med äldre kvinnor var att de inte kände igen 

reklambilderna som visades upp. Detta visar att Gina Tricot har lyckats bra med att rikta sin 

reklam till sin tänkta målgrupp66, då de andra fokusgrupperna har vetat exakt var reklamen 

kommit från. Den här fokusgruppens deltagare är inte tänkta konsumenter till Gina Tricot det 

märks tydligt då varken marknadsföringen eller produkterna är riktad till denna kvinna. Det 

har heller inte lika lätt att bli påverkade och uppmärksammade av marknadsföringen från Gina 

Tricot. Hälften av respondenterna ansåg att de inte uppmärksammat reklamen och därför ville 

ha mer reklam. Detta tyder på att reklamen inte är riktad till dem och därför blir det ingen 

målgruppsrespons.67 Det alla respondenter var överens om var att de inte trodde att 

ungdomarna skulle handla i den utsträckning det gör om det slutade göra reklam.    

5.5 Analys av skillnader och likheter mellan den pe rsonlig intervju 

och fokusgrupperna 

Det reklamchefen och alla respondenterna var överens om var att intresseväckande reklam 

blir man påverkad av. Bra reklam är olika beroende på tycke och smak. Alla påverkas olika av 

reklambudskap som sänds ut.68 Det som märktes tydligt i fokusgrupperna och intervjun var att 

man påverkas av den reklam som tilltalar en personligen och då påverkas man i högre grad. 

Detta visas även tydligt då Gina Tricot sänder ut rätt budskap till sin målgrupp som i sin tur 

blir påverkade och handlar i butiken.  Den yngre generationen i fokusgruppen har sett och 

bearbetat Gina Tricot reklam. Detta kan bero på att Gina Tricot marknadsför sin 

marknadsföring på platser där de yngre ser och uppfattar budskapet lättare än den äldre 

generationen. 

 

                                                 
65 Arfwidsson H & Ek A & Nordensvärd L (2003) 
66 Dahlén M & Lange F (2009) 
67 Dahlén M & Lange F (2009)  
68 Arfwidsson H & Ek A & Nordensvärd L (2003) 
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6 Slutsats och rekomendationer 

Nedan redovisas de slutsatser som framkommit i vår uppsats men även de rekommendationer 

som vi vill ge till marknadsförare.  

 

”Denna uppsats kommer att beskriva om konsumenter påverkas av marknadsföring när det 

gäller butiksval. Genom resultatet vi får fram, hoppas vi kunna förklara varför 

marknadsföring påverkar konsumenten. Det är en stor kostnad för företagen att 

marknadsföra sig själva och sina produkter. 69 Får dem respons för sin marknadsföring eller 

är det enbart en stor kostnad för företagen? Vi vill även ta reda på om marknadsföringen ger 

det resultat som företagen förmodar att det gör eller är det bara ett sätt att synas.” 

Frågeställningen som denna uppsats grundar sig på är: Hur påverkar marknadsföring 

konsumentens butiksval?  

 

Det vi kan konstatera när vi har genomfört denna uppsats är att marknadsföring har en 

påverkan vid val av butik, men i olika utsträckningar. För vissa är det en inspirationskälla men 

för andra är det en indirekt påverkan som leder till köp. Det svåra med uppsatsen har varit att 

respondenterna inte tror sig bli påverkade av marknadsföring, men de ändrade sig under 

diskussionens gång. Vi har gjort en teori igenkänning då vår uppsats stämmer överens med 

den relevanta teorin vi använt oss av. Då man påverkar sin målgrupp genom marknadsföring. 

Ett annat konstaterande vi kunde se är att man tar till sig de produkter man själv tycker om. 

Det är svårt att påverka konsumenter som inte har ett gott förhållningssätt till ett företag att få 

konsumenten att uppmärksamma och bearbeta deras marknadsföring. Rätt målgrupp ser vi har 

varit en central del för att fånga uppmärksamheten hos konsumenten. Även att få dem 

påverkade till ett köp. Problematiken ligger i att vara på rätt plats vid rätt tillfälle för att på 

bästa sätt kunna påverka sin målgrupp till ett köp.  

