
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVSKILDA BUTIKER 
En studie i avlägsna butikers 
dragningskraft 
 
REMOTE STORES 
A study on the attraction of remote 
stores 

Examensarbete inom huvudområdet 
Företagsekonomi 
Butikschefsprogrammet (BCP) 
Grundnivå 15 Högskolepoäng 
Vt 13 
 
Christer Strid 
Carl-Johan Mattsson 
 
Handledare: Negra Pasalic 
Examinator: Fredrik Lundell 





 
 

Sammanfattning 

För att lyckas driva en butik som är belägen långt från närmsta tätort så är det viktigt att ha 

kännedom om vad det är som driver kunder till att åka långa sträckor på ofta dåliga vägar för 

att ta sig ut till butikerna i fråga. Vid öppnandet av en avlägsen butik är denna kunskap viktig 

att besitta då det är ett faktum att kunderna utgör butikens livskraft. Utan kännedom om vad 

som lockar kunderna finns risken att butiken öppnar på helt fel plats eller nischar in sig helt 

fel och fokuserar på fel faktorer. 

Denna rapport har som syfte att ta reda på vilka faktorer det är som gör att kunder väljer att 

åka till dessa avlägsna butiker. Kundens perspektiv är i fokus där deras åsikter kom fram 

genom enkäter. Butikschefer för två avlägsna butiker har också intervjuats för att få deras syn 

på saken. Den ena av butikerna ingår i en kedja men är ändå ett fristående företag, den andra 

butiken är helt fristående. 

Undersökningen har visat att både kunderna och butikscheferna är överens om att det 

viktigaste för en avlägsen butiks attraktion är den extra upplevelsen kunderna får när de 

kommer dit. Dessa butiker måste ge kunden ett mervärde i form av exempelvis en vacker och 

avslappnande miljö. Något som inte går att frånse är att kunderna inte skulle åka till dessa 

butiker ifall det inte vore god kvalitet på produkterna som säljs. De tillfrågade butikscheferna 

lägger stor vikt vid att kvalitet är viktigt för att få återkommande kunder. Butikscheferna 

hävdar även att det inte räcker med en enda produktgrupp för att skapa lönsamhet, istället 

krävs det minst två olika produktkategorier som exempelvis, i detta fall, kläder och ost. Det 

som har minst påverkan på kunder i dessa butiker är priset är något högre än i en vanlig butik 

belägen i en tätort. 

 



 
 

Abstract 

In order to be able to run a store situated remotely it is important to have knowledge of what 

drives customers to travel far on roads that are often in poor condition in order to get out to 

the stores in question. When opening a remote store this knowledge is important to possess 

since it is a fact that the customers are what a store survives on. Without knowledge of what it 

is that attract customers there is a risk that the store opens in an entirely wrong location or that 

it focuses on the wrong factors. 

The purpose of this report is to find out what factors it is that makes customers choose remote 

stores instead of stores that are close by. This report focuses on the customers’ perspective 

through a survey. Two managers of remote stores have also been interviewed to get their 

opinion on how to run a remote store. One of the stores is part of a chain but is still an 

independent business, while the other completely independent. 

This survey has shown that both the customers and the managers agree that the most 

important part about the attraction of a remote store is the experience customers get when 

they enter the store. These stores need to have some extra value to offer, for instance a 

beautiful and relaxing environment. Something that can’t be disregarded is that the customers 

would not go to these stores if the quality of the products where bad. Both of the managers 

who were interviewed say that quality is of great importance in order to get returning 

customers. The managers claim that selling only one product category is not enough in order 

to create profit. Instead it takes at least two different product categories for instance, as in this 

case, clothes and cheese. The factor that affects the customers the least in this kind of store is 

the price since the stores that have been researched are more expensive than a normal store 

situated in an urban area.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemställning 

På dagens marknad så tillhör nästan alla butiker en kedja och riktar nästan uteslutande in sig 

på större tätorter och det är även dit de flesta kunder vänder sig. På marknaden finns det 

dock butiker som ligger avlägset, vilket i denna rapport innebär att de ligger minst två mil 

från närmsta tätort och inte vid en huvudled. Trots denna avlägsna placering så lyckas en del 

av butikerna med bedriften att locka kunder och överleva. 

Forskning kring avlägsna butiker och vilka faktorer det är som attraherar kunder till dessa 

butiker är ett område som inte undersökts till någon större grad. Forskningen har istället 

tidigare haft mer fokus på framgångsrika koncept som butiker i varuhus och städer. Det vore 

givande för personer som tänkt öppna en butik på landet att veta varför kunder väljer att ta 

den svårare vägen och besöker avlägsna butiker när det finns enklare samt lättillgängligare 

alternativ.  

Eftersom butikerna ligger avlägset så borde det vara något annat än vad närliggande butiker 

erbjuder som attraherar kunder. Kotler och Keller menar att konsumenter väljer det märke 

eller den butik som de uppfattar har det högsta värdet vilket gör att butikerna tvingas leverera 

något mer än bara ett köp, de måste leverera ett högt värde. Enligt CPV-modellen så är 

konsumenternas uppfattade värde baserat på skillnaden mellan det de får ut av köpet kontra 

vad det kostar dem, i form av ekonomiska, funktionella och emotionella faktorer (Kotler, 

Keller 2012).  

Ifall en butik lyckas med att ge kunderna en god upplevelse och ett högt totalt värde enligt 

CPV-modellen så har butiken en större möjlighet till att få lojala kunder och då de butiker 

som undersöks i rapporten ligger avlägset så är det extra viktigt med lojala kunder då det 

skulle relatera i många fler återköp och word of mouth. Kotler och Keller visar att lojala 

kunder kan bidra med flera fördelar för ett företag, exempelvis lägger lojala kunder mindre 

fokus vid konkurrerande märken och sprida ett gott rykte. Kunderna köper även nästan 

garanterat företagets nylanserade produkter (Kotler, Keller 2012). 

Om kunderna är lojala i stor utsträckning och sprider mycket positiv word of mouth så är 

detta ett väldigt effektivt sätt för butiker att marknadsföra sig, speciellt för avlägsna butiker 

som inte har så stor budget för marknadsföring. Frankel visar i sin bok ”Marknadsföring på 

internet” att en av våra stora marknadsföringskanaler är internet och företag kan utnyttja detta 
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för att nå ut till en stor mängd potentiella kunder genom såväl reklam som genom en egen 

hemsida (Frankel 2007).  

1.2 Problemformulering 

Vilka är de främsta faktorer/orsaker som leder till att kunder väljer avlägsna butiker framför 

centralt placerade butiker och hur djup kunskap har butikscheferna kring avlägsna butikers 

ekonomiska förutsättningar? Vilken marknadsföringsmetod är effektivast för att locka kunder 

till en avlägsen butik? 

1.3 Syfte 

Denna rapport ska beskriva hur dessa avlägsna butiker attraherar kunder till att besöka 

butikerna. Under arbetets gång upptäcktes det att den största delen av den tidigare forskningen 

kretsade kring butiker i större städer vilket ledde tanken till att avlägsna butiker är ett ganska 

outforskat område Eftersom det verkar vara brist på forskning som kretsar kring avlägsna 

butiker och deras attraktionskraft, samt lönsamhet, är det viktigt att skapa studier som visar 

hur dessa butiker kan drivas med lönsamhet.  
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2 Teoretisk referensram 

Teoridelen kommer behandla flera olika områden som rör butikers marknadsföring och vilka 

faktorer det är som attraherar kunder. Den behandlar även lojalitet som är ett av stegen till 

lönsamhet. Det finns inte mycket forskning som berör avlägsna butiker vilket gör att 

rapporten använder sig av allmänna teorier om lojalitet och word of mouth för att nämna 

några. Dessa teorier går att applicera på en avlägsen butik och de områden som teorierna 

berör är grundläggande för att driva en avlägsen butik lönsamt. Kotler och Kellers teori om 

kundernas uppfattade värde är kärnan då avlägsna butiker behöver ett väldigt högt värde för 

att sticka ut från mängden och locka kunder långväga. Modellen beskriver de faktorer som 

bestämmer värdet på ett överskådligt och välanpassat sätt (Kotler, Keller 2012). Den största 

faktor som bidrar till att kunder åker till butikerna är den upplevelse de får, både på vägen dit 

och när de väl kommit in i butiken. Butikscheferna säger att de arbetar med att skapa en så 

optimal upplevelse som möjligt för att bygga upp lojalitet från deras kunder. Butikscheferna 

säger även att de inte har en stor marknadsföringsbudget så blir det viktigt för dem att ha 

lojala kunder som kan bidra med word of mouth för att marknadsföra butikerna.  

