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Sammanfattning 
Denna uppsats handlar om konkurrensmedel och hur en outlet arbetar med dessa för att 

påverka konsumenter i deras val. Bakgrund till uppsatsen är den starka konkurrensen som 

idag finns inom kläd- och varumärkesbranschen. I takt med att allt fler butiker öppnar sina 

dörrar intensifieras kampen om konsumenterna. Därför vill vi studera hur en Factory Outlet, 

som ofta saknar de fördelar, som till exempel en centralt belägen butik har, får konsumenter 

att välja just dem. 

 

Problemställningen som skall belysas är vilka konkurrensmedel en outlet har att jobba med 

och vilka de faktiskt använder för att skapa en alldeles unik mix som medför att 

konsumenterna väljer just dem. Vi har därmed utformat en problemformulering som lyder: 

Vilket konkurrensmedel är det som främst påverkar konsumenten att åka till en outlet, och hur 

jobbar och använder en outlet olika konkurrensmedel?  

 

Syftet med vår uppsats är att utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv beskriva hanteringen 

av olika konkurrensmedels betydelse för en outlet och dess kunder. Vi kommer att fördjupa 

oss i undersökningen av vilka konkurrensmedel som används och hur de används, samt varför 

konsumenterna väljer att besöka en outlet. Vi kommer att använda oss av teorier så som 

konkurrensmedelsmixen, sexhörningen och konsumenters butiksval. Vår undersökning är 

uppdelad i två delar och utgår ifrån både en kvalitativ- och kvantitativ ansats. Vi ser en klar 

fördel att använda sig av båda två, då detta medförde att vi begränsade några utav nackdelarna 

hos varje metod. Undersökningen genomfördes på en av nordens största outlet för 

varumärken, vid namn Vingåkers Factory Outlet. Den första delen av undersökningen 

innefattar en öppen individuell intervju med den valda outletens marknadsansvarig och den 

andra delen innehåller 60 individuella konsumentintervjuer.  

 

De centrala slutsatserna för uppsatsen är att Vingåkers Factory Outlets sortiment och 

varumärkesutbud är det konkurrensmedel, som har störst påverkan på konsumenternas val att 

åka till outleten. Det är även detta konkurrensmedel som vi kommit fram till att outleten satsar 

och arbetar mest med. Därför kan vi även konstatera att Vingåkers Factory Outlet prioriterar 

helt rätt i sitt arbete med de olika konkurrensmedlen. 
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1 Inledning 
Då antalet butiker och konkurrensen mellan dessa växer sig allt större ökar konsumenternas 

valmöjligheter automatiskt. Numera är det inte alltid självklart att konsumenten lockas utav 

ett närliggande cityläge, utan i en del fall kan konsumenten vara beredd att ta sig vissa 

sträckor för att få ta del utav andra typer av erbjudanden, som till exempel fabriksförsäljning. 

Med denna uppsats vill vi ge läsaren en inblick i fenomenet Factory Outlet. Uppsatsen 

kommer att redogöra för vilka konkurrensmedel en outlet har att arbeta med, samt hur dessa 

används för att locka konsumenter. Läsaren skall genom uppsatsen få ta del utav två 

undersökningar, där den ena bygger på att ta reda på hur en outlet jobbar med olika 

konkurrensmedel och användarstrategier, medan den andra tar upp varför konsumenter väljer 

att besöka en outlet. Vi kommer att undersöka vilka konkurrensmedel det är som påverkar 

konsumenterna, för att på så sätt bringa förståelse till deras val av att åka till en outlet. Nedan 

följer bakgrund och problemställning för att ge läsaren en större förståelse till varför vi valt 

det aktuella ämnet. 

1.1 Bakgrund och problemställning 

Från början var outlets endast stora fabriksförsäljningar av framför allt en fabriks egen 

konfektion. Sortimenten kunde bestå av både ordinarie- och provkollektioner, men även av 

defekta varor, allt till ett rabatterat pris. Dagens outlets är mycket mer än bara 

fabriksförsäljning. Sortiment, butiksmiljö och marknadsföring håller idag en allt högre klass. 

En förklaring till detta kan vara att konkurrensen om konsumenternas pengar, växer i takt med 

att allt fler butiker slår upp sina portar. En direkt följd av den ökade konkurrensen är ökade 

konsumentkrav. Flera valmöjligheter medför att konsumenterna upptäcker fler dimensioner av 

företagets erbjudande.1 Vilka val konsumenten sedan gör kan butikerna påverka genom sin 

marknadskommunikation. Här handlar det om ”att lova stort och hålla större”2 Genom att 

informera om sortiment, nytta och priser så underlättas konsumenternas möjligheter till 

jämförelse med andra butiker, vilket kan leda till beslut om att gå till en viss butik. 

                                                
1 Parment  (2008) s.21 
2 Thurow Schmidt & Nilsson Sköld (2008) s. 137 
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Det är ett kritiskt område för marknadsförare att förstå konsumenters behov och önskningar 

och hur detta utmynnar i ett butiksval. Då en konsument ska fatta beslut om butiksval 

utvärderas olika tänkbara butiker med avseende på deras egenskaper. Konsumenten tar 

hänsyn till olika kriterier men även till upplevda egenskaper hos butikerna. Ju bättre 

överensstämmelse mellan dessa faktorer desto troligare är det att konsumenten väljer att 

handla i butiken.3 

 

För att en outlet skall stå sig på marknaden och vara konkurrenskraftig kan den använda sig 

utav olika konkurrensmedel. Dessa är läge, sortiment, pris, service, människor och 

kommunikation. Därför vill vi belysa problemställningen, vilka delar en outlet har att jobba 

med och vilka de faktiskt använder för att skapa en alldeles unik mix som medför att 

konsumenterna väljer just dem. Denna koppling är intressant att belysa då alla verksamheter 

bör och troligtvis lägger ner mycket arbete i valet av konkurrensmedel. En outlet saknar 

dessutom flera av attraktionskrafterna vanliga butiker har, som till exempel ett bra läge, 

tilltalande upplevelserum och hög service, och måste därför lägga ännu mer arbete på de 

resterande konkurrensmedlen, för att vinna över konsumenterna.  

 

Mot bakgrund utav det som ovan nämnts presenteras de huvudsakliga frågorna som vi vill 

besvara med denna uppsats, i stycket nedan. 

1.2 Problemformulering 

Vilket konkurrensmedel är det som främst påverkar konsumenten att åka till en outlet och hur 

jobbar och använder en outlet olika konkurrensmedel?  

1.3 Uppsatsens syfte 

Syftet med vår uppsats är att utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv beskriva hanteringen 

av olika konkurrensmedels betydelse för en outlet och dess kunder. 

 

                                                
3 Hernant & Boström (2010, kommande) 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
Nedan redogörs för den teoretiska referensram som vi valt för vår uppsats och som även utgör 

ett underlag för uppsatsens undersökningsdel. Uppsatsens teoretiska referensram redogör för 

hur butiken kan arbeta med olika konkurrensmedel med stöd av en 

konkurrensmedelsmixmodell vid namn, sexhörningen och hur dessa hörn påverkar 

konsumenten. Eftersom uppsatsens fokus ligger inom detaljhandeln krävs en modell som är 

lämpad för området. Detta anser vi att sexhörningen är, då den är både konkret och 

överskådlig. En annan viktig aspekt som teorin tar upp är hur konsumenterna gör sina 

butiksval och hur detta påverkar butiken. 

2.1 Konkurrens 

Konkurrens betyder egentligen kamp eller tävling. Framför allt talar man om företag som 

tävlar, konkurrerar, om att tjäna mer pengar än sina medtävlare på marknaden, sina 

konkurrenter. Konkurrens anses bra därför att konsumenterna kan välja den vara eller tjänst 

som kostar minst. Det driver i sin tur företagen att bli så effektiva som möjligt4. 

 

För en butik innebär konkurrens att butiken måste eftersträva att upplevas som det bättre 

alternativet på marknaden i jämförelse med andra likvärdiga företag.5 

2.2 Konkurrensfördel 

Syftet med det strategiska arbetet på ett företag är att skapa sig konkurrensfördelar. Det 

strategiska arbetet ska resultera i att skapa vinster för att kunna ligga över 

branschgenomsnittet. Det finns tre basstrategier som Michael E Porter6 har definierat och 

dessa är differentiering, total kostnadsöverlägsenhet och fokusering. Med differentiering 

menas att särskilja sina produkter och sitt sortiment från andra aktörer och konkurrenter. 

Genom exempelvis design, varumärke och distributionsnät kan företagen utöva sin specifika 

differentiering. Total kostnadsöverlägsenhet ger företaget möjlighet att öka sina marginaler 

och sätta press på priserna. Konkurrensfördelen fokusering betyder att företaget riktar in sig 

på en målgrupp, en viss konsumenttyp eller inom ett geografiskt område et cetera.7  

                                                
4 http://ne.se.persefone.his.se/enkel/konkurrens  (2010-03-03 kl 16:40) 
5 Lövingsson, Helin, & Karlöv (2007) s. 175 
6 Lövingsson, Helin, & Karlöv (2007) s. 178 
7 Lövingsson, Helin, & Karlöv (2007) s. 178 



 
 

4 
 

Ytterligare en faktor som företag har är sin USP (Unique Selling Point), alltså unikt säljande 

poäng för att ge bäst konsumentnytta.8 USP är den viktigaste anledningen varför 

konsumenterna vill komma till butiken och inte går till någon konkurrent. Det är viktigt att 

framhålla att det är konsumenten som genom sin upplevelse avgör vad som är unikt eller 

prisvärt. Genom konsumenterna kan en eller flera konkurrensfördelar skapas.9 Konkurrensen 

skapas genom att företaget granskar sina konkurrensmedel, som kan ge mest fördelar och 

bearbetar sin egen konkurrensmedelsmix. Nästkommande del handlar om ”marketing mix” 

som ligger till grund till de andra modeller som har utvecklats. 