 

Ett annat konstaterande är att det inte räcker med att ha en god marknadsföring utan 

konsumenter kräver idag en helhet det vill säga service, läge, kommunikation, människor, 

sortiment och pris. Det som påverkade konsumenterna extra mycket vid en reklam var när det 

fanns inslag av humor och en intressant produkt. Det vi även kan se är att det man erbjuder 

konsumenten ska vara en produkt som sin tänkta målgrupp finner vara intressant. Vilket vi 

anser att Gina Tricot lyckats med då de erbjuder modenyheter till lågt pris och till rätt 

                                                 
69 Skoglund C (2009) 
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målgrupp. Även det som märktes var att det yttre lockar till uppmärksamhet då man använder 

sig av en förebild till denna illusion.  

 

Det vi kan rekommendera till företagen är att anpassa reklamen efter sin tänkta målgrupp då 

detta ger den bästa responsen. Större företag ser att marknadsföring når ut då de har en stor 

kundkrets som besöker butiken, men det vi kan rekommendera är att man undersöker om det 

verkligen är marknadsföring som ger det resultatet för att kunna förbättra sig. Reklamen ska 

vara rolig och intresseväckande för att påverka. Idagens moderna samhälle där reklamen är en 

central del i att visa sitt företag gäller det att man sticker ut ifrån mängden för att inte 

förblandas med liknade produkter.     
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Appendix och bilagor: 

7 Bilaga  
Personliga intervjufrågor 

 

• Er marknadsföring verkar vara väldigt givande, har ni gjort en marknadsundersökning 

någon gång om det ger fler köp på grund av er marknadsföring? 

• Vet ni om det ger den respons i att folk handlar hos er eller täcker de upp kostnaden 

för vad er marknadsföring kostar? Eller går ni efter principen syns man inte finns man 

inte? 

• Hur väljer ni ut vart ni ska placera ut era annonser? 

• Har ni utvecklat en egen marknadsstrategi, marknadsföringsknep? 

• Vad tror ni, är reklamen avgörande för att er målgrupp ska komma och handla? 

• Tror ni att konsumenter väljer butik efter marknadsföring? 

• Vad vill ni utrycka med er reklam? 

• Vilka är er målgrupp? Görs reklamen efter ”denna” kvinnan? 

• Var det mer när ni började med er kedja för att få uppmärksamheten eller ligger det på 

samma nivå kostnadsmässigt nu med? 

• Har ni en jämn marknadsföring hela året om? 
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Fokusgrupp 

 
1. Hur påverkar marknadsföring ditt butiksval? 

2. Väljer ni butik efter reklam? 

3. Blir ni påverkade av reklam?  

4. Vilken är den första reklam du tänker på när du hör ordet reklam?  

5. Vad tycker ni att en bra reklam ska innehålla? 

6. Sedan visas två oberoende reklambilder upp, – Blir ni lockade till att handla när ni ser 

dessa bilder? 

7. Handlar ni på Gina Tricot? 

8. Vad tänker ni på när ni hör Gina Tricot som varumärke? 

9. Handlar ni på Gina Tricot för att ni sett en reklam? 

10. Om svaret är Ja, vad är det som lockar? 

11. Tror ni att ni hade handlat på Gina Tricot fast det inte hade gjort reklam? 

12. Köper ni plaggen i reklamen eller är det bara en inspiration till att besöka butiken? 

13. Hade ni velat se mer reklam, eller räcker den som är? 

14. Vad lockar mest tidning eller tv-reklam? 

15. Vad tror ni hade hänt om Gina Tricot slutade göra reklam? 

16. Tycker ni att reklam är viktigt? 

17. Tror ni reklamen ger den respons företag tror att den gör? 

18. Mun till mun, är inte det bättre än reklam? 

19.  Vilken av de här sex delarna tycker du påverkar mest vid butiksval? 

– Läge, sortiment, pris, service, människor eller kommunikation? 
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