2.1 Customer Percieved Value 

Kotler och Keller presenterar en modell för kundernas uppfattade värde. För att ett företag ska 

skapa värde så krävs det att de tittar på det totala marknadserbjudandet. Detta innebär att de 

måste se över hur de står sig jämfört med andra företag i faktorer så som företagets rykte, 

personal och produktfördelar. Konsumenter väljer det märke eller den butik som de uppfattar 

har det högsta värdet. När ett företag levererar ett högt värde till ett högt pris kan det slutliga 

värdet ändå ses som lågt. Levererar de däremot ett högt värde till ett lågt pris så blir det 

slutliga värdet högt. Nyckeln är att leverera ett högt värde till var och en av kunderna och få 

dem att uppleva att det de får är långt över förväntan. Huruvida 

köpet lever upp till förväntningarna avgör ifall konsumenten gör 

ett återköp eller vänder sig till en annan försäljare. 

Konsumenternas uppfattade värde är baserat på skillnaden 

mellan det de får ut av köpet kontra vad det kostar dem, i form 

av ekonomiska, funktionella och emotionella faktorer. Värdet på 

olika ting är personligt och varierar från kund till kund. Det som 

ses som obetydligt för en person kan betyda ofantligt mycket för 

någon annan (Kotler, Keller 2012). 
Figur 1: Customer Perceived 
Value (CPV)  
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2.2 Upplevelser 

En av delarna i CPV-modellen behandlar det personliga värde som varje kund upplever. I 

detta personliga värde kommer upplevelsen in i bilden. 

Enligt en studie av Gilmore och Pine som utfördes 2002 har kunder blivit immuna mot den 

marknadsföring som görs och för att nå ut till kunderna behöver företagen ge dem en 

erfarenhet. Istället för att spendera resurser på ineffektiv marknadsföring har det istället visat 

sig vara effektivt för företag att använda resurserna för att skapa en upplevelse. Ett exempel 

på effektivt upplevelseskapande är docktillverkaren The pleasent company som har öppnat 

The American Girl Place där mödrar och döttrar, utöver att köpa dockor, kan spendera timmar 

med att äta lunch, klippa sig och gå på teater (Gilmore, Pine 2002). 

2.3 Kundlojalitet 

Ifall en butik lyckas med att ge kunderna en god upplevelse och ett högt totalt värde enligt 

CPV-modellen så har butiken en större möjlighet till att få lojala kunder, vilket ger butiken 

flera fördelar. 

I en artikel av Rowley visar han att det går dela upp lojala kunder i fyra olika kategorier 

kallade ”the four C’s of customer loyalty” vilka är: Captives, convenience-seekers, contended 

och commited, dessa blir översatta ungefär fångar, bekvämlighetssökare, tillfredsställda och 

hängivna. Fångarna håller sig endast kvar vid en viss produkt då de inte har några andra 

alternativ. De har ingen direkt åsikt om märket men testar gärna nytt ifall det exempelvis 

dyker upp ett nytt märke i deras butik. Bekvämlighetssökarna väljer det som är enklast, de har 

som rutin att köpa ett visst märke och fortsätter därför att göra detta. De har dock väldigt lätt 

för att byta märke ifall de får ett bättre erbjudande av något annat märke, exempelvis ta två 

betala för en. De tillfredsställda bedömer produkter utifrån deras meriter och har en positiv 

inställning till de märken som de köper. De delar även med sig av sina positiva åsikter ifall 

deras råd efterfrågas. Så länge det inte blir något fel på varorna eller ett annat märke ger ett 

bättre värde så stannar dessa kunder kvar. De hängivna kunderna är de som verkligen är lojala 

och knappt överväger andra märken. De sprider mer än gärna ett gott ord om produkten eller 

tjänsten och byter inte märke såvida inte företaget brister rejält i tillverkningen och servicen 

(Rowley, 2005). 

Enligt Kotler och Keller så är en kund som är väldigt nöjd med företaget lojal och ger flera 

fördelar. Kunden köper mer när företaget introducerar nya produkter eller uppgraderar 

befintliga produkter. Kunden pratar även väl om företaget och dess produkter och ger på så 
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sätt företaget gratis marknadsföring. Han lägger mindre fokus vid konkurrerande märken och 

är inte lika priskänslig som en vanlig kund. Kunden stannar gärna kvar hos företaget och det 

slipper då söka nya potentiella kunder. Kundnöjdheten är dock svår att mäta, men om man ser 

det på en skala från ett till fem, där ett är det lägsta steget och fem det högsta i skalan, så en 

kund som ligger på ett i skalan är benägen att lämna företaget och talar illa om det. En kund 

som är lojal, steg fem på skalan, har skapat ett emotionellt band till företaget och har svårt att 

lämna det. Han gör även återköp samt sprider positiva åsikter om företaget i form av Word of 

mouth (Kotler, Keller 2012). 

Kotler och Keller visar även att när företag ska bygga lojalitet så är det några viktiga aspekter 

de måste ha i åtanke. Dessa innefattar saker så som att skapa överlägsna produkter/tjänster 

och en överlägsen upplevelse för företagets utvalda kundsegment. Företaget ska även se till så 

alla olika avdelningar i företaget samarbetar kring planering och utförande för att öka 

kundernas tillfredställelse. Det är även viktigt att företaget tänker som kunden när det skapar 

produkter eller gör stora affärsbeslut. Företaget behöver även organisera en databas med 

lättillgänglig information som kan skräddarsys efter kundernas individuella behov. Personalen 

måste också finnas lättillgänglig för kunderna, för att tillfredställa deras behov av hjälp, 

åsikter eller klagomål. Företaget ska även skapa exempelvis kundklubbar vid behov. (Kotler, 

Keller 2012).  

Enligt Fornell och Wenerfelt (1987) så är det mest effektiva sättet att skapa lojalitet att 

uppmana kunder att klaga. När kunderna klagar och får gehör för sina klagomål så anser de att 

företaget gjort något för dem och lojalitet skapas. Det viktigaste är dock att klagomålen inte 

samlas på hög, utan att företaget avverkar problemen i samma takt som de uppstår (Divett, 

Crittenden, Henderson 2003).  

2.4 Word of mouth 

Ifall en butik lyckas få lojala kunder så är chansen stor att de kommer lägga in ett gott ord om 

butiken till andra och på så sätt göra reklam för butiken genom så kallad word of mouth. 

Word of mouth definieras som informell kommunikation mellan privatpersoner angående 

utvärdering av produkter och tjänster. Detta innebär att kunder pratar med varandra om deras 

åsikter kring en viss produkt och denna åsikt kan vara antingen positiv eller negativ. Sweeney, 

Soutar och Mazzarol visar i en undersökning från 2012 att kunder delar ut mer extrem word 

of mouth, både positiv och negativ, beroende på hur företaget har behandlat dem i faktorer så 

som service och produktkvalitet. En kund som har blivit väldigt väl bemött kan sprida det 
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goda ryktet likt en predikant när han pratar och verkligen brinna för det, medan en kund som 

har blivit dåligt behandlad kan komma till den grad att han nästan sprider hat mot företaget 

eller produkten. Företag ska sträva efter att deras kunder ska sprida positiv word of mouth då 

detta är gratis marknadsföring som även fungerar väldigt effektiv då dessa personer som 

sprider positiv word of mouth oftast är betrodda inom bekantskapskretsen vilket gör att andra 

tror på det personerna säger och deras ord väger tungt (Sweeney, Soutar, Mazzarol 2012).  

Det effektivaste sättet at få positiv word of mouth är genom att bygga upp en känslomässig 

relation mellan varumärket och kunderna.  För att bygga upp en känslomässig relation till ett 

varumärke ska man rikta in sig på ”brand love” som innebär att kunden ska förälska sig i 

varumärket. Detta beskrivs i en modell av Carroll och Ahuvia (2006) som delar upp kärleken 

till varumärken i fem olika steg, (1) passion för varumärket, (2) tillhörighet till varumärket, 

(3) positiv utvärdering av varumärket, (4) positiva känslor som reaktion till varumärket och 

(5) kärleksförklaringar till varumärket. I många fall byggs denna känslomässiga relation till 

varumärket upp redan i kundernas unga år, vilket skapar en stabil grund för företaget att 

bygga vidare på (Ismail, Spinelli 2012) 

2.5 Marknadsföring  

Om kunderna är lojala i stor utsträckning och sprider mycket positiv word of mouth så är 

detta ett väldigt effektivt sätt för butiker att marknadsföra sig och butikerna kan då spara in på 

sin egen marknadsföring. 

Att använda sig av sociala medier är både ett populärt och effektivt sätt att nå ut till kunder 

vilket stöds av Hopkins i sin artikel förklarar att nyttjandet av Facebook är ett effektivt sätt att 

nå ut till tänkbara kunder. Butiken ”The Sleep Store” fördubblade sin försäljning inom ett år 

efter lansering av sin sida på Facebook trots att butiken inte hade ändrat sitt koncept. 