2.3 Konkurrensmedel enligt marketing mix 

Ett företag kan konkurrera med flera slags konkurrensmedel. Bland annat kan en klassisk 

modell användas, de 4P som utgör en så kallad marknadsmix, som McCarthy är grundaren 

till. Marknadsmixen kan ses från flera perspektiv men grunden är att se modellen ur en 

synvinkel som handlar om att välja ut mål och positionering i sin marknadsföring. En 

förbättring av den ursprungliga modellen föreslogs av Kotler som klassificerade 

marknadsföringsaktiviteterna som en mix av redskap och kom fram till fyra stora 

huvudgrupper, 4P.  Dessa har senare utökats av Borden med 7P som inkluderar fler faktorer 

som påverkar företaget.10  

 

4P står för produkt, plats, pris och påverkan.11 Produkt står för märken, förpackningar och 

sortiment som företaget tillhandahåller. Produkter som är attraktiva för ett tillräckligt stort 

antal konsumenter är en förutsättning för att konkurrera på marknaden. Denna grund gör att 

företaget kan stå sig bättre på en marknad med ett överutbud. Plats omfattar hur tillgänglig 

butiken är för konsumenterna, var butiken är etablerad och vad som finns i närheten. Platsen 

kan både vara en befintlig butik eller en Internetbutik. Platsen för en butik har fått en allt 

större betydelse under årens gång.  

 

Priset är det konkurrensmedel som företaget lättast kan påverka men som även kan vara 

riskabelt att utnyttja för mycket. Butiken måste motivera sin prissättning och ge värde för 

pengarna till konsument.12 

                                                
8 Lövingsson, Helin, & Karlöv (2007) s. 178 
9 Lövingsson, Helin, & Karlöv (2007) s. 178 
10 Kotler et al. (2009) s. 17 
11 Kotler et al. (2009) s. 17 
12 Magnusson & Forssblad (2009) s. 85-88 



 
 

5 
 

Påverkan innefattar hur butiken kan påverka sin omgivning genom reklam, PR, mässor och 

kampanjer. Medias roll är viktig för att sprida sitt goda rykte och för att framhäva sitt 

företag.13 Den ursprungliga modellen var först och främst tillägnad tillverkande företag och 

har därför utökats för att passa detaljhandelsföretag. Modellen används för att marknadsföra 

förtaget strategiskt med rätt konkurrensmedel och för att anpassa marknadsföringsinsatser för 

en viss marknad eller målgrupp. Dessa 4P har som tidigare påtalats utökats på senare tid till 

flera P och bland annat har personal tillkommit. En kunnig och serviceinriktad personal är 

butikens viktigaste tillgång. Denna del har tillkommit då vikten av konsumentbemötande och 

service spelar stor roll, både internt och externt i ett företag.14 Det finns ytterligare faktorer 

som lagts till men dessa är mer anpassade för tjänsteföretag. En faktor som har mer 

anknytning till handeln och som också ingår i personal är konsumentvård och detta är det 

femte konkurrensmedlet. Ett företag har som uppgift att koppla samman och påverka samtliga 

konkurrensmedel för att få ett så optimalt resultat som möjligt.15  

 

För att på ett bättre sätt illustrera hur en butik i detaljhandeln arbetar med konkurrensmedel så 

ska vi i fortsättningen använda en modell som kallas för sexhörningen. Denna modell 

omfattar sex olika konkurrensmedel. 

2.4 Sexhörningen 

Sexhörningen är en konkurrensmedelsmixmodell som är anpassad till butiker i detaljhandeln. 

Den är illustrerad som en sexhörning och är uppbyggd kring sex stycken konkurrensmedel. 

Modellen är en mall för hur en butik kan utveckla och arbeta efter sin egen marknadsmix16, 

och innefattar konkurrensmedlen, sortiment, pris, läge, kommunikation, människor och 

service.  

       
       

                                                                                                                                                   
 
13 Magnusson & Forssblad (2009) s. 85-88 
14 Magnusson & Forssblad (2009) s. 85-88 
15 Axelsson & Agndal (2005) s. 161-163 
16 Hernant & Boström (2010, kommande) 
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Figur 1: Konkurrensmedelsmixmodellen sexhörningen. 17 
 
Att välja rätt konkurrensmedlen att fokusera på ur denna sexhörning beror helt och hållet på 

hur det ser ut för den enskilda butiken och hur marknaden ser ut runt omkring. Beroende på 

vilka eller vilket konkurrensmedel butiken väljer att fokusera på så påverkas inte bra 

konkurrensen utan även butikens resultat. Till exempel ger mer service högre kostnader och 

lägre priser ger en lägre bruttovinst för butiken.18 I nedanstående rubriker kommer vi att mer 

ingående behandla de sex konkurrensmedlen som finns i sexhörningen. 

2.4.1 Sortiment 

Sortimentet är den mix av produkter som butiken erbjuder. Sortimentet kan exempelvis vara 

brett, djupt, special och standard. I marknadsmixen gäller det att hela tiden arbeta utifrån ett 

marknadsperspektiv med sortimentsvård gällande sina produkter. Detta innebär att butiken 

arbetar aktivt med att avveckla och lägga till nya artiklar. I arbetet med sortimentet så ingår 

det att ta fram produkter som passar de utvalda målgrupperna. Beroende på målgrupperna så 

kan det krävas olika djup och bredd på sortimentet.19 Gemensamt för butikens sortiment är att 

den måste vara vinstinriktad, ha rätt balans och mixen av produkter måste vara anpassad till 

butikens storlek. 

                                                
17 Hernant & Boström (2010, kommande) 
18 Hernant (1996) s. 24-25 
19 Anberg & Eliasson (2005) s. 75 
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 Butikens val av sortiment kan vara avgörande för hur butikskonceptet kommer att lyckas.20 

En annan viktig egenskap hos en butik är läget, vilket kan vara avgörande i konkurrensen om 

konsumenterna. Nästa konkurrensmedel handlar om butikens läge gällande geografisk plats 

och butikens säljyta.  

2.4.2 Läge 

Konkurrensmedlet läge omfattar de faktorer som bland annat gör butiken tillgänglig för 

konsumenten.21 Valet av butiksläget görs i och med nyetablering och då är det 

butikskonceptet som avgör. Det finns fyra aspekter som butiken bör ta hänsyn gällande val av 

läge.22 Den första aspekten är flöden, alltså hur mycket rör sig fotgängare och bilister kring 

platsen. Storlek och utseende på butiken är den andra aspekten som speglar butikens image 

och sortiment. Synligheten är den tredje aspekten som butiken måste ta hänsyn till. Hur syns 

butiken ut mot konsument och vilket helhetsintryck ger butiken. Hur står sig butiken i 

förhållande till entréer, parkeringar och andra butiker är andra faktorer, som också måste 

betänkas. Den sista aspekten är infrastrukturen runt butiken, vilket innefattar vägnät, 

parkeringsplatser och tillgänglighet och har stor betydelse för butikens läge. En annan del som 

kan påverka butikens läge är kluster av andra butiker. Detta innebär att flera butiker samlas i 

ett visst område och drar fördelar av varandra gällande konsumentströmmar och försäljning. 

Detta innebär fördelar för även konsumenterna då ett bra urval av flera butiker på samma 

ställe innebär att flera ärenden kan uträttas samtidigt.23 Ett konkurrensmedel som är mer 

lättpåverkat i jämförelse med läget är priset. I nästa rubrik ska vi behandla konkurrensmedlet 

pris och dess egenskaper. 

2.4.3 Pris 

Butikens priser är en av de kraftfullaste signalerna om en varas egenskaper. Priset är ett 

konkurrensmedel som alltid är viktig och mest flexibelt, då det kan ändras med kort varsel. 

Konkurrens, kostnader och värde är tre viktiga faktorer för en butiks prissättning.24 

 

                                                
20Thurow Schmidt & Nilsson Sköld (2004) s. 12 
21 Axelsson & Agndahl (2005) s. 179 
22 Thurow Schmidt & Nilsson Sköld (2004) s. 24-26 
23 Thurow Schmidt & Nilsson Sköld (2004) s. 23-26 
24 Axelsson & Agndahl (2005) s. 175-177 
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Figur 2: Faktorer som påverkar pris på produkt. 25 
 
Då ett allt större utbud av varor, tillgänglighet och produktkvaliteter finns för konsument så 

blir konsumenterna allt duktigare på att utvärdera produkternas värde. Konsumenterna kan i 

stor utsträckning jämföra priser på likvärdiga produkter och bedöma priset i förhållande till 

kvaliteten och andra mervärden. Prisvärt är därför ett koncept som innebär att konsumenten 

upplever sig få mer för pengarna. Men det behöver inte innebära att produkten är billig för att 

uppfattas som prisvärd, utan det kan vara service, kvalitet, tillförlitlighet och tillgänglighet 

som skapar värde.26 Prissättningen är ett viktigt redskap för att kunna styra sin försäljning och 

därmed påverka lönsamheten. Det gäller att balansera den interna ekonomin med yttre 

faktorer, som efterfrågan och konkurrenssituation.27  För att bland annat kunna marknadsföra 

butikens prissättning på ett informativt sätt kommer vi i nästa rubrik att ta upp 

konkurrensmedlet kommunikation. 

2.4.4 Kommunikation  

Kommunikation syftar på de aktiviteter som butiken använder för att kommunicera sitt 

koncept till omgivningen i allmänhet och till marknaden i synnerhet.28 Kommunikation är den 

del på sexhörningen som förmedlar de andra fem hörnen till konsument via reklam och annan 

påverkan, som sker inne i butiken.29 Budskapet som butiken vill förmedla blir ett löfte till 

nuvarande och blivande konsumenter. 

 

All kommunikation handlar om att det finns en sändare (butik) och en mottagare (konsument). 

Kommunikation handlar om vilken effekt som sändaren vill uppnå hos mottagaren. 

                                                
25 Axelsson & Agndahl (2005) s. 177 
26 Thurow Schmidt & Nilsson Sköld (2004) s.16-17 
27 Thurow Schmidt & Nilsson Sköld (2004) s.16-17 
28 Axelsson & Agndahl (2005) s. 192 
29 Hernant (1996) s. 24 
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Det kan handla om att föra ut en viss information utan att förvänta sig någon omedelbar 

respons från mottagaren. Det kan också avse till att påverka mottagarens värderingar eller att 

förmå denne att köpa en specifik produkt. När butiken valt ut vilken som är målgruppen är det 

enklare att utforma sitt budskap.30 Men innan rätt målgrupp väljs så kräver det goda 

kunskaper i målgruppens behov och om mänskligt beteende. Vad butiken vill förmedla beror 

inte bara på den valda målgruppen utan även på vad konkurrenterna har att erbjuda.31 

 

Det finns flera metoder att använda i sin marknadskommunikation. Val av metod beror på 

butikskoncept, storlek, kommunikationsmål och vilka resurser som finns och krävs. 32 Reklam 

är den vanligaste metoden att kommunicera mot konsument och kan ske via tidningsannonser, 

reklamblad, tv- och radioreklam, samt storbilder. Reklamen har till uppgift att informera om 

nya produkter, skapa och öka efterfrågan, som påminnelse och att ändra uppfattningen hos 

konsumenten. Andra metoder är PR som är gratis för butiken. Här är det media som 

publicerar butikens sortiment, koncept och aktiviteter. PR ger trovärdighet men är svår att 

kontrollera som butik. Sponsring och events är andra tillvägagångssätt för att förmedla 

budskap och skapa möjligheter för butiken. När butiken redan har befintliga konsumenter kan 

relationsmarknadsföring vara behjälplig. Detta är ett bra sätt att knyta konsumenterna till sig 

och ge dessa specifika erbjudanden, som tack för deras lojalitet. Genom 

relationsmarknadsföring går det att fokusera mer på marknadsresurserna och förbättra 

försäljningen.33 För att en relationsmarknadsföring ska kunna fungera i en butik så spelar 

bland annat butikens personal stor betydelse. I nästkommande rubrik handlar det om 

människorna i butiken och hur dessa likafullt som kommunikationsåtgärder påverkar 

konsumenterna.  

2.4.5 Människor  

Människors egenskaper och attityder, i detta fall butikens personal, är ofta avgörande för 

butiken och dess konkurrenskraft. 

 

                                                
30 Axelsson & Agndahl (2005) s. 192-193 
31 Thurow Schmidt & Nilsson Sköld (2004) s. 144 
32 Thurow Schmidt & Nilsson Sköld (2004) s. 146 
33 Thurow Schmidt & Nilsson Sköld (2004) s. 146-149 
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Strävan att hålla hög servicenivå i butiken kräver att personalen lever upp till detta och har 

samma syn på konsumentvård som ledningen. Engagemanget som personalen ger till 

konsumenterna avspeglar sig i den upplevda atmosfären som konsumenterna känner.34 I de 

allra flesta butiker så har personalen stor betydelse för imagen och för lönsamheten. Bra 

bemötande, serviceanda och kunskap kring produkter kan kompensera både höga priser och 

dåliga varuexponeringar.35 Personalens arbete i butiken handlar om att infria löften och skapa 

förväntningar. Konsumentservicen blir allt viktigare och innebär två saker, personlig service 

och servicetjänster. Personlig service innebär det personliga bemötandet konsumenten får i 

butiken och den personliga försäljningen, som personalen använder för att kunna möta 

konsumentens behov.36 Servicetjänster är extratjänster, som butiken erbjuder. Detta kommer 

vi att förklara närmare i nästkommande underrubrik. 

2.4.6 Service 

Detta konkurrensmedel omfattar de extratjänster utöver produkten, som butiken erbjuder. 

Servicetjänsterna kan hjälpa till att särskilja butiken från likanden butiker. Servicetjänsterna är 

också ett sätt att överträffa konsumentens förväntningar på, genom att tillföra ett mervärde i 

form av tillgänglighet, trygghet och bekvämlighet. Dessa extratjänster kan vara till exempel 37: 

• Generösa öppettider 

• Acceptera kort som betalning 

• Öppet köp 

• Bytesrätt 

• Inslagning 

• Tidning och kaffehörna 

• Konsumenttoalett 

• Skötselråd 

• Gratis parkering 

 

                                                
34 Hernant (1996) s. 24-25 
35 Philsgård et al. (2003) s. 90 
36Thurow Schmidt & Nilsson Sköld (2004) s. 85-87 
37 Thurow Schmidt & Nilsson Sköld (2004) s.103-113 
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I dagens butiker med liknande sortiment och likvärdiga butikskoncept, blir servicen en 

mycket viktig del i hur butiken kan konkurrera på marknaden.38 Om butikens sortiment inte 

går att särskilja från andra butiker, kan servicen bli den differentiering som butiken behöver 

satsa extra mycket på.39 För att förstå hur konsumenter väljer ut sin butik, kommer vår sista 

del i den teoretiska referensramen att handla om konsumenters kriterier för butiksval.  

2.5 Konsumenternas butiksval 

Processen att välja butik för konsumenten är beroende på dennes egenskaper, köpbeteende 

och butikens karaktär. Varje individ har sina egna kriterier för att välja den butik som passar 

bäst efter dennes behov. Valet påverkas även av hur butikens image upplevs av konsumenten 

och vad konsumenten har för syfte med besöket, samt vilken köpsituation de befinner sig i.40 

Konsumenter måste ständigt fatta beslut gällande sina inköp. Besluten innefattar vad som ska 

köpas, när det ska köpas och var köpet ska utföras. Dessa beslut utgår ifrån konsumentens 

olika butiksvalsmönster, som grundar sig i konsumentens egenskaper och bakgrund men även 

utifrån vilken livssituation denne befinner sig i. Det finns flera faktorer som styr 

beslutsfattandet hos konsumenter: 41 

• Personlighet 

• Demografiska faktorer 

• Socioekonomiska faktorer 

• Familjestorlek och livssituation 

• Livsstil 

• Attityder, image och värderingar 

 

Mycket beror även på vilken typ av beslutsfattare som konsumenter är och det finns flera 

stilar som dessa kan delas in i: 42 

• Perfektionister och kvalitetsmedvetna 

• Varumärkesmedvetna 

• Modemedvetna 

• Konsumenter som söker upplevelse och njutning i sin shopping 

• Prismedvetna 

                                                
38 Wanger (2002) s. 170 
39 Oxholm Ziegler & Magnusson (2008) s. 105 
40 Hernant & Boström (2010, kommande) 
41 Hernant & Boström (2010, kommande) 
42 Hernant & Boström (2010, kommande) 
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• Impulsstyrda 

• Konsumenter som är överväldigade av information och utbud 

• Vanemässiga och varumärkeslojala konsumenter 

 

Besluten som konsumenten fattar kan dock te sig olika beroende på vilken produktkategori 

eller vilken typ av butik, som är aktuell för köpet. Konsumentens grundläggande faktorer vid 

beslutsfattande och vilken shoppingtyp denne är, påverkar konsumentens preferenser och 

beteende gällande butiksval och butiksvalsmönster. För att göra detta mer hanterbart har 

forskningen brutit ner detta massiva block till mindre enheter. Här grupperas konsumenterna 

om efter bland annat motivation och engagemang, lojalitet, ekonomi och pris, preferens för 

butiksval och sättet att fatta ett beslut på. 43 

 

Konsumenter jämför butiker och butikers erbjudande baserat på hur varje kriterium uppfattas. 

Det finns flera bestämningsfaktorer enligt Engel, Blackwell och Miniard 44 vid val av butik 

som konsumenterna tycker är viktiga. Dessa bestämningsfaktorer är (1) läget, (2) kvalitet och 

typ av sortimentet, (3) pris, (4) reklam och marknadsföring, (5) försäljarna i butiken, (6) 

service, (7) butiksatmosfären, (8) butikens konsumentkrets, (9) digital service, såsom 

självscanning och digitala reklamer och kampanjer i butik (10) konsumentflödet i butiken. 

Dessa kriterier som konsumenterna har, kan ses som en spegling av butikens 

konkurrensmedelsmix som vi tagit upp tidigare.  Även om bestämningsfaktorerna vid val av 

butik varierar beroende på segment och produktsortiment, så kan dessa viktiga faktorer bli 

avgörande för om butiken ska lyckas eller inte. Undersökningar om konsumenters val av butik 

visar att generellt har konsumenterna tre till fyra butiker att välj mellan. Det finns flera 

kriterier men det främsta kriteriet är läget, främst på grund av bekvämlighet. Men det är inte 

alltid som läget är avgörande. Avståndet kan åsidosättas då konsumenterna finner bättre 

kvalitet, sortiment och pris i en annan butik. På andra och tredje plats kom kvalitet och pris. 