Facebook hjälpte även ”The Sleep Store” att se hur kundgruppen ser ut och vad de vill ha 

genom att de fick ett enklare sätt att kommunicera med kunder och få deras åsikter (Hopkins 

2012).  

Enligt Merisava och Raulas kan direktreklam ske via mail eller brev till kunder i butikens 

register och har rapporterats ge en ökning av både försäljning och lojalitet. En undersökning 

av en kosmetikabutik visar att efter att ha skickat direktreklam om en viss produkt under ett år 

till sina kunder, så svarade tre fjärdedelar av de tillfrågade kunderna att de köpt den 

produkten. Lika många skulle även rekommendera produkten till någon de känner. Det mest 
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anmärkningsvärda är att nästan två tredjedelar nämner att de handlat i butiken som en följd av 

direktreklam (Merisava, Raulas 2004). 

E-marknadsföring är ett effektivt sätt att nå ut till kunder vilket Frankel framhäver i sin bok 

”Marknadsföring på internet”. Frankel nämner även att marknadsföring via sökmotorer har 

ökat avsevärt de senaste åren och det uppskattas att det görs cirka 800 miljoner sökningar 

dagligen på diverse sökmotorer. Då de som söker på exempelvis Google letar efter något 

speciellt, så som kläder så är det viktigt för företag att hamna högt upp bland resultaten då det 

är dessa som i första hand blir klickade. När man väl fått besökare till hemsidan så kan en bra 

webbdesign hjälpa butiken att nå ut till en stor mängd potentiella köpare. En bra hemsida ska 

vara anpassad för att rikta sig till olika personligheter. Hemsidan ska inte bara ha som syfte att 

sälja produkter eller tjänster utan det ska även finnas andra möjligheter på hemsidan, har man 

detta så har man mycket att vinna hos kunden, som deras förtroende (Frankel 2007).  

2.6 Lönsamhet 

Om en butik klarar av att tillfredsställa sina kunder och skapa ett högt personligt värde enligt 

CPV-modellen så kommer detta leda till lojalitet och slutligen ekonomisk lönsamhet för 

butiken. 

Det finns flera olika sätt för ett företag att nå lönsamhet, ett sätt är genom att få lojala kunder.  

Heskett et al (1994) förklarar att lönsamhet och lojalitet hänger ihop genom en kedja, den så 

kallade service – vinst kedjan. Den beskriver att kundernas tillfredställelse hänger ihop med 

kundernas lojalitet som leder till lönsamhet för företaget.  

Kundernas tillfredställelse  Kundernas Lojalitet  Lönsamhet 

Förutom ökad vinst ger även lojala kunder lägre priskänslighet samt gratis marknadsföring i 

form av word of mouth, som även gör det billigare att snärja nya kunder (Hallowell 1996). 
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3 Metod 

3.1 Utveckling av problemställning 

Enligt Rienecker och Jörgensen (2011) är det viktigt att börja med utformningen av 

undersökningsfrågan då den är utgångspunkten för hela undersökningen. När en 

problemställning utformas kan den göras i beskrivande eller förklarande form. Det är precis 

vad det låter som, en beskrivande klargör hur en situation ser ut, medan en förklarande 

klargör varför situationen ser ut som den gör (Jacobsen, 2002). 

Denna undersökning fokuserar på varför kunder väljer att besöka butiker som ligger avlägset 

placerade. Detta görs för att marknaden är dominerad av kedjestyrda koncerner och företag 

vilket skapar frågor kring ifall det går att öppna en egen butik på landet som är ekonomiskt 

lönsam. Denna problemställning är förklarande då den undrar varför kunder väljer att besöka 

dessa avlägsna butiker. Det är redan klargjort att det finns kunder som besöker butikerna, men 

denna rapport ska ta reda på varför de gör det. Detta görs för att se vilka konstgrepp som går 

att använda vid öppnandet av en liknande butik.  

Problemställningen kommer vara bred från början, för att sedan smalna av, då det finns flera 

olika aspekter att beakta varav några kommer bli överflödiga under undersökningens gång.  

3.2 Val av undersökningsutformning 

Det finns två olika utformningar när en undersökning ska göras. Den första är en intensiv 

utformning som innebär att ett fåtal enheter undersöks men med många variabler i beaktande. 

Den andra är en extensiv utformning som istället riktar in sig på många olika enheter men 

med få variabler (Jacobsen, 2002). 

Denna undersökning har främst en extensiv inriktning genom enkätundersökning bland 

kunderna, då avlägsna butikers attraktionskraft är ett så pass brett område, vilket gör att flera 

personers åsikter behöver samlas för att kunna göra någon generalisering. Utöver detta har 

undersökningen en intensiv inriktning genom intervju med butikscheferna på de olika 

butikerna, för att få en uppfattning få deras åsikter kring attraktionskraft och avlägsna butikers 

ekonomi.  

3.3 Val av undersökningsmetod 

Undersökningen kan göras på två olika sätt, den kan göras kvalitativt, vilket innebär att man 

undersöker ett fåtal enheter på djupet, eller så kan den vara kvantitativ, vilket innebär att man 

undersöker ett flertal enheter på ytan (Jacobsen, 2002). 
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Denna undersökning har en främst en kvalitativ inriktning, då det lämpar sig bäst för att se 

varför kunder väljer att besöka avlägsna butiker eftersom man då får flera kunders åsikter på 

varför de väljer just den butiken istället för ett mer lättillgängligt alternativ. Utifrån detta görs 

en generalisering av vad som lockar kunderna som exempelvis pris, lojalitet eller upplevelsen. 

En kvalitativ undersökning ska även göras genom intervjuer med två butikschefer för att ge 

ett större djup på undersökningen. 

3.4 Datainsamling 

Denna underökning har gjorts på två olika butiker som stämmer in med den tidigare angivna 

definitionen. Butikerna hittades via sökmotorn Google. Den kvantitativa undersökningen 

består av enkäter utdelade till kunder i butikerna. Formuläret kommer vara utformat med 

enkla kryssfrågor som efterfrågar varför och hur ofta de åker till liknande butiker. Dessa enkla 

svarsalternativ är valda för att kunden ska känna sig villig att ta sig tid att svara sanningsenligt 

på frågorna. En enkätundersökning har valts då det är ett effektivt sätt att få flera 

respondenters åsikter och gör det lättare för respondenterna att hålla sig till 

problemställningen jämfört med vid en intervju där det är lättare hänt att de svävar iväg in på 

annat. Det är inte heller lika tidskrävande som att försöka få intervjuer med flera olika kunder 

medan de är upptagna i butiken. 

Den kvalitativa undersökningen kommer bestå av intervjuer med butikschefer. Intervjuerna 

består av förberedda frågor och ha fokus på vad det är som gör butiken speciell och även ta 

upp hur ekonomiskt lönsamt det kan vara att driva en avlägsen butik. Intervjuer görs då det 

finns ett begränsat antal avlägsna butiker där svar går att få från butikscheferna, intervjuer blir 

då ett effektivt sätt att få utförlig information från de få möjliga respondenter som finns. 

3.5 Undersökningsenhet 

Undersökningens intervju sker med butikscheferna på två små avlägsna butiker då de har stor 

kunskap om sina butiker och vad de har att erbjudande. Alla kunder kommer bli tillfrågade 

ifall de vill delta i undersökningen.  

3.6 Kritik till undersökningsmetod 

Slutsatser kan vara svåra att dra på ett så begränsat underlag, men det går mäta utifrån intern 

och extern giltighet och relevans. Den interna giltigheten och relevansen handlar om ifall man 

mäter rätt saker, alltså just det man har som syfte att mäta, eller om det är någonting annat. 

Den externa giltigheten och relevansen handlar om ifall resultatet från ett begränsat område 

går att föra över till ett annat sammanhang, alltså om det går att generalisera (Jacobsen, 2002). 
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Den undersökning som utförs ska försöka besvara vad det är som gör att kunder åker till dessa 

avlägsna butiker. Intern kritik mot undersökningen består av att flera av aspekterna som mäts 

kan vara helt oväsentliga för varför de får kunder. Extern kritik är att undersökningen kan få 

innehålla för få kunder för att kunna dra statistiskt säkerställda slutsatser.  

3.7 Avgränsningar 

Undersökningen är begränsad till två butiker i Västra Götaland därför inte representativ eller 

statistisk säkerställd. På grund av avståndet till de två butikerna har möjligheten att samla in 

enkäter begränsats. 
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4. Empiri 

Empiriavsnittet består av intervjuer med butikscheferna på två olika butiker samt en 

enkätundersökning bland kunderna på dessa butiker. Butikerna är små gårdsbutiker som är 

belägna cirka två mil från närmsta tätort. Den ena av de två butikerna, Butiken på landet, 

BPL, ingår i en kedja, men har ändå stor möjlighet att bestämma själv, medan den andre, 

Ostbiten, är en helt fristående verksamhet. 