Konsumenterna valde inte butik på grund av bara en faktor eller i denna ordning utan det var 

ofta flera faktorer som påverkade deras val.45  

                                                
43 Hernant & Boström (2010, kommande) 
44 Engel, Blackwell & Miniard (2005) s. 157-169   
45 Sheth & Mittal (2004) s. 409-410 
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Butiksvalet enligt Sheth och Mittal utgjordes även av att konsumenterna ville ha flera butiker 

i samma område för att kunna utföra samtliga ärenden på en och samma plats.46 

 

En intressant koppling som Wanger47 har gjort är att konsumenter väljer bland butiker precis 

som de gör med val av produkter ur samma sortiment. Beroende på butik så har de även olika 

benägenhet att förhålla sig till avståndet till butiken. Ska konsumenten bara 

kompletteringshandla kan de välja en butik med sämre sortiment, men gäller det 

kvalitetsprodukter åker de gärna lite längre. 

                                                
46 Hernant & Boström (2010, kommande) 
47 Wanger (2002) s. 170-171 
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3 METOD 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för uppsatsen utformning och tillvägagångssätt. Vi 

kommer att förklara vilka val som gjort och varför. 

3.1 Utveckling av problemställning 
Marknadsföring är ett ämne som har präglat en stor del av vår utbildning på 

Butikschefsprogrammet, så ämnesvalet inför detta examensarbete föll sig relativ naturligt. Då 

ämnesområdet vi valt är brett krävdes vissa avgränsningar. Vi var intresserande av hur olika 

konkurrensmedel används och kan användas av ett enskilt företag för att vinna kampen om 

konsumenterna. Det valda ämnet, konkurrens och konkurrensmedel är utforskat till den mån 

att flera teorier och modeller har utvecklats. Vår problemformulering är därför av klar ansats. 

Däremot, när det gäller undersökningsmiljön så har vi i dagsläget inte funnit något 

heltäckande underlag för hur en outlet med hjälp av olika konkurrensmedelsmixar lockar 

konsumenter. Våra ambitioner var därför att på bästa sätt beskriva detta fenomen, alltså 

butikens förhållnings- och arbetssätt till sin egen utveckling. I avsnittet nedan berättar vi om 

hur vi gått tillväga med uppsatsens utformning. 

3.2 Utformning av undersökning 
Efter att ha utvecklat vår problemställning var det dags att hitta den utformning av 

undersökningen, som var lämpligast för vår specifika problemställning. Valet av 

undersökningens upplägg innebär stora konsekvenser för undersökningen giltighet och 

reliabilitet. Därför bör man alltid ifrågasätta ifall utformningen som valts är lämpad för att 

belysa den problemställning som skall undersökas.48 I vårt fall är problemställningen av klar 

ansats, trots detta valde vi en intensiv uppläggning. Detta för att vi ville ha en högre grad av 

öppenhet i metoden, som skulle ge oss nyanserade resultat.49 En ytterligare anledning till vårt 

val var att vi valt att studera flera variabler (konkurrensmedelsteorierna) och få enheter (en 

outlet och dess konsumenter). I den kommande underrubriken berättar vi om hur vi gått 

tillväga vid insamling av data. 

                                                
48 Jacobsen (2002) s. 91 
49 Jacobsen (2002) s. 140 
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3.3 Insamling av data 
I denna uppsats valde vi att tillämpa en kvalitativ datainsamlingsmetod. Datainsamlingen 

genomfördes via en öppen individuell intervju med den utvalda outletens marknadsansvarig. 

Outletens organisationsstruktur är relativt platt, vilket innebär att den marknadsansvarige 

ensam, sköter alla delar rörande outletens marknad. Intervjuutformningen valdes för att 

undvika att på förhand bestämma vad det valda intervjuobjektet skulle svara, vilket är en stor 

fördel med metoden. Den valdes även för att vi ville att informationen skulle vara från den 

primära informationskällan50, i detta fall företagets marknadsansvarig. En nackdel med 

metoden är den effekt som kan uppstå vid besöksintervjuer, den så kallade 

intervjuareffekten51, det vill säga att undersökarens närvaro påverkar intervjuobjektet och 

dennes uppträdande. Här resonerade vi att fördelarna uppvägde nackdelarna och valde därför 

besöksintervju. Inför intervjun sammanställdes frågor, med utgångspunkt i den teoretiska 

referensramen. Sammanställningen resulterade i ett frågeformulär52 på totalt åtta öppna 

frågor. Med tanke på att vi i förväg hade ett klart frågeformulär och genomförde en så kallad 

semistrukturerad intervju, går det att säga att metoden vi valde inte blev rent kvalitativ, utan 

något blandad. Detta medförde att vi därmed begränsade några utav nackdelarna hos varje 

metod. 53 Intervjun med den marknadsansvarige ägde rum i en utav outletens lokaler, alltså i 

informationsgivarens naturliga miljö. Vi meddelade i förväg att intervjun skulle vara i cirka 

en timme, en tid som både vi och teori inom området anser vara rimlig.54 Under intervjun 

användes en bandspelare, detta för att ett bra samtal kräver ögonkontakt, vilket kan vara svårt 

under tiden anteckningar förs. 55 Dessutom så ville vi vara säkra på att alla viktiga resultat 

verkligen kom med i den sammanställda informationen.  

 

Förutom en intervju med den marknadsansvarige gjordes även totalt 60 konsumentintervjuer56 

på plats i outleten. Konsumentintervjuerna genomfördes genom nio snabbfrågor, även dessa 

frågor sammanställda med utgångspunkt i den teorietiska referensramen. Vi valde att besöka 

outleten vid två olika tillfällen för att genomföra konsumentintervjuerna. 

                                                
50 Jacobsen (2002) s. 152 
51 Jacobsen (2002) s. 162 
52 Se bilaga 1 
53 Jacobsen (2002) s. 139 
54 Jacobsen (2002) s. 167 
55 Jacobsen (2002) s. 166 
56 Se bilaga 2 
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Båda dessa tillfällen var på en söndag, ett val som vi medvetet gjorde, detta för att vi ville öka 

våra chanser att träffa på så många konsumenter som möjligt, och för att helger är de tillfällen 

som outleten har flest besökare. I detta fall kunde vi även ha valt att dela ut enkäter med 

förutbestämda svarsalternativ till konsumenterna, men vi såg vissa risker. 

Enkätundersökningar med förbestämda svarsalternativ kan ge ytlig information, men det 

innebär även att undersökaren endast får in den information den frågar om och förlorar 

möjligheten till nyanserad information. Med stöd av de som ovan nämnts, valde vi att avstå 

från alternativet enkätundersökningar. För att kunna gå vidare och genomföra vår 

undersökning var vi tvungna att välja ut enheter. Hur och varför dessa val gjordes berättar vi 

om i nästkommande underrubrik.  

3.4 Val av enheter 
Vid valet av outlet resonerade vi att outleten bör vara känd, tillräckligt stor och finnas inom 

vårt geografiska handelsområde. Vårt specifika resonemang gav oss två alternativ Lager 157, 

Flen och Factory Outlet, Vingåker. Vårt val föll på Factory Outlet, Vingåker, av den 

anledningen att vi ansåg det vara lättare att komma i kontakt med dem, och få den information 

vi sökte. Tack vare en mycket väl utarbetad hemsida, där alla ansvarsområden och 

kontaktpersoner för dessa tydligt angavs, kom vi tidigt i kontakt med rätt personer, som gav 

oss godkännandet. Konsumenter till våra konsumentintervjuer valdes ut genom 

bekvämlighetsurval57. Då vi inte valt att fokusera på några demografiska eller personspecifika 

egenskaper hos konsumenterna i vår undersökning ansåg vi det inte vara nödvändigt med 

någon mer avancerad urvalsteknik. Majoriteten av konsumenterna fångades upp vid kassorna, 

efter att de betalat. På så vis grundades hela undersökningen på personliga förstahandskällor. 

Vi går nu vidare i uppsatsen genom en analys av det materiel vi samlat in.  

 

3.5 Analys av insamlad data 

När vi var klara med den öppna intervjun med marknadsansvarig, samt våra 

konsumentintervjuer stod vi inför ett stort sammanställnings- och bearbetningsarbete. Vad 

gäller den öppna individuella intervjun med outletens marknadsansvarig började vi med en 

ordentlig renskrivning, genom att lyssna igenom det inspelade intervjumaterialet. 

                                                
57 Jacobsen (2002) s. 350 
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Denna process var tidskrävande men genom att få ner hela intervjun på papper var det lättare 

för oss att överskåda helheten och att hoppa fram och tillbaka i samtalet. Efter renskrivningen 

av rådatamaterialet lades analysen upp enligt följande process:58 

 

1. Beskrivning, en grundlig och detaljerad beskrivning av det insamlade materialet, utan 

att vi som undersökare färgar informationen. 

2. Systematisering och kategorisering, informationen sållas och förenklas för att skapa 

överblick inför analysen. 

3. Kombination, tolkning av information, sambandssökning. 

 

Den första undersökningen som vi genomförde med outletens marknadsansvarige, var mycket 

lättare att systematisera. Precis som undersökningen genomfördes via en kvalitativ ansats, var 

de även möjligt att redovisa det insamlade materialet i kvalitativ form. Detta var däremot inte 

fullt möjligt med konsumentundersökningarna, trots att även dessa genomfördes genom 

intervjuer utan förbestämda svarsalternativ. Eftersom vi under våra konsumentintervjuer fått 

väldigt mycket information ansåg vi det vara nödvändigt att kategorisera informationen på ett 

överskådligt sätt. Vi valde alltså att redovisa delar av konsumentintervjuerna via kvantitativa 

metoder (cirkeldiagram), detta för att ge läsaren så god överblick som möjligt av det 

insamlade materialet. Analysarbetet utgick alltså från både de kvalitativa och de kvantitativa 

metoderna. 

 

3.6 Uppsatsens giltighet och förlitlighet 

När det hade blivit dags för oss att förhålla oss kritiskt till kvalitén på de data som vi samlat 

in, utgick vi ifrån tre faktorer, intern giltighet, extern giltighet och tillförlitlighet59. Den första 

frågan vi ställe oss var, har vi fått de data vi ville ha? Eftersom vi under hela uppsatsen hållit 

stort fokus, anser vi oss mätt, det vi tänkt mäta. Dessutom har vi utgått från den information vi 

fått av outletens marknadsansvarige. Frågorna vi ställde var inte av känslig karaktär och vi 

finner därför inget tvivel om att informationen vi fått skulle vara ogiltig. Något vi däremot 

kunde ifrågasätta är huruvida informationen från våra konsumentintervjuer verkligen var 

sanningsenlig. 

                                                
58 Jacobsen (2002) s. 216 
59 Jacobsen (2002) s. 255-256 
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Här resonerade vi som så att möjligheten finns att konsumenterna kan ha överdrivit sina svar 

på frågan gällande inköpssumma och besöksfrekvens, detta för att våra intervjuer skedde 

öppet, bland övriga handlade konsumenter. Däremot tillhörde inte frågor av denna karaktär 

vårt huvudsyfte och vi kände därför att vi kunde lita på informationens och de dragna 

slutsatsernas interna giltighet. Vad gäller generalisering och extern giltighet var detta inte 

något vi kunde eller ville tillämpa i uppsatsen. Detta för att vi endast undersökt en outlet och 

dennes konsumenter. Möjligtvis skulle vår uppsats kunna användas som underlag för 

reflektioner och diskussioner inom ämnet. En ytterligare möjlighet är att använda uppsatsen 

som underlag för vidare undersökningar om konkurrensmedel och Factory Outlets. 

Tillförlitlighet är den tredje faktorn som bör granska kritiskt. Faktum är att det undersökta kan 

påverkas av undersökaren, samtidigt som undersökaren påverkas av relationer som uppstår i 

själva datainsamlingsprocessen.60 Tillförlitligheten kan kontrolleras genom att forskaren 

triangulerar61, det vill säga kombinerar olika metoder, kontexter och personer som registrerar 

och analyserar data.  Att triangulera är både tids- och resurskrävande. Tid som vi ansåg inte 

fanns i det här arbetet. Uppsatsen kan därför ses som ett hjälpmedel för den valda outleten, då 

den är ur ett annat perspektiv än deras eget, något de kan välja att ta till sig eller avstå ifrån. 

                                                
60 Jacobsen (2002) s. 269 
61 Jacobsen (2002) s. 275 
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4 EMPIRI 
Nedan redogörs en sammanfattning av den empiriska information som vi fått fram i intervju 

med marknadsansvarige Robert Lindman, samt individuella intervjuer med 60 konsumenter 

på Vingåkers Factory Outlet. Vi ger även en kort beskrivning av Vingåkers Factory Outlet. 

Avsnittet är uppdelat mellan marknadsansvarige och konsumenterna vid beskrivning.  

4.1 Vingåkers Factory Outlet 
Det som en gång varit en konfektionsfabrik är i dag en av nordens största Factory Outlets, för 

märkeskläder och kostymer. Sedan starten 1997 har VFO expanderat hela 12 gånger, börjat 

med nätshopping och rikstäckande reklam. Affärsidén är enkel, outleten erbjuder 

märkeskläder till priser som ligger 30-70% lägre än i den ordinarie handeln.62 I dagsläget är 

VFO Vingåkers populäraste turistmål.63 Outleten besöks av mer än en halv miljon 

konsumenter per år. 

4.2 Intervju med Robert Lindman, Marknadsansvarig VFO 
Marknadsföring för Vingåkers Factory Outlet går ut på att förmedla unika produkter till ett 

bra pris, enligt Robert Lindman. Det unika i denna mening är det faktum att det är så många 

olika varumärken samlade under ett och samma tak. Marknadsföringen har via media bidragit 

till att VFO har haft möjlighet att visa upp sig för hela landet. Detta är en viktig aspekt för att 

hävda sig på marknaden anser Robert Lindman. De konkurrensmedel som VFO arbetar främst 

med är framförallt utbud och pris. De kan satsa stort på varumärken, då de inte ligger nära en 

storstad, som oftast har många och starka varumärken, fast i enskilda butiker.  

 

VFO: s läge kan tyckas vara dåligt gällande placering av butik och ort. Men enligt Robert 

Lindman så ligger VFO i mitten av deras upptagningsområde som är på en tjugo mils radie. 

Enligt Robert Lindman når outleten halva Sveriges befolkning via sin placering64. VFO själva 

tycker inte att läget är något problem utan att det är leverantörerna, som anser att läget är 

dåligt gällande leveransstrukturen. Precis som de ovan nämnts var VFO från början en 

konfektionsfabrik, som sedan lades ner och när detta skedde så startades en test av en outlet. 

 

                                                
62 http://vfo.se/html/om_oss.html 
63 http://wikitravel.org/sv/Ving%C3%A5ker 
64 Se bilaga 3 
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Detta ”test” blev snabbt en bra affär och har idag utökats och drivits vidare till ett större utbud 

av kända varumärken. Detta trots att läget kanske inte ansågs så gynnsamt från första början. 

 

Sortimentet är det som VFO arbetar mest med. De erbjuder ett stort utbud med rätt varor till 

rätt pris. De har stor bredd på sitt sortiment och arbetar mycket med varumärkesvärden. Det 

geografiska läget har VFO vänt från en nackdel till en fördel genom att knyta till sig 

varumärken, som till exempel GANT. Kända varumärken har en tendens att bli för vardagliga 

i storstäder, medan de i regioner, som till exempel Vingåker kan upplevas som exklusiva och 

leda till framgång. Priset kommunicerar VFO mycket med reklam via TV, nätet och tidningar. 

De kommunicerar med psykologisk prissättning starkt och är noga med att visa vad 

konsumenten hade fått betala i ordinarie butik.  

 

Service är en faktor som VFO inte lägger någon större tyngd på eftersom de uppfattar att 

konsumenterna inte kräver det i första hand. Den servicen som de unikt kan ge sina 

konsumenter, är till de som vill få sina köpta kostymer upplagda av en sömmerska. 

Marknadsansvarig menar att det har visat sig att de har en viss överservice för att vara en 

outlet. Troligtvis har detta att göra med att de tillhandahåller just dressade plagg såsom 

kostymer och att dessa i många fall behöver läggas upp och justeras, vilket kräver ett 

engagemang ett större engagemang för personalens sida. VFO erbjuder dessutom extra 

servicetjänster så som café, toaletter med skötbord, generösa öppettider, stor parkering, öppet 

köp och bytesrätt. Marknadschefen anser att VFO har duktiga säljare men det är inte 

högprioritet gällande extrautbildningar just inom sälj. Detta beror på att de har stor omsättning 

på personal och att majoriteten stannar endast en kort tid. Det blir för kostsamt att lägga 

pengar på kunskap som utnyttjas en kort tid i outleten. De har konsumenter som uppskattar 

deras bemötande och hjälpsamhet trots att de inte är en så uttalad strategi. 

Kommunikationsmässigt har VFO en bra och framskjuten position på marknaden jämfört med 

konkurrenterna, då de arbetar med en offensiv marknadsföring och har börjat satsa på yngre 

målgrupper. De startade sin marknadsföring med TV-reklam 2003 i all enkelhet men har idag 

börjat arbeta mer med rikstäckande reklambudskap för att nå ut bättre till sina målgrupper. 

VFO har en näthandel vid sidan av den ordinarie försäljningen. Näthandel är ett relativt nytt 

komplement för VFO men även ett ytterligare bevis på ett lyckat koncept som de genomfört. I 

och med näthandeln så har de även marknadsfört sig mycket på nätet, som exempelvis på 

Aftonbladets nätupplaga.  
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Personalen i butiken är uppdelade på olika avdelningar och varje avdelning har en ansvarig. 

Denna ansvarig ser till att bemanningen är anpassad till konsumentströmmarna och att interna 

utbildningar sker. VFO anser inte att själva konsumentbemötandet är något som 

konsumenterna väljer i första hand när de kommer till butiken, utan det är framförallt 

sortimentet och priset. Men VFO menar dock att konsumenterna får den bästa servicen när de 

vill ha den. Det är mycket konsumenttillströmmar på helgerna vilket innebär att bemanningen 

är som störst då. Det som marknadsansvarig specifikt uppmärksammat är att de stora 

konsumentströmmarna inte bidrar till en lika bra lönsamhet. När konsumentantalet överskred 

en viss gräns så tillför det ingenting i omsättningen. För många konsumenter innebär trängsel 

något negativt och resulterar i att färre konsumenter handlar. Därför har VFO satsat mer på 

generösa öppettider i veckorna för att locka till sig långväga konsumenter även på vardagarna 

och sprida ut besöken.  

 

VFO använder sig mer eller mindre av basstrategier gällande konkurrensfördelar. Mest satsar 

de på arbetet med differentiering, vilket handlar mycket om att varumärken bygger image 

enligt marknadsansvarig. Allt handlar om livsstilar när det gäller varumärken. Här säljer och 

förmedlar VFO kända varumärken utan att göra någon större skillnad på dessa. Oftast är det 

myten som säljer mer än plagget. Mode är en konstant spekulation och trender och stilar 

förändras hela tiden. Redan idag planeras vinterns/vårens 10/11 kollektion. 