4.1 Butik A 

BPL ingår i en kedjeverksamhet, bestående av 17 butiker i norden, det är dock inget 

franchiseföretag utan det är en holdingverksamhet där alla BPL-butiker är delägare. 

Butikschefen som har intervjuats har sin butik belägen cirka två mil utanför Laxå. De flesta 

BPL butiker säljer mer än bara kläder, denna BPL butik säljer utöver exklusiva kläder även 

egenproducerad ost. 

4.1.1 Intervju med butikschef på butik A 

Den första frågan som ställs under intervjun handlar om vad som gör deras butik så speciell. 

Butikschefen förklarar att kvaliteten på deras produkter är av en grad som inte finns överallt 

utom endast i storstäder som Stockholm. Butikschefen berättar om den unika miljön som 

finns på landet och många kunder är beredda att åka långt för att ta del av denna miljö 

samtidigt som de får sina ärenden gjorda. Butikschefen förklarar hur kunderna tänker: 

”Många säger att de vill göra en utflykt i kombination med att köpa kläder och det har gjort 

att butiken rullar runt”.  

Eftersom det kan vara svårt att känna till butiken så var det intressant att få veta hur kunder 

får information om butiken. På detta svarar butikschefen att de arbetar med kundregister som 

de gör reklamutskick till en gång varje vår respektive höst. Butikschefen nämner även att de 

har lite annonser i lokalpress och att de finns på Facebook. Dem har även en kundklubb som 

de anser är det allra viktigaste resursen. Det vore även intressant att få veta hur det går till när 

kunder ska ut till butiken. Butikschefen hänvisar till hemsidan där det finns GPS-koordinater 

och en vägbeskrivning, butikschefen påpekar att vägbeskrivningen är främst för de äldre då de 

kan ha svårt med teknologin. Det finns även en skylt på E20 men den syns bara norrifrån. På 

grund av det avskilda läget frågas butikschefen om kundgruppen särskiljer sig. Butikschefen 

förklarar att kundgruppen som besöker butiken är mellan 40 till 70 år som vill göra en utflykt 

och ta det lugnt medans de handlar. Butikschefen berättar: ”Många tycker även att det är 
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jobbigt att gå in i en butik i staden och här får de en personal shopper som hjälper dem med 

att hitta det som passar dem bäst”. 

Butikschefen påpekar att flera av kunderna är återkommande och att dessa brukar besöka 

butiken två till tre gånger per år. Butikschefen berättar även att de har som mål att få kunderna 

att trivas och på så vis få kunderna att vilja komma tillbaka. Eftersom stor del av 

undersökningen har som mål att hitta vad som attraherar kunderna till avlägsna butiker är 

frågan om ifall kunderna är lojala och vad som gör dem lojala oundviklig. På detta svarar 

butikschefen att kunderna är lojala på grund av den goda servicen och det trevliga bemötande 

som kunderna får. Butikschefen lägger stor vikt vid upplevelsen under besöket, hon berättar 

att: ”Det ska vara musik i bakgrunden och jag tar även fram lite utemöbler så de kan sitta 

ute, hela upplevelsen är bidragande till lojalitet”. 

Butikschefen anser att butiken är lönsam och det är till stor del tack vare att de ingår i en 

kedja. Kedjan hjälper butiken att få bättre leverantörsavtal. Butikschefen förklarar att det är så 

många leverantörer som vill ha sina produkter i kedjan och som butik gäller det att sortera 

vilka leverantörer man vill arbeta med. Den sista frågan var gällande tips som kan komma till 

användning vid öppnandet av en avlägsen butik. Butikschefen svarade: ”Satsa på kvalitet och 

inte kvantitet. Bjud gärna på något extra! Lite kakor och kaffe sitter aldrig fel”. 

4.2 Butik B 

Ostbiten är liten butik belägen på en bondgård cirka 2,5 mil från Örebro. Butiken är en 

delikatessbutik som producerar och säljer ostar, kött, marmelader och även garn. På gården 

finns även ett café där kunderna kan sätta sig och koppla av.  

4.2.1 Intervju med butikschef på butik B 

I intervjun med butikschefen på butik B så var även öppningsfrågan här vad det var som 

gjorde butiken speciell. Butikschefen hävdar att det främst är kvaliteten på osten och garnet 

som attraherar kunder. De påpekar också att det är en unik samt avslappnande miljö att få 

komma ut på landet. Butiken är avlägsen och svår att känna till, då den inte ingår i någon 

kedja, så den andra frågan blev hur kunder får information om butiken. Butikschefen berättar 

att de inte har råd att annonsera till en större grad men att de finns på Facebook samt att de har 

en hemsida och en kundklubb där medlemmar får information om evenemang som händer på 

gården och erbjudanden. Butikschefen tror även att butiken lever på word of mouth, 
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butikschefen säger: ”Jag tror även att det är mycket mun mot mun metoden, man sprider 

vidare information och den goda upplevelsen ifall man varit här”.  

Eftersom butiken ligger så avlägset blev den tredje frågan hur kunder hittar hit. Butikschefen 

berättar att de har hört av sina kunder att det dåligt skyltat till butiken och många kunder 

ringer även när de kört vilse. De som lyckas hitta till butiken använder sig av Eniro eller med 

hjälp av GPS. Butikschefen för butik B berättar att deras kundgrupp är i 50 årsåldern och 

uppåt. För att attrahera en yngre kundgrupp tänker de anlägga en lammhage, butikschefen 

berättar: ”Vi har får och det lammar så här års så vi har tänkt göra en hage med lamm så vi 

kan locka hit lite barnfamiljer”. 

På frågorna angående varför kunder väljer att besöka butiken svarar butikschefen ännu en 

gång att det är standarden på ostarna och upplevelsen att få komma ut på landet. Butikschefen 

nämner dock att det inte finns något belägg för att det är därför det är så många 

återkommande kunder. När butiken har många återkommande kunder kommer frågan 

angående lojaliteten hos kunderna. Frågan handlade om ifall kunderna är lojala och varför de 

är lojala. Butikschefen vill påpeka att kunderna är trogna på grund av kvaliteten. Frågan om 

hur lönsam butiken är svarar butikschefen att de arbetar med att göra den mer lönsam. 

Butikschefen förklarar att när de startade verksamheten bjöd de på mycket av sina produkter, 

de förstod inte vilken kvalitet produkterna hade: ”I början var man mer förvånad att folk ville 

åka hit och köpa”. 

4.3 Enkätsammanställning 

Kunderna har fått svara på ett frågeformulär som finns att se som bilaga 3. 

Enkätundersökningen har gått till på följande sätt: Under besöket på de två butikerna delades 

det ut enkäter till de kunder som var villiga att svara på några frågor. Totalt svarade 36 kunder 

på enkäten.  

En klar majoritet av de svarande var kvinnor (69 %), majoriteten var även över 46 år (88 %) 

och 65 % var över 61 år medan det endast var 4 % som var mellan 18-29 år gamla.  Första 

frågan på formuläret berörde hur ofta de svarande besöker butiken/år. Här blev resultatet 

blandat, 30 % besökte butikerna för första gången och 46 % brukar besöka den 1-3 gånger/år. 

Resterande 24 % besöker butikerna minst 4 gånger/år. Därefter fick de frågan om hur de 

hörde talas om butiken där hela 84 % svarade att de hörde talas om den av en bekant och bara 
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4 % hörde talas om den via internet. Övriga 12 % hade fått nys om butikerna via diverse 

reklam.  

Antal besök/år

1-3 ggr

46%

4-6 ggr

12%

över 6 ggr

12%

Första 

gången

30%

 

 

 

Marknadsföringseffekt

Reklam

12%

Internet

4%

Bekant

84%

 

 

 

Diagrammet visar hur många gånger kunderna besöker 

butiken per år i procent. 

Diagrammet visar hur kunder fått kännedom om butiken. 
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Största anledning till besök

Service

8%

Pris

0%

Kvalitet

19%

Tradition

4%

Upplevelse

69%
 

 

Huvudfrågan var varför de besöker butiken, där de fick rangordna fem olika faktorer: Pris, 

kvalitet, service, upplevelse samt ifall de besöker den av ren tradition. Upplevelsen var det 

största motivet för att besöka butiken för 69 % av de svarande. Kvalitet var rankat på andra 

plats där 19 % ser kvaliteten som den största anledningen att besöka butiken och 55 % ser det 

som den näst största anledningen. Priset och tradition är de faktorer som rankades lägst av de 

svarande och 56 % ser priset som minst viktigt och 54 % svarade att tradition är den minst 

avgörande faktorn. 

100 % av de svarande skulle rekommendera butiken till någon de känner. De tillfrågade fick 

även svara på varför de skulle rekommendera butiken och ifall de anser sig vara lojala kunder, 

ett flertal av de svarande säger att miljön är en nyckelfaktor: ”Är inte kund sen tidigare men 

tycker att det är en trivsam miljö.”. En annan viktig faktor för många kunder är kvaliteten på 

varorna: ”Jag är en lojal kund, kläder i min stil med god kvalitet.”.  

Diagrammet visar vad kunderna bedömt vara största 

anledningen till besök 
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5 Analys 

I detta avsnitt kommer intervju- och enkätsvaren att analyseras separat för att sedan knytas 

samman i slutsatsen.  

5.1 Analys av intervjuer med butikschefer 

Butikernas attraktionskraft 

Båda butikscheferna hävdar att det är kvalitet som är den stora attraktionen för dessa butiker. 

Detta ihop med den personliga servicen och den speciella miljön gör att kunder är villiga att 

åka långt ut på landet på dåliga vägar för att komma fram till den svårfunna butiken där de ska 

göra sitt inköp. Enligt CPV-modellen väljer kunder den butik som har högsta köpvärdet 

(Kotler, Keller 2012). Detta innebär att kunderna som väljer dessa butiker letar efter något 

mer än bara ett lågt pris och en lättillgänglig butik, vilket ingen av butikerna har. För de som 

söker sig ut till dessa butiker är det totala köpvärdet högre än i mer närbelägna butiker. Trots 

att det kostar mer, då inte någon av butiken hade särskilt billiga produkter och bensinpriset är 

högt, så väljer kunder att åka dit. Det tar även mycket tid och energi att ta sig ut till dessa 

butiker, det hade varit enklare att bara åka fem minuter in till staden för många kunder. 

Anledningen till att de väljer att åka till dessa butiker är för att kvalitet är högre, servicen är 

bättre och det är mer avslappnat. Dessa goda sidor väger tyngre, än de dåliga sidorna, för 

kunder som väljer dessa alternativ. 

Enligt chefen på butik A så är servicen en stor bidragande faktor till att kunder väljer butiken. 

Där arbetar hon med en personlig köpupplevelse där alla kunder får 100 % uppmärksamhet 

och får känna att de har en gemenskap med varandra, inte bara som köpare och säljare. Hon 

lyfter även vikten av att låta kunderna ta det lugnt, då får gå runt i butiken och titta runt 

samtidigt som de blir avslappnade, utan någon säljare som försöker tvinga dem till köp. 

Istället pratar hon med kunderna som om de vore gamla goda vänner. När de sedan är redo för 

att få hjälp så är servicen på topp utan att vara påtvingande. Denna goda service ger ett stort 

mervärde i CPV-modellen och är en stor bidragande faktor till att kunder väljer butiken 

(Kotler, Keller 2012). Den goda servicen och kontakten med kunderna gör även att kunderna 

lätt kan påpeka brister i verksamheten eller sortimentet. Dessa klagomål är viktiga för 

verksamhetens utveckling och uppbyggnaden av lojalitet hos kunderna (Divett, Crittenden, 

Henderson 2003). 

Butikscheferna lägger stor vikt vid att man ska kunna erbjuda något mer än bara en 

huvudprodukt. I butik B:s fall så är huvudprodukten ost, men de säljer även egenproducerat 
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kött och garn bland annat. Gården inhyser även ett kafé vilket bidrar till att vissa kunder åker 

dit för att ta en kopp kaffe på landet och åker hem med en inhandlad produkt. Butikschefen på 

butik B påpekar även att man ska få uppleva djur och natur under vistelsen., ett exempel hon 

nämner är att de ska ha en lammhage som ska locka barnfamiljer. På butik A säljer man mest 

exklusiva kläder men även där säljer man egenproducerad ost och har det som en del i 

butikens image. Här finns inget kafé utan istället erbjuder man en kopp kaffe och kaka till 

sina kunder. Detta kan de avnjuta på altanen med rofylld musik i bakgrunden och blicka ut 

över områdets naturliga skönhet. Detta ger så klart ett stort personligt värde som bidrar till att 

väga upp de dåliga sidorna i CPV-modellen (Kotler, Keller 2012). 

Butikernas kommunikation 

I intervjuerna med butikscheferna framkommer det att de båda kommunicerar med kunderna 

på liknande sätt, nämligen genom användandet av direktreklam och sociala medier. Dessa två 

är bägge kostnadseffektiva metoder att nå ut till kunder. Undersökningar visar på att det är 

effektivt att använda sig av sociala medier i sin marknadsföring och att det kan fördubbla 

försäljningen (Hopkins 2012). Butik A har 1500 registrerade kunder som de skickar ut 

direktreklam till två gånger per år. Studier visar att direktreklam antagligen är ett ännu bättre 

sätt att nå ut till sina kunder. Efter en undersökning som gjorts så säger två tredjedelar att de 

handlat i en viss butik som en följd av direktreklam. Tre fjärdedelar har även köpt produkten 

som marknadsfördes (Merisava, Raulas 2004). Dessa utskick går dock endast skicka till 

personer som finns i butikens register och är kostsamt så små butiker kan ha svårt att ha råd 

till detta i någon större skala. Exempelvis Butik A har exempelvis endast utskick två gånger 

per år och hade kanske dragit nytta av fler utskick. Fördelar med registret kan även vara att 

man har mer personlig information om kunderna och vad de köpt för varor. På så sätt kan man 

skräddarsy reklamen för varje enskild kund (Kotler, Keller 2012). 

Butikerna förlitar sig dock inte på sina egna hemsidor i någon större grad för att nå ut till 

kunder.  Då det görs cirka 800 miljoner sökningar på Google varje dag så är det effektivt att 

använda sig av hemsidor för butikerna i större utsträckning. Med sidor som fungerar med 

många olika sökord så skulle butikerna kunna locka fler ”Googlesökande” kunder (Frankel 

2007) 

Båda butikscheferna tror att word of mouth är en stor bidragande faktor till att de får kunder. 

Båda hävdar att de förlitar sig på ”mun mot mun metoden”, de räknar med att kundernas 

intryck från butikerna är så starka så de ska sprida känslan, samt upplevelsen, vidare 
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självmant och på så sätt attrahera nya kunder utan kostnad. Om butikerna lyckas påverka 

kundernas känslor i den grad att de börjar prata gott om butiken så har de mycket att vinna. 

Kunderna kan då sprida positiv word of mouth ifall företaget gjort sig förtjänt av det och på så 

sätt få nya kunder att upptäcka företaget. Positiv word of mouth är väldigt lönsamt och 

effektivt då den är utan kostnad och de kunder som sprider word of mouth är oftast betrodda i 

sina umgängeskretsar och då blir informationen de lämnar om butiken av större vikt än vid 

vanlig reklam. (Sweeney, Soutar. Mazzarol 2012). Butikscheferna nämner inte hur de ska 

skapa kärlek till sina produkter men de påstår att deras kvalitet på produkterna är av 

tillräckligt hög kvalitet för att kunderna ska ”förälska” sig i butikerna. Det finns en modell 

som beskriver de fem steg av förälskelse i varumärke som kunden går igenom, från att 

uppskatta ett varumärke till att hysa starka känslor för det. Vanligast är att denna relation 

byggs upp i kundernas unga år (Ismail, Spinelli 2012). Men enligt cheferna har butikernas 

kunder en hög medelålder vilket kan försvåra uppbyggnaden av en stark relation. 

Butikernas lönsamhet 

Båda butikscheferna hävdar att deras butiker går runt ekonomiskt men de påstår även att de 

skulle kunna bli mer lönsamma. På butik A säger butikschefen att kedjan omsätter minst 35 

miljoner per år. Hon sa även att hennes butik inte var bland de större butikerna. Butikens 

omsättning 2012 var 500-699 tkr (allabolag.se).  

På butik B fick vi inga konkreta siffror men butikschefen nämnde att deras lönsamhet är ringa 

på grund av att de bjuder på mycket och kan ha evenemang där de går plus, minus noll. Hon 

nämner även att de arbetar med att förbättra sin lönsamhet genom att ta ordentligt betalt för 

sina varor nu när de har fått en stadig kundbas. Genom sitt givmilda tillvägagångssätt har de 

fått flera lojala kunder som kommer fortsätta att handla där och på så sätt skapa lönsamhet 

(Hallowell 1996).  