 

De konkurrensmedel som VFO behöver jobba mer på, enligt Robert Lindman, är sortimentet 

på nätet, detta skall utökas. De vill även skaffa sig ett effektivare lager gällande distribution 

och varuhantering. Att erbjuda konsumenterna andra betalningsalternativ såsom avbetalning 

och kredit, är något som VFO kan tänka sig i framtiden, men som av kostnadsskäl i dags läget 

inte satts igång. Samtliga konkurrensmedel kan bli bättre. Just nu satsar VFO mest på att 

kommunicera sitt varumärke med bra budskap i TV-reklam. 

 

VFO: s USP är att de är en av nordens största outlets och att de är unika på att ha ett stort 

sortiment av dressade plagg. Deras bredd på sortiment gör att en hel familj kan hitta kläder 

under ett och samma tak. Dragningskraften är stor från andra regioner och många ser VFO 

som ett utflyktsmål och tycker att det är acceptabelt att åka långt för att köpa kläder. 
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4.3 Konsumentintervjuer  
Alla tillfrågade konsumenter fick totalt svar på nio frågor, rörande deras besök. Nedan 

presenteras en sammanställning av totalt 60 konsumentintervjuer. Frågeformuläret i sin helhet 

återfinns längre fram i uppsatsen, under bilaga nummer två. 

 

Den första frågan som vi ställde till konsumenterna var vilken ort de kommer ifrån. Svaren 

kategoriserades efter de mest frekventa svarsalternativen. För att skapa överblick i 

diagrammet hamnade enskilda respondenters hemorter under kategorin annan ort. Majoriteten 

av de tillfrågade konsumenterna hade rest ända ifrån Stockholm för att besöka outleten. Den 

andra stora kategori var de konsumenter som hamnade under annan ort. Med kategorin annan 

ort menas att en större del av dessa respondenter, inte ens bor i regionen mellan Sverige65, 

utan ännu längre upp eller ner i Sverige. Den mindre delen av kategorin annan ort består av 

enskilda konsumenter bosatta i mindre orter tillhörandes region mellan-Sverige. Under våra 

två undersökningstillfällen, besökts outleten även av 17 procent Vingåkersbor och 12 procent 

Katrineholmare. Den övriga procenten bestod av konsumenter från ytterligare orter. Dessa 

anges i klarhet i diagram ett nedan. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 1: Fördelning av respondenternas svar på frågan, vilken ort du kommer ifrån? 
 

Den andra frågan som vi ställde till konsumenterna var hur lång restid de hade för att komma 

till VFO. Vi kategoriserade sammanställningen av svaren utifrån sex huvudgrupper, från 

mindre än en timme, till mer än tre timmar. Resultatet presenteras i diagram två. 

                                                
65Se bilaga 3 
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Diagram 2: Fördelning av respondenternas svar på frågan: Hur lång restid har du för att komma hit? 
 
Vi ville sedan ta redan på hur konsumenterna fått vetskap om VFO. Svaren kategoriserades 

till sex grupper. Dessa grupper är framtagna genom en sammanställning av respondenternas 

mest frekventa svar. Hela 34 procent av de tillfrågade svarade att de av någon anledning alltid 

känt till VFO. Detta trots att de inte är bosatta i Vingåker.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 3: Fördelning av respondenters svar på frågan, Hur fick du vetskap om VFO? 
 
Den fjärde frågan handlade om varför konsumenterna valt att åka till VFO, och ifall de anser 

att VFO har något extra utöver det ordinarie, som inte någon annan likvärdig butik har. 

Kategoriseringen resulterade i tre huvudgrupper, som anger av vilken anledning 

respondenterna valt att besöka outleten. En klar majoritet svarade att de valt att åka till VFO 

pågrund av outletens breda sortiment och stora utbud av varumärken.  



 
 

24 
 

 
Diagram 4: Fördelning av respondenternas svar på frågan, Varför har du valt att åka till VFO? 

 

På frågan huruvida respondenterna ansåg att VFO hade något extra utöver det ordinarie, som 

inte någon annan likvärdig butik har, ansåg majoriteten att VFO har ett väldigt brett sortiment 

för hela familjen och många varumärken under ett och samma tak. Ett sortiment som enligt de 

tillfrågade håller ett rimligt pris och en hög kvalité. Dessa respondenter var även mycket 

nöjda med det faktum att VFO erbjuder många olika storlekar, samt att storlekar alltid finns 

tillgängliga för konsumenterna. En minoritet påpekade att outleten trots längre priser håller en 

relativt hög servicenivå. En liten grupp på sex procent svarade att de inte ansåg att VFO har 

något extra jämfört med likvärdiga outlets.  
 

Fråga fem handlade om vad konsumenterna ansåg vara viktigaste vi val av klädbutik, 

respektive val av outlet. Dessa svar är kategoriserade utifrån tio grupper, där sex av dem utgör 

sexhörningen och de övriga fyra representerar andra kriterier som en stor del av 

konsumenterna ansåg vara viktiga. 
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Både diagram fem och sex saknar hörnet kommunikation, detta för att ingen av de tillfrågade 

ansåg detta kriterium, som viktigt. Vid val av klädbutik ansåg en majoritet att sortimentet är 

de allra viktigaste, medan priset är det viktigaste kriteriet, enligt majoriteten, då en outlet skall 

väljas. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 5: Fördelning av respondenternas svar på frågan, Vad är viktigaste för dig vid val av klädbutik? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 6: Fördelning av respondenternas svar på frågan, vad är viktigaste för dig vid val av en outlet? 
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Förutom det viktigaste kriteriet för konsumenterna i deras val av klädbutik/outlet ville vi även 

ta reda på vad de värderar högst i en klädbutik/outlet. Resultaten från dessa frågor presenteras 

i diagram sju och åtta nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 7: Fördelning av svar på frågan, Vad värderar du högst i en klädbutik? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 8: Fördelning av respondenternas svar på frågan, Vad värderar du högst i en outlet? 

 

Vi vill sedan även undersöka hur ofta respondenterna besöker VFO. Resultatet blev att 43 

procent av de tillfrågade sägs besöka outleten mer sällan, medan 32 procent besöker outleten 



 
 

27 
 

3-6 gånger per år. De resterande procenten bestod av förstagångs besökare, samt av de mer 

frekventa VFO besökarna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 9: Fördelning av hur frekvent respondenterna besöker VFO. 
 
Varje besök leder inte nödvändigtvis till ett köp, därför ville vi med fråga åtta få svar på om 

respondenterna brukar handla vid besök på VFO. Mer än hälften svarade att de alltid handlar 

då de besöker VFO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 10: Fördelning av respondenternas svar på frågan, Brukar du köpa något, på VFO?  
 

Efter att fått svar på hur ofta konsumenter handlar vid sina outlet besök, ville vi även 

undersöka hur mycket pengar de handlar för, per besök. Då intervjuerna vi gjorde inte hade 

förbestämda svarsalternativ, blev svaren väldigt sprida. En kategorisering kunde dock till slut 

göras, och denna landade på totalt åtta stycken intervaller. 
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Diagram 11: Fördelning av hur mycket pengar respondenterna handlar för per besök på VFO? 
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5 ANALYS 
Nedan följer vår analysdel, där vi kopplar samman den empiriska delen med den teoretiska 

referensramen. I denna del av uppsatsen kommer vi att analysera de resultat vi fått, från både 

den öppna individuella intervjun och från konsumentintervjuerna. Analysen är grunden till de 

slutsatser som kommer i nästa kapitel.  

5.1 Marknadsansvarig och Vingåkers Factory Outlets 
konkurrensmedel 

VFO arbetar med konkurrensfördelar genom att förmedla sitt budskap via sitt unika och 

prisvärda varumärkesutbud. Det är inte själva varumärkena i sig som kan anses unika, utan 

det är snarare bredden och djupet av detta varumärkesutbud. Denna differentiering genom det 

breda varumärkesutbudet gör att VFO kan särskilja sitt sortiment från andra konkurrenter och 

aktörer.66Differentieringsarbetet med utbud av varumärken är det som VFO satsar mest på och 

som kan vara en bra basstrategi för att bland annat skapa sig konkurrensfördel på marknaden. 

VFO fokuserar på att låta varumärkena bygga image och livsstilar via sin 

differentieringsstrategi. 

 

VFO:s USP är att de är en av nordens största outlets och att de är unika på att tillhandahålla 

ett stort sortiment med dressade plagg. Genom sitt USP framhäver företaget en faktor som är 

unik och prisvärd för konsument och skapar på så sätt konsumentnytta.67 Genom 

konkurrensmedel kan företag positionera sig på marknaden och välja ut mål för att uppnå en 

optimal marknadsföring.68 Marknadsföring anser VFO är en viktig aspekt för att hävda sig på 

marknaden. VFO har genom sin marknadsföring med varumärken, skapat ett starkare värde 

för varumärket TIGER.  

 

De konkurrensmedel som VFO arbetar mest med är utbud och pris. Priset är enligt teorin det 

enklaste medlet att påverka, medan sortiment och utbud innebär ett aktivt arbete med att lägga 

till och ta bort produkter.69 VFO: s konstanta arbete med att erbjuda rätt utbud och sortiment 

till rätt pris har gjort att de har lyckats skapa starka konkurrensfördelar. 