5.2 Analys av enkätundersökning 

Butikernas kundgrupp 

Denna faktor var inte något som skulle undersökas i denna rapport men då det blev tydligt att 

en stor del av kundgruppen bestod av äldre kvinnor kan det vara relevant att nämnas. 69 % av 

butikernas kunder är kvinnor och 65 % var även över 61 år gamla. Det är oklart om detta har 

någon inverkan på butikens lönsamhet eller deras behov av marknadsföring. Men något som 

är ganska säkert är att dessa kunder åker ut till de här avlägsna butikerna för den upplevelse 
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som de får på köpet där. Problemet med en äldre kundgrupp är att det är svårare att få den 

lojal och på så sätt få en säker lönsamhet (Ismail, Spinelli 2012). 

Butikernas attraktionskraft 

I enkätundersökningen fick de svarande i uppgift att rangordna fem olika faktorer som kunde 

tänkas locka dem till att handla i butikerna. Den klart största anledningen är den upplevelse 

som butikerna erbjuder, där 69 % hade det som största anledning. Kvalitet kom på andra plats 

med 19 % och service på tredje plats med 8 % av rösterna. Detta skiljer sig lite från 

butikscheferna som ansåg att service och kvalitet var viktigast. Det som lockade minst var 

priset där 56 % rankade priset som minst viktigt, de sa även muntligt att det var dyrt men 

prisvärt. 54 % påstod även att de inte handlar där av tradition, något att ta i beaktade är att 

väldigt många av kunderna var där för första gången när denna undersökning gjordes. Något 

som är uppenbart här är att det personliga värdet den upplevelse och kvalitet som kunderna 

får överstiger kostnaden för priset och tiden det kräver enligt CPV-modellen (Kotler, Keller 

2012).  Kunderna hävdar att det är dyrt att handla där och det är dyrt att ta sig dit, detta visar 

att pengar inte är något hinder då de positiva sidorna väger upp de negativa, annars skulle de 

aldrig åkt dit. 

Lojalitet till butikerna 

Alla de tillfrågade kunderna säger sig vara lojala och skulle rekommendera butiken. Enligt 

modellen med fyra C:n av kundlojalitet så delas kunder upp i fyra olika kategorier beroende 

på hur lojala de är. Dessa fyra som tidigare nämnt: Fångar, bekvämlighetssökare, 

tillfredsställda och hängivna (Rowley, 2005). När det gäller de undersökta kunderna går det 

direkt att utesluta två av de fyra kategorierna, nämligen fångar och bekvämlighetssökare. De 

kunder som kategoriseras in som ”fångar” gör endast återköp för att de inte har några andra 

alternativ. ”Bekvämlighetssökarna” väljer alltid det som är enklast och går på rutin. Tittar 

man på kunderna som sökt sig till de undersökta butikerna så har de rest långt ut till butiker 

som ligger långt ifrån mer närliggande butiker och har då alltså både mer närliggande och 

enklare alternativ vilket omöjliggör kategorisering som fångar och bekvämlighetssökare. När 

det gäller att dela in dem i någon av de två kvarvarande kategorierna, tillfredsställda eller 

hängiva, så blir det svårare. Bägge dessa kategorier är lojala, de hängivna mest, och skulle 

rekommendera butiken. En skillnad är att de tillfredsställda endast rekommenderar butiken 

om de blir tillfrågade medan en hängiven kund mer än gärna sprider ett gott ord. 
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Undersökningen som gjordes skiljer inte på dessa två sorters rekommendation vilket bidrar till 

att kategorisering omöjliggörs.  

Ungefär hälften av alla tillfrågade kunder anser att priset är den faktor som spelar minst roll 

vid ett planerat inköp vilket tyder på att det finns en viss lojalitet för butiken, eller att värdet 

av butikernas positiva faktorer överstiger kostnaden för priset. Är det för att kunderna är 

lojala så är det en stor fördel för butikerna då dessa kunder skapat starka band till butikerna 

vilket gör dem mindre priskänsliga och gör det svårare för dem att sluta handla i dessa butiker 

(Kotler, Keller 2012). 

I undersökningen svarade alla, som tidigare nämnt, att de skulle rekommendera butiken och 

detta är en nödvändig marknadsföringsmetod för dessa butiker då den är kostnadsfri och har 

stor inverkan (Sweeney, Soutar, Mazzarol 2012). Denna inverkan kan tydligt ses genom 

enkätsvaren där hela 30 % svarar att de besöker butiken för första gången och 84 % svarar att 

de fick kännedom om butiken av en bekant. Dessa butiker har alltså lojala kunder som gärna 

delar med sig av sina goda erfarenheter från butikerna och lyckas med bedriften att ”värva” 

nya kunder. Detta blir lönsamt för butikerna då de inte har tillräckligt stor budget för att 

bedriva effektiv marknadsföring på egen hand, utan får istället försöka tillfredsställa sina 

kunder till den grad att de rekommenderar butiken. 
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6 Slutsats 

Denna uppsats har fokuserat på ett område som det verkar finnas väldigt lite tidigare 

forskning kring, det vill säga avlägsna butikers attraktionskraft. Vi har utgått ifrån Kotler och 

Kellers CPV-modell med fokus på det personliga värdet för att analysera de olika orsaker som 

gör att kunder väljer att besöka en avlägsen butik. 

I undersökningen framkom att den upplevelse som butikerna och omgivningen ger är det som, 

tillsammans med kvalitet, främst lockar kunder. Service var en förvånansvärt lågt prioriterad 

faktor hos kunderna. Det mest förvånande var att så få kunder åkte till butikerna av tradition.  

Inte heller priset hade någon inverkan på butikernas attraktionskraft då de flesta ansåg att 

priset var högt.  

Något som inte var tänkt att undersökas var vilken kundgrupp som vänder sig till butikerna, 

det som slog oss var dock att detta kan vara relevant då det var en väldigt homogen 

kundgrupp som bestod till största del av äldre kvinnor. Kanske är det så att denna typ av 

upplevelse främst lockar äldre personer för att det endast är dem som avkoppling har ett högt 

personligt värde enligt CPV-modellen. 

Det finns två kategorier av lojalitet som dessa kunder kan ingå i, de är antingen tillfredsställda 

eller hängivna. Eftersom så många kunder svarat att de fått informationen av en bekant kan vi 

anta att de fått informationen utan att fråga efter den vilket tyder på att kunderna som 

rekommenderat butiken är inom den hängivna kategorin då dessa sprider positiv word of 

mouth utan att de blir tillfrågade om råd. Då avlägsna butiker sällan har den budget som krävs 

för att marknadsföra sig effektivt så blir word of mouth en viktig marknadsföringskanal för 

den här typen av butik. Genom undersökningen framkom det även att det effektivaste sättet 

att marknadsföra sig som en avlägsen butik är genom word of mouth. Detta är ett väldigt 

effektivt sätt för dessa butiker då det är gratis och en klar majoritet av de tillfrågade kunderna 

säger sig ha besökt butikerna till följd av information från en bekant. Detta gör att kundernas 

lojalitet är det viktigaste för butikerna att arbeta med då en lojal kund sprider positiv word of 

mouth.  

Undersökningen har visat att avlägsna butiker kan vara ekonomiskt lönsamma. Detta kräver 

dock fokus på att kvalitet och att skapa en upplevelse man inte kan få i butiker belägna i ett 

bebyggt område. För att en avlägsen butik ska överleva behöver den dessutom ha flera olika 

huvudprodukter som de säljer, exempelvis ost och garn, vilket framkom i intervjuerna att det 

är ett måste i den här typen av butik. Lönsamheten räcker inte till för att marknadsföra sig i 
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stor skala, vilket gör att man bör fokusera på redan trogna kunder för att göra dessa lojala och 

hängivna. Detta leder till att kunderna själva marknadsför butiken via word of mouth. Det 

finns dock problem med att utvidga kundgruppen då merparten av kunderna är äldre och det 

verkar som att det bara är de som lockas av denna typ av upplevelseverksamhet, då det har ett 

högt personligt värde för dem.  

6.1 Vidare forskning 

Under analysens gång har vi upptäckt en del brister i underlaget. Enkäterna kunde fokuserat 

mer på vissa frågor och varit tydligare, exempelvis så svarar inte enkäterna på till vilken grad 

som kunder kan rekommendera butiken. Ifall de rekommenderar den till någon som frågar 

eller om de självmant berättar om den. En fråga som glömdes på enkäterna var även hur långt 

de har färdats för att komma till butiken. Då vi inte var beredda på den varierande 

kundtillströmningen så gjorde vi misstaget att inte skicka ut enkäter i förväg till butikerna som 

kunderna skulle kunna besvara utan oss närvarande för att få ett större underlag. För vidare 

forskning bör större fokus ligga på den äldre kundgruppen och vad de uppskattar hos dessa 

butiker. Även hur djupt lojaliteten sträcker sig kan behöva undersökas noggrannare. Då det 

inte finns tidigare forskning inom detta område i någon större utsträckning kan det behövas 

djupare forskning inom området för att säkerställa den fakta som uppkommit i den här 

undersökningen. Det skulle till stor hjälp för att förstå hur kunder tänker och som hjälp för de 

som vill öppna en avlägsen butik. 
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Bilaga 1: Individuella reflektioner 

Christer Strid 

Detta arbete har varit väldigt lärorikt för mig. Jag har lärt mig väldigt mycket nya saker och 

utvecklats som person. Vi har gjort en del fel under arbetets gång, men dessa fel har endast 

varit lärorika då det är fel jag nu känner till och inte har tänkt upprepa. Efter första seminariet 

i kursen så fick vi ändra på i stort sett hela arbetet och flera gånger under arbetet så ändrades 

vår problemställning och enligt mig blev den bara bättre och bättre. Angående metoder så har 

jag lärt mig väldigt mycket, i alla fall angående hur ett metodavsnitt i en uppsats ska skrivas, 

vilket även ger en ett bättre tänk, men jag går under devisen att all kunskap är bra kunskap. 

Att hitta teorier har varit bland det mest intressanta i arbetet då det är en sådan sak som man 

lär sig väldigt mycket på, både hur man hittar vetenskapliga artiklar som är relevanta, men 

inte minst genom all den information man läser samtidigt. Detta arbete har verkligen fördjupat 

mina kunskaper inom lojalitet, marknadsföring och word of mouth. Jag har även lärt mig en 

helt ny modell, nämligen CPV – modellen, som jag tror kan vara väldigt användbar vid 

framtida arbeten som butikschef. Jag känner att jag fått en hel del nya eller förbättrade 

färdigheter av det här arbetet också. Mina färdigheter inom Word har förbättrats, liksom min 

förmåga att hitta vetenskapliga artiklar. Jag tror även att jag lärt mig intervjua personer bättre 

och att utforma en enkät. Både vår intervju och våra enkäter hade en del brister, så som att vi 

missade någon fråga som hade varit relevant eller att kunderna hade svårt att svara på vissa av 

frågorna. För mig behöver detta dock inte vara enbart dåligt då jag till nästa gång vet hur 

enkäten ska utformas bättre och ser till att få med alla relevanta frågor. Något som är lite 

lustigt är att vi diskuterade om vi skulle ha frågorna på enkäten stora, eller om vi skulle 

försöka få plats med en extra fråga, vi valde dock att hålla det stort och det tycker jag vi 

gjorde rätt i. Många av de kunder som svarade på enkäterna hade problem med synen och 

hade, trots storleken på frågorna, svårt att läsa. Så det är också en användbar erfarenhet, skriv 

enkäten utefter den kundgrupp som ska tillfrågas. Jag kan nu även se bättre hur olika saker 

hänger samman, i ett arbete av den här skalan så måste man vara noggrann med att alla de 

olika delarna hör ihop, så som problemställning och slutsats för att ta ett enkelt exempel. 

Detta kan säkerligen vara användbart i arbetslivet, kanske inte just till uppsatsskrivning men 

det har nog blivit en undermedveten förståelse som gör att man lättare kan förstå även hur 

andra saker hänger samman. 

Arbetet tycker jag har fortskridit bra i stort sett hela vägen, till första inlämningen låg vi långt 

före och hade börjat på andra delar av arbetet som inte var brådskande, sedan beslutade vi 
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dock att göra om stora delar för att förbättra arbetet. När det sedan var dags för empiriavsnittet 

så låg vi lite efter på grund av att vi, tillsammans med handledaren beslutat om en del extra 

förändringar. Vi kände då att vi inte ville ta kontakt med butiker innan vi var klara med de 

förväntningar vi hade tänkt göra. Vi visste från tidigare deadlines att vi hade gott om tid på 

oss. Här visade det sig dock att tiden inte var så god som vi trodde, vi blev stressade och fick 

nästan sista minuten besök hos butikerna samt avslag från en butik vilket vi inte hade räknat 

med. Detta är nog den enda del jag skulle vilja förändra i vårt arbetsupplägg, även om jag 

tycker att det löste sig ganska bra till slut, stressen vi kände då kan dock inte ha varit 

hälsosam. 

Arbetsfördelningen har varit jämn och gruppdynamiken har varit bra. Vi är ganska olika 

personer med olika kunskaper som passat väldigt bra ihop. Han är exempelvis ganska 

stressad, medan jag är mer lugn. Detta är bra då han får fart på arbetet och jag hoppas jag 

lugnar den stress och press han känner. Vi har fördelat arbetsuppgifterna bra och vi har gjort 

det som var och en är bäst på. Jag har skrivit lite mer än vad han gjort, dock så är det han som 

har kommit på det mesta som ska skrivas. Han är nog lite kreativare än mig medan jag är 

bättre på att formulera meningar så även detta var väldigt passande egenskaper. Han skötte 

även kontakten med butikschefer och var den som skötte större delen av intervjuerna med 

butikscheferna.  

Carl-Johan 

Detta arbete har varit väldigt givande för mig då jag har fått en djupare insikt i avlägsna 

butikers attraktionskraft. Jag tycker att jag har lärt mig enorm mycket inom det ämne vi valt 

att arbeta med och hur man går tillväga när man ska göra en undersökning samt hur man 

skriver en uppsats. När vi hade haft vårat första seminarie för våra handledare i 

examensarbetet fick jag bekanta mig med begreppet ”so what” vilket jag tror hjälpte både mig 

och min kollega att förstå vad ett examensarbete verkligen innebär. Vi ändrade genast vår 

grundläggande frågeställning samt syfte. Det kändes som vi var på rätt väg men trotts detta så 

stötte vi på flera problem, vi fick en djupare förståelse som gjorde att vi fick förändra arbetet 

och genom att ytterligare ändringar kom till, i problemställningen, ledde det till att vi 

smalnade av arbetet. Detta bidrog såklart till att vi fick skriva om mycket och kapa flera sidor 

text. På grund av att vi förändrade arbetet hamnade vi i tidsnöd flera gånger och när den 

empiriska delen skulle in hade vi problem att få några butiker som ville ta emot oss. Till sist 

fick vi två butiker utanför Laxå respektive Trosa som båda hade liknande koncept. Här gjorde 
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vi ett annat stort misstag, istället för att skickat enkäterna på förhand till butikerna så de kunde 

delat ut det till sina kunder under ett par dagar innan vi kom dit, så hade vi enkäterna med oss. 

Problemet blev då att butikerna hade så varierande kundtillströmning vilket bidrog till att vi 

fick in väldigt få svar. Efter den empiriska delen var över tycker jag att arbetet har rullat på 

bra och nu när arbetet är klart känner jag mig nöjd vad vi lyckats åstadkomma. Jag vet nu hur 

man ska ställa upp ett ”stort” arbete samt hur viktiga de olika delarna är i arbetet som 

metoden till exempel, och hur den sedan kommer att påverka vår empiriska del och så vidare. 

Den kunskap jag har fått med mig är allt från de källor vi använt oss av till de egna slutsatser 

vi själva kunde dra av arbetet. Jag har fått en fördjupning inom word of mouth, lojalitet och 

attraktionskraften och hur den kan variera från individ till individ som nämn s i CPV-

modellen.  Jag anser att den kunskapen är relevant för de flesta butikschefer men framförallt 

de som ska starta en verksamhet som bygger på konceptet att vara avlägsen. Det finns ett par 

delar inom arbetet jag är extra nöjd med och andra delar som jag är lite mindre nöjd med. De 

jag är mindre nöjd med, och som vi fick höra innan vi började, var att det kommer bli stressigt 

i slutet så börja i tid. När vi började kändes det som att det var i god tid men i slutändan 

visade det sig att vi kunnat börja mycket tidigare och varit produktivare under våra 

arbetstillfällen. Detta bidrog med att den empiriska delen fick lida och att arbetet blev väldigt 

kort. Den andra delen jag är missnöjd med är att vi hade en alldeles för bred 

problemformulering i början av arbetet. Detta gjorde att vi la mycket av vår tid på irrelevant 

kunskap och den tiden kunde vi lagt på annat. Det jag är nöjd med är att vi har lyckats svara 

på vår frågeställning och sammanställt rapporten. Vi har också fått tag på väldigt bra källor då 

de flesta kommer från vetenskapliga artiklar. Arbetsuppdelningen under en längre tid har 

fungerat bra. Båda jag och min kollega har lyckats hitta tider som fungerar för oss och tagit 

hänsyn till varandra. Jag har tagit stor del i tänkande hur vi ska gå tillväga samt kontakten 

med butikerna vi arbetat med. Jag har också skrivit stora delar i arbetet men min kollega har 

skrivit lite mera än mig. Jag tycker inte det varit några markanta skillnader på hur 

arbetsfördelningen har sett ut.  
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 Vad är det som gör er butik så speciell? 