                                                
66 Lövingsson Helin, & Karlöv (2007) s. 178 
67 Lövingsson, Helin, & Karlöv (2007) s. 178 
68 Kotler et al. (2009) s. 17 
69 Anberg & Eliasson. (2005) s. 75 
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De har även lyckats med att öka tillgängligheten för specifika varumärken, som just TIGER 

och GANT, vilket visat sig vara framgångrikt, då varumärkesfantaster fått ytterligare tillgång 

till att få ta del utav varumärken. Enligt teorin handlar det mycket om att skapa sig fördelar 

genom konkurrens med specifika strategier, genom bland annat differentiering som VFO gör, 

för att på bästa sätt skapa vinster och ligga över branschgenomsnittet.70  

 

VFO arbetar främst med konkurrensmedlen sortiment och pris men tar även hänsyn till de 

andra faktorerna. När det gäller sortiment så innefattar det den mix av produkter som i detta 

fall en outlet erbjuder till sina konsumenter. VFO satsar stort på ett brett sortiment av kända 

varumärken och arbetar mycket med att skapa värden för dessa märken. En satsning som 

påbörjats och som är i uppbyggnadsfas är arbetet med att öka sortimentets bredd på VFO: s 

näthandel. Enligt teorin så handlar det om att genom sin marknadsmix hela tiden arbeta 

utifrån ett marknadsperspektiv med sortimentsvård. Sortimentsarbetet utgörs till stor del av att 

ta fram produkter som passar målgrupperna, vilket VFO gör bland annat via sin näthandel.71   

 

VFO har en stor butiksyta, vilket innebär att det måste finnas balans i mixen av produkter, 

annars finns risken att butikskonceptet går förlorat och företaget tappar vinsten. 72 Detta har 

till synes VFO lyckats med. Priserna som VFO kommunicerar är en av de kraftfullaste 

signalerna om hur sortimentets egenskaper uppfattas av konsumenten. VFO förmedlar sitt 

priskoncept med parollerna ” 30-70 % lägre priser än i den ordinarie handeln” samt ” vi 

utmanar priset inte kvalitén”. Prisvärt blir därför ett koncept som innebär att konsumenten 

upplever sig att få mer för pengarna vilket VFO förmedlar i sin kommunikation. Men att 

kommunicera dessa paroller behöver inte betyda att produkterna som VFO erbjuder måste 

vara billiga.  I begreppet värdeskapande, som teorin förespråkar, kan prisvärt innefatta även 

att butiken erbjuder service, kvalitet, och tillgänglighet.73 Då ett allt större utbud av varor, 

tillgänglighet och produktkvaliteter finns, blir konsumenterna allt duktigare på att utvärdera 

värdet på produkterna. 74  

                                                
70 Lövingsson, Helin, & Karlöv (2007) s. 178 
71 Anberg & Eliasson (2005) s. 75 
72 Thurow Schmidt & Nilsson Sköld (2004) s. 12 
73 Thurow Schmidt & Nilsson Sköld (2004) s.16-17 
74 Thurow Schmidt & Nilsson Sköld (2004) s.16-17 
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I detta fall, enligt konsumenternas svar så har de jämfört priser och kommit fram till att VFO 

är mycket billigare på kända varumärken än ordinarie butiker på hemmaplan. Detta blir en 

faktor att de inte ser läget som en nackdel utan priset får en mer framträdande roll i 

butiksvalet.  

 

Konkurrensmedlet läge omfattar de faktorer som bland annat gör butiken tillgänglig för 

konsumenten.75 VFO är placerat i mitten av ett upptagningsområde, som är på en tjugo mils 

radie, vilket innebär att de når en stor del av Sveriges befolkning. Med konkurrensmedlet läge 

har VFO lyckats att skapa en förväntad nackdel till en fördel. En faktor som har stor betydelse 

för butikens läge är att det bland annat finns ett utvecklat vägnät, parkeringsplatser och att 

butiken är tillgänglig.76 

 

Service är de tjänster som butiken erbjuder extra utöver sortiment och som kan göra att dessa 

infriar konsumenternas förväntningar.77 Konsumentservicen blir allt viktigare och innebär två 

saker, personlig service och servicetjänster. Personlig service innebär det personliga 

bemötandet konsumenten får i butiken och den personliga försäljningen som personalen 

använder för att kunna möta konsumentens behov.78 I VFO: s fall finns flera extratjänster som 

erbjuds och som underlättar konsumenternas besök, såsom generösa öppettider, café, toaletter 

med skötbord samt många parkeringsplaster. Service i form av personlig service är en faktor 

som VFO inte lägger någon större vikt vid, eftersom de uppfattar att konsumenterna inte 

kräver det i så stor omfattning. Men trots att det inte finns ett uttalat krav på personlig service 

från konsumenterna så är personalens egenskaper och attityder ofta avgörande för butiken och 

dess konkurrenskraft.79 VFO menar att vill en konsument ha service så ska konsumenten 

självklart få den bästa och i vissa fall krävs detta, då VFO har ett brett sortiment av dressade 

plagg. Vissa respondenter i vår undersökning besökte outleten för att just köpa en eller flera 

kostymer och behövde då extra hjälp med storlekar och tillpassning hos sömmerskan.  

  

Kommunikation syftar på de aktiviteter som butiken använder för att kommunicera sitt 

koncept till omgivningen, i allmänhet och till marknaden i synnerhet.80 VFO anser sig ha en 

bra och framskjuten position på marknaden gällande kommunikation jämfört med 
                                                
75 Axelsson & Agndahl (2005) s. 179 
76 Thurow Schmidt & Nilsson Sköld (2004) s. 23-26 
77 Thurow Schmidt & Nilsson Sköld (2004) s.103-113 
78 Thurow Schmidt & Nilsson Sköld (2004) s. 85-87 
79 Hernant (1996) s. 24-25 
80 Axelsson & Agndahl (2005) s. 192 
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konkurrenterna, då de börjat med en offensiv marknadsföring som inriktar sig på yngre 

målgrupper, framförallt på nätet. Kommunikation är den del av sexhörningen som förmedlar 

de andra fem hörnen till konsument via reklam och annan påverkan som sker inne i butiken.81 

Enligt vår undersökning var det endast dryga 18 procent som fått vetskap om VFO via reklam 

på TV eller övrig media, Detta kan tolkas som om reklambudskapet ytterligare måste 

förmedlas för att få en större genomslagskraft. Budskapet som butiken vill förmedla blir ett 

löfte till nuvarande och blivande konsumenter. Men det är uppenbart att den bästa 

reklamspridningen är när konsumenterna själva sprider information till andra konsumenter. 

Enligt undersökningen så är det hela 23 procent som fått information via vänner och bekanta.  

5.2 Konsumentintervjuer 

5.2.1 Sortiment 
Olika konsumenttyper har olika kriterier då de skall göra ett butiksval. Enligt Engel, 

Blackwell och Miniard finns det olika bestämningsfaktorer som konsumenterna tar hänsyn till 

vid val av butik.82 Ett av dessa är kvalitet och typ av sortiment. Sortimentet kan vara brett, 

djupt, special och så vidare83 och för att lyckas med sitt butikskoncept så gäller det att välja 

rätt sortiment.84 I vår undersökning har de framkommit att hela 65 procent av respondenterna 

valt att besöka VFO på grund av sortiment och varumärken. Detta talar för att VFO har 

lyckats med sitt sortimentsval. Trots att sortimentet är både brett, djupt och specialinriktat på 

grund av kostymutbudet, hålls butikskonceptet ihop. Många respondenter angav sig vara 

varumärkesmedvetna, vilket innebär att de troligtvis påverkas av detta i sina butiksval.85 

5.2.2 Läge 
I samband med en nyetablering är läget en avgörande faktor, som butiken bör ta hänsyn till. 

Detta för att skapa så god tillgänglighet som möjligt för konsumenterna.86 

 

                                                
81 Hernant (1996) s. 24 
82 Engel, Blackwell & Miniard (2005) s. 157-169  
83 Anberg & Eliasson (2005) s. 75 
84 Thurow Schmidt & Nilsson Sköld (2004) s.12 
85 Hernant & Boström (2010, kommande) 
86 Thurow Schmidt & Nilsson Sköld (2004) s.24-26 
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I VFO: s fall fanns redan den lediga konfektionslokalen, och då hela verksamheten från början 

var ett test, bortsåg man från lägets betydelse. Trots att VFO:s läge kan anses var dåligt, ligger 

outleten ändå i mitten av det förväntade upptagningsområdet. En sammanställning av 

konsumentintervjuerna visar att majoriteten av konsumenterna har tagit sig långa sträckor i 

både tid och avstånd för att ta sig till Vingåkers Factory Outlet. Denna majoritet hamnar just 

inom det förväntade upptagningsområdet. Avstånd och restid kan åsidosättas då 

konsumenterna finner bättre kvalitet, sortiment och pris i en annan butik. Speciellt när det 

handlar om kvalitetsprodukter åker konsumenterna gärna lite längre, vilket är fallet för flera 

utav outletens besökare, enligt vår undersökning. 

 

I den teoretiska referensramen nämns att vägnät, parkeringar och kluster av andra butiker, har 

betydelse för butikens läge. I detta fall uppfyller VFO:s läge samtliga faktorer. 

Parkeringsplatserna runt butiken är både gratis och många till antalet. Dessutom så är vägnät 

och tågförbindelsen välutvecklad. 87 Vad gäller klusterfördelar så är det snarare som så att det 

är VFO som öppnat dörrarna för de andra outlet-butikerna i området. Men i det långa loppet 

medför även de, ökad försäljning och ökade konsumentströmmar i området, som utan dem 

kanske inte uppstått i samma utsträckning.  