  

 Hur får kunder information om butiken? 

 

 Hur marknadsför ni er? Hur ser du på marknadsföring på Internet och hur arbetar ni 

för att få ut er hemsida? 

 

 Hur hittar kunder till butiken? 

 

 Varför tror du att kunder väljer att åka till just den här butiken? Är det priset, 

kvaliteten, upplevelsen m.m.? Har ni gjort någon undersökning kring detta? 

 

 Är det många återkommande kunder? I så fall vad tror du det är som leder till återköp? 

Finns det uppgifter på antalet återkommande kunder? 

 

 Är era kunder lojala? Förklara gärna vad i er butik som gör kunder lojala. 

 

 Hur lönsam är butiken? 
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Bilaga 3: Frågeformulär 

Kön  Man  Kvinna 

 

Ålder  18-29 30-45 46-60 61- 

 

Hur ofta besöker du den här butiken/år? 

1-3 4-6 7- Första gången 

 

Hur hörde du talas om den här butiken? 

Reklam Internet     Bekant       Annan:__________________ 

 

Varför besöker du den här butiken? Rangordna från 1-5 där 1 
är högst och 5 är lägst. 
Pris Kvalitet     Service       Upplevelsen     Tradition 

 

Skulle du rekommendera den här butiken? 

Ja  Nej  

Varför skulle du rekommendera butik och anser du att du är 

en lojal kund? Skriv och motivera. 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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Bilaga 4: Fullständig  intervju 

Intervju med butikschef på BPL 

Vad är det som gör er butik speciell? 

Våra butiker är speciella för de ligger på landet på en gård. Vi har väldigt hög kvalitet på 

sortimentet och det är svårt att hitta sådan kvalitet i städer idag förutom i storstäderna 

Stockholm, Göteborg och Malmö. Många säger att de vill göra en utflykt i kombination 

med att köpa kläder och det har gjort att butiken rullar runt. Butiken har även en väldigt 

avslappnande miljö. 

Hur får kunder information om butiken? 

Vi har dels ett kundregister som vi arbetar med och jag har ca 1500 personer i det registret 

som jag jobbar med att skicka ut reklam till. Utskicket är en liten katalog som kommer ut 

höst och vår, det är en ganska kostsam men effektiv metod. Sen har jag även lite annonser i 

lokalpress och mejlutskick, butiken finns även på Facebook. Vi har även en Kundklubb 

och den är det viktigaste tillgången vi har och nu ska vi börja arbeta med sms utskick med 

mera.  

Hur hittar kunder till butiken? 

Det finns GPS-koordinater och lite beskrivningar hur man hittar hit på hemsidan. De äldre 

är inte så hemma på data och teknologi så det finns beskrivet i meningar hur man ska hitta 

ut hit till butiken. Vi har också en skylt norrut så ni såg inte den när ni kom hit via E20 

men vi ska sätta upp en skyllt som syns söderut med. 

Hur ser er målgrupp ut? Särskiljer den sig på grund av läget? 

Ja, åldern sträcker sig från 40 upp till 70 år. Många vill göra en utflykt och ta det lugnt när 

de handlar. Många tycker även att det är jobbigt att gå in i en butik i staden och här får de 

en ”personal shopper” som hjälper dem med att hitta det som passar dem bäst, jag beställer 

även om det är något speciellt som kunden behöver. I en butik i staden kan vem som helst 

stå i butiken och kanske inte kan något, sen finns det även folk som har handikapp och kan 

behöva lite extra hjälp som de kanske inte får i andra butiker.  

Varför tror du personer väljer just den här butiken? Har ni någon gång gjort en 

undersökning kring detta? 
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Jag tror att det är kvaliteten och upplevelsen som lockar hit dem. Vi har inte gjort en 

undersökning kring detta men vi ser att kunderna kommer, det är vår undersökning. Istället 

för att göra en vanlig undersökning så utgår vi ifrån det här resultatet. Så länge kunderna 

kommer så är vi nöjda. 

Är det många återkommande kunder? Och varför? 

Ja det är många återkommande kunder. De flesta känner att de behöver lite nya kläder så 

då kommer de hit runt två till tre gånger per år vilket vi tycker är jättekul. Vårt mål är att 

de ska trivas här och vilja komma tillbaka så ofta som möjligt. 

Är era kunder lojala? Och vad är det som gör dem lojala? 

Ja de är mycket lojala! Jag vet inte varför, antagligen sköter vi oss, det hoppas jag i alla 

fall. De får ett trevligt bemötande, vi bjuder på kaffe, kaka och godis samt saft till barnen 

och vi står för mycket service. Jag tror servicen är nyckeln. Det ska vara musik i 

bakgrunden och jag tar även fram lite utemöbler så de kan sitta ute, hela upplevelsen är 

bidragande till lojalitet.  

Hur lönsam är butiken? 

Det vet jag inte riktigt, min man säger att den är lönsam! Men jag tycker nog att den 

snurrar runt.  

Tjänar ni något på att ingå i kedjan? Skulle ni kunna driva butiken utan att göra det? 

Nej, det skulle vi inte. Det hade varit väldigt svårt för oss att få bra inköpsvillkor. Vår 

kedja består av 17 butiker och omsätter minst 35 miljoner per år. Detta bidrar till att vi får 

bättre avtal med leverantörerna. De jagar oss för de vill ha sina kläder våra butiker. Det 

gäller att sortera vilka leverantörer som får sälja till oss då alla vill göra det och få komma 

med i kedjan. 

Några tips ifall man ska öppna en butik på landet? Några förslag hur man ska gå till 

väga? 

Satsa på kvalitet och inte kvantitet. Bjud gärna på något extra! Lite kakor och kaffe sitter 

aldrig fel. 
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Intervju med butikschef på Ostbiten  

Vad gör er butik så speciell? 

Jag tror de flesta kommer hit för att osten är så speciell, osten görs på fjällnära kor. Det är 

en ovanlig ras och det blir väldigt god och fettsnål ost av den. Vi har också en jättefin 

garnbutik här nere och vad vi har förstått det som så är det brist på fina garnbutiker så 

många kunder väljer att åka hit för att köpa garn. Sen är det även en unik och avslappnande 

miljö här också.  

Hur får kunder information om butiken? 

Vi har inte råd att göra allt för mycket annonser, men vi finns på Facebook samt så har vi 

en hemsida och en kundklubb som vi skickar ut erbjudanden och kundbrev via, där talar vi 

om vad som händer på gården så som evenemang eller erbjudanden. Men jag tror även att 

det är mycket mun mot mun metoden, man sprider vidare information och den goda 

upplevelsen ifall man varit här.  Vi är även med på många mässor där vi kommer i kontakt 

med kunder. 

Hur hittar kunder till butiken? 

De flesta tittar på Eniro innan de åker eller kör på GPS. Många klagar på att det är dåligt 

skyltat, vi har lite skyltar ute men man får inte ha skyltar var som helst. Det är också en del 

som ringer när de redan är vilse.  

Hur ser er målgrupp ut? Särskiljer den sig på grund av läget? 

De befintliga kunderna vi har är äldre, från 50 års ålder och uppåt. Vi vill gärna ha lite 

yngre kunder så vi har tänkt locka en lite yngre målgrupp. Vi har får och det lammar så här 

års så vi har tänkt göra en hage med lamm så vi kan locka hit lite barnfamiljer. Många 

unga familjer vill börja äta kravkött och det har vi på gården. Ostarna är också kravmärkta! 

Varför tror du folk väljer att åka till just den här butiken? 

Jag tror att det är kvalitén på ostarna är utöver det vanliga och hela upplevelsekonceptet 

med att kunna åka ut på landet, fika lite, se lite lamm och någon ko och köpa med sig något 

hem. 

Har ni gjort någon undersökning kring detta? 



32 
 

Nej det har vi faktiskt inte 

Är det många återkommande kunder? I så fall, vad leder till återköp? 

Ja det är många återkommande kunder, och jag tror att det just är den höga kvalitén på 

osten som gör att folk kommer tillbaka och vill ha mera. 

Skulle ni kunna säga att era kunder är lojala och varför de är det? 

Ja det skulle jag säga att de är. Det är lite samma sak här, ostarna är unika och kunderna 

kommer tillbaka för det är här de riktigt goda ostarna finns. 

Hur lönsam är butiken? 

Vi jobbar på det och försöker göra den mer lönsam. I början var det så att vi bjöd på 

produkterna och bjöd på oss själva men nu har vi hållit på så länge, nu börjar folk fatta att det 

är bra produkter och det är värt att betala för dem. Vi har också börjat förstå det, i början var 

man mer förvånad att folk ville åka hit och köpa våra ostar men nu förstår vi att det är en 

väldigt hög kvalitet på dem. 