5.2.3 Pris 
Priset är det konkurrensmedel som företaget lättast kan påverka.88 Priset är en av de 

kraftfullaste signalerna om en varas egenskaper. Det är även det konkurrensmedel som alltid 

är viktigt och mest flexibelt.89 Många konsumenter lägger stor vikt vid priset. Enligt vår 

undersökning tycker hela 30 procent att priset är det viktigaste kriteriet vid val av outlet. På 

VFO arbetar de dessutom mycket med psykologisk prissättning och samtliga varor i outleten 

är även märkta med jämförelsepris från ordinarie butiker i förhållande till outletens pris. På så 

sätt blir konsumenterna direkt uppmärksammade på prisskillnaden. Kanske är det denna 

upplysning, som bidrar till det faktum att konsumenterna i vår undersökning svarade som de 

gjorde gällande pris. 

5.2.4 Kommunikation  
Kommunikation är det hörnet i sexhörningen som förmedlar de andra fem hörnen ut till 

konsument. Detta kan ske via reklam och påverkan som sker inne i butiken.90 52 procent av 

                                                
87 Thurow Schmidt & Nilsson Sköld (2004) s.23-26 
88 Magnusson & Forsblad (2009) s. 85-89 
89 Axellsson & Agndahl (2005) 175-177 
90 Axellsson & Agndahl (2005) s.192 
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respondenterna angav att de alltid känt till VFO. Detta trots att endast 18 procent av dessa 

hörde till de lokala invånarna. Endast 23 procent av respondenterna har fått vetskap om VFO 

via tv-reklam och internet. Det är givetvis en stor fördel för VFO att så många anger att de 

alltid känt till dem. Detta faktum tyder på att outleten har ett bra rykte, som tycks sprida sig 

vidare via konsumenterna.  

5.2.5 Människor  
Det är människorna i butiken, i detta fall butikens personal, som ofta har den avgörande rollen 

för butiken och dess konkurrenskraft. Det engagemang som personalen ger till konsumenterna 

avspeglar sig i den upplevda atmosfären som konsumenterna känner.91 I vår undersökning 

visade det sig att 11 procent av respondenterna värderade människorna i butiken högst, medan 

bara 5 procent av respondenterna angav människor som den faktor de värderar högst i en 

outlet. En indikation av våra resultat är att människorna i butiken inte behöver ha den 

avgörande rollen för butiken och dess konkurrenskraft. Trots att de framgick i flera 

respondenters reflektioner att de ansåg det tillfredsställande att kunna få hjälp och råd av 

personalen blev deras slutgiltiga svara ändå motsatsen, att de inte anser människorna i 

outleten som särskilt viktiga. Detta beror kanske på det faktum att de övriga 

konkurrensmedlen är så framträdande och tillfredsställande, att konsumenterna inte reflekterar 

över människorna i butiken. 

5.2.6 Service 
Service kan innebära olika saker för olika människor. Vissa anser det vara en hög service att 

kunna få hjälp när man behöver, medan andra anser att hög service är generösa öppettider och 

tillgängliga konsumenttoaletter. I den teoretiska referensramen benämns service som det 

konkurrensmedel som omfattar de extratjänster utöver produkten, som butiken erbjuder. 92 

VFO erbjuder extratjänster, som bland annat presentinslagningsdisk, kundtoalett, café, 

generösa öppettider och kostnadsfri parkering. 

                                                
91 Hernant (1996) s. 24-25 
92 Thurow Schmidt & Nilsson Sköld (2004) s.103-113 
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Vid ett butiksval tycker fem procent att service är det viktigaste kriteriet. Vid val av outlet är 

det ännu färre som anser att service är det viktigaste kriteriet, siffran landar på tre procent. 

Omformulerades frågan istället till vad konsumenterna värderar högst i en klädbutik/outlet 

steg siffrorna. Hela 22 procent värderar service högst i en klädbutik och 13 procent i en outlet. 

Enligt de reflektioner våra respondenter gav är det inte många som räknar med service på en 

outlet. Därför kan outleten lätt överträffa konsumenternas förväntningar med olika 

servicetjänster och tillföra ett mervärde i form av tillgänglighet och bekvämlighet.93  

 
 

                                                
93 Thurow Schmidt & Nilsson Sköld (2004) s. 103-113 
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6 SLUTSATS 
Nedan redovisas våra slutsatser av uppsatsen. Vår problemformulering lyder enligt följande: 

Vilket konkurrensmedel är det som främst påverkar konsumenten att åka till en outlet och hur 

jobbar och använder en outlet olika konkurrensmedel?  

 

Huvudsyftet med denna uppsats har varit att ta reda på vad det är som lockar konsumenter till 

en outlet. Vi har kommit fram till att outletens sortiment och utbud är det som främst påverkar 

konsumenterna att besöka dem. Detta tror vi beror på det faktum att det mellan olika städer är 

svårare att få tag på varumärken som exempelvis TIGER och GANT, då dessa inte finns 

tillgängliga på samma sätt, som andra mindre exklusiva varumärken. Dessutom så är outleten 

unik på att tillhandahålla så många varumärken under ett och samma tak, vilket vi tror är en 

ytterligare faktor till att så många konsumenter väljer att besöka dem. Då dagens konsumenter 

är mycket måna om den lilla fritid de har, tror vi många anser det smidigt att kunna göra 

klädinköp för hela familjen på ett och samma ställe. Detta har VFO tagit till vara på och 

kombinerat ett stort antal varumärken, som tilltalar både för vuxna och barn. 

 

En annan slutsats vi kan dra är att VFO prisnivåer är av avgörande betydelse för deras 

konsumenter och att detta konkurrensmedel i kombination med outletens sortiment är de 

viktigaste beslutskriterierna. Det faktum att VFO arbetar med psykologiskprissättning och 

alltid skriver ut ordinarie ”butikspris” tror vi påverkar konsumenterna till stor grad. Detta tror 

vi innebär att konsumenterna uppfattar prisnivåerna som mycket lägre än det faktiskt är.  

 

VFO använder sig av samtliga konkurrensmedel, men de satsar allra mest på sortiment och 

pris. Det är här vi finner sambandet med våra två huvudfrågor. Konsumenterna väljer VFO på 

grund av outletens stora utbud och varumärken, därför att det är detta outleten uppenbarligen 

gör mest och bäst. Det leder oss till slutsatsen att VFO prioriterar helt rätt vad gäller val av 

konkurrensmedel. Outleten väljer helt enkelt att lyfta fram fördelarna, vilket kompenserar för 

det som outleten inte satsar lika mycket på, så som exempelvis service. Service blir därför inte 

något som konsumenterna saknar då de inte heller förväntar sig det. Vi anser därför att detta 

arbetssätt är mycket effektivt från VFO:s sida.  
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7 REFLEKTIONER & REKOMMENDATIONER 
Den senaste tiden har VFO satsat mer på marknadsföring, i form av rikstäckande tv-reklam. 

På detta sätt kan företaget nå ut till en större målgrupp. Tv-reklam innebär säkerligen 

kommunikativa fördelar för outleten, men vi vill ändå i frågesätta nyttan. I vår undersökning 

var det endast 18 procent som fått vetskap om VFO via kommersiell reklam, trots att en klar 

majoritet inte var från Vingåkers kommun. Detta kan givetvis bero på flera faktorer. Kanske 

har tv-reklamen inte visats under en tillräckligt lång period ännu, för att ge de rätta effekterna, 

eller så råkade just vårt urval av respondenter tillhöra den skara som inte uppmärksammat 

reklamen. I värsta fall kan den låga procenten innebär att budskapet är fel och att det av denna 

anledning inte uppmärksammats av konsumenterna. Vi kan därför konstatera att VFO bör se 

över sitt reklambehov och budskap. Vi tror även att VFO:s goda rykte kan ta dem långt och 

att de därför kanske mer bör syssla med kommunikation i butiken, för att öka och stärka 

positiv Word Of Mouth bland sina konsumenter. 
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APPENDIX OCH BILAGOR 
 
1. Intervjufrågor till marknadsansvarig 
 
1) Vad är/betyder marknadsföring för er? 

 
2) Vilka eller vilket är ert starkaste konkurrensmedel? Varför just detta, och hur arbetar ni 

med det? 
 
3) Hur arbetar/konkurrerar ni med följande konkurrensmedel: 
Ø Läge  
Ø Sortiment 
Ø Pris 
Ø Service  
Ø Kommunikation 
Ø Människor (Personal)  
Ø  

4) Hur vänder ni nackdelar till fördelar? 
 

5) Vissa hävdar att det finns tre basstrategier för att skapa konkurrensfördelar, dessa är 
differentiering, total kostnadsöverlägsenhet och fokusering, vilken/vilka strategier jobbar 
ni med? 

 
6) Vilka konkurrensmedel tror ni att ni behöver jobba mer respektive mindre med? 

 
7) Vilken är er unika säljande poäng? 

 
8) Varför väljer konsumenter VFO, tror du? 
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2. Intervjufrågor till konsumenter 
 

1. Vilken ort kommer du ifrån? 
 

2. Hur lång restid har du för att komma hit? 
 

3. Hur fick du vetskap om Vingåkers Factory Outlet? 
 

4. Varför har du valt att åka till Vingåkers Factory Outlet och har Vingåkers Factory 
Outlet något extra utöver det ordinarie som inte någon annan likvärdig butik har? 

 
5. Vad är viktigast för dig vid val av klädbutik? Vad är viktigast för dig vid val av en 

outlet? 
 

6. Vad värderar du högst i en klädbutik? Vad värderar du högst i en outlet? 
 

7. Hur ofta besöker du Vingåkers Factory Outlet? 
 

8. Brukar du köpa något? 
 

9. Hur mycket pengar handlar du för/besök?
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3. Upptagningsområde, Vingåkers Factory Outlet 
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4. Reklamfolder, Vingåkers Factory Outlet 


