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Förord 
 

Vi vill framföra ett stort tack till de respondenter som medverkade i våra påstana intervjuer. 

Vidare vill tacka marknadschefen samt den avdelningsansvariga för Sisterkonceptet i Borås som 

båda tog sig tid att medverka i våra intervjuer.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Roman Tannenberg som väglett oss genom studien och därmed 

varit ett stort stöd under arbetets gång. Slutligen vill vi framföra ett tack till de opponenter som 

givit oss feedback på vår studie.  

 

Ni har alla varit till stor hjälp och således gjort vår studie möjlig att genomföra. 
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Abstract 

In Sweden today, the market is constantly changing and because of the current recession was 

2011 a year marked by lower sales in the retail sector. A business hit hard by the recent recession 

is RNB Retail and Brands and particularly their concept Sisters. Due to the nature of the falling 

sales figures, a decision has been taken which means that Sisters in autumn 2012 will stop 

producing and distributing its store brand and instead simply act as resellers of international 

brands. The question we ask ourselves is what the falling sales figures may depend on. Is it that 

they do not know the audience they turn to? Or do they not know what the target group are 

demanding in an offer from Sisters? To have knowledge about the image that is associated with 

your company is also a top priority as it can provide an indication of possible changes to be made 

to the brand strategy. Which image is targeted towards the Sisters assortment in the current 

situation? 

 

The study aims to explore, describe and analyze how Sisters audience looks like and what they 

want in an offer from the company. Furthermore, we intend to study how the target image looks 

towards the Sisters assortment in the current situation. The research questions are given an 

indication of how favorable Sisters change in their assortment is for the company in relation to 

the target audience's preferences. To fulfill our purpose, we have conducted two interviews, one 

with Sisters marketing manager and one with a department responsible for the Sisters concept. 

Furthermore, we have performed interviews with people who just came out from a Sisters store. 

 

One conclusion we have reached is that the age range of 25 to 45 years as Sisters chose to focus 

on is too narrow in comparison to how the real Sisters customer looks like. Furthermore, the 

target consumers is active women with varying occupations and incomes. Fashion interest is also 

something that is common for people in Sisters audience. The target audience wants to trade in 

physical stores and products demanded in Sisters assortment are primarily t-shirts, blouses and 

dresses. In addition, the assortment should consist of a combination of store brands and 

international brands. Remarkably is that the public would not be satisfied with the next line 

change. Regarding the price the target group wants the products to be sold for the same price as 

the current situation unless the quality of the products isn't changing. Finally, concerning the 

offer target audience wants to seek for information about Sisters without being affected by mass 

communication. The targeted image towards Sisters assortment consists mainly of a positive to 

neutral attitude. Some respondents also indicated that they have a negative attitude towards the 

products Sisters offers, something that can be considered alarming. 

 

Keywords: Target group, segmentation, marketing mix, identity, image 
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Sammanfattning 

I dagens Sverige är marknadsläget i ständig förändring och på grund av den rådande 

lågkonjunkturen var år 2011 ett år präglat av minskad försäljning inom detaljhandeln. En 

verksamhet som drabbats hårt av den senaste lågkonjunkturen är RNB Retail and Brands och då 

främst deras koncept Sisters. På grund av de sjunkande försäljningssiffrorna har ett beslut tagits 

som innebär att Sisters hösten 2012 ska sluta producera och distribuera sitt interna varumärke 

och istället enbart verka som återförsäljare av externa varumärken. Frågan vi då ställer oss är vad 

de sjunkande försäljningssiffrorna kan bero på. Är det så att de inte känner den målgrupp de 

vänder sig till? Eller har de inte kunskap om vad målgruppen efterfrågar i ett erbjudande från 

Sisters? Kunskap om vilken image som är förenat med sitt företag är av hög prioritet eftersom 

det kan ge en indikation på eventuella förändringar som bör göras i varumärkesstrategin. Vilken 

image har målgruppen gentemot Sisters sortiment i dagsläget? 

 

Syftet med studien är undersöka, beskriva och analysera hur Sisters målgrupp ser ut och vad de 

efterfrågar i ett erbjudande från företaget. Vidare ämnar vi studera hur målgruppens image ser ut 

gentemot Sisters sortiment i dagsläget. Genom forskningsfrågorna ges en indikation på hur 

fördelaktig Sisters sortimentsförändring är för företaget i förhållande till målgruppens 

preferenser.  För att uppfylla vårt syfte har vi utfört två intervjuer, en med Sisters marknadschef 

samt en med en avdelningsansvarig för Sisterskonceptet. Vidare har vi utfört påstana intervjuer 

med personer som just varit inne i en Sistersbutik.  

 

En slutsats vi har kommit fram till är att det ålderspann på 25 till 45 år som Sisters valt att rikta 

in sig på är allt för smalt i jämförelse med hur den verkliga Sisterskunden ser ut. Vidare utgörs 

målgruppen av aktiva kvinnor med varierande yrken och inkomster. Modeintresset är även något 

personerna i Sisters målgrupp delar. Målgruppen önskar helst handla i fysiska butiker och de 

produkter som efterfrågas i Sisters sortiment är främst bastoppar, blusar och klänningar. Vidare 

ska sortimentet bestå av en kombination av det interna- samt externa varumärken för att 

målgruppen ska finna det attraktivt. Anmärkningsvärt är därmed att målgruppen troligtvis inte 

kommer att vara tillfreds med den kommande sortimentsförändringen. Angående priset 

efterfrågar målgruppen att produkterna säljs för samma pris som i dagsläget såvida inte 

kvaliteten i produkterna förändras. Målgruppen vill inte påverkas i någon större utsträckning av 

masskommunikation utan föredrar att själva söka information om erbjudanden från 

modeföretag. Den image som målgruppen kopplar till Sisters sortiment består främst av en 

positiv till neutral attityd. En liten del av målgruppen har en negativ attityd till de produkter som 

Sisters erbjuder vilket kan ses som oroväckande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Målgrupp, segmentering, marknadsföringsmixen, identitet, image 
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1. Inledning 
 

I inledningskapitlet redogör vi för vårt valda problemområde genom en bakgrundsbeskrivning 

till ämnesområdet som utmynnat i en problemdiskussion. Vidare har problemdiskussionen lett 

oss fram till konkreta forskningsfrågor, en syftesformulering och en avgränsning för vårt 

undersökningsområde. Därefter presenteras även dispositionen för vår studie. 

 

1.1 Problembakgrund 
 

I dagens Sverige är marknadsläget i ständig förändring och på grund av den rådande 

lågkonjunkturen var år 2011 ett år präglat av minskad försäljning inom detaljhandeln. 

Detaljhandelns tillväxt har därmed stannat av som en följd av att konsumenter håller hårdare i 

sina plånböcker. Många företag med lika affärsidéer slåss om samma kunder vilket i sin tur har 

lett till en procentuell ökning av konkurser under inledningen av år 2012 (Habit 2012a). I ett 

uttalande angående marknadsläget i Sverige säger Dag Klackenberg, VD på Svensk Handel, 

såhär: 

  
Konjunkturläget gör att marginalerna och lönsamheten inom handeln pressas nedåt. De som inte 

klarar att möta den allt hårdare konkurrensen kommer att slås ut. Nu gäller det för butikerna att 

vässa sig ytterligare i kampen om alltmer kräsna och prismedvetna kunder
1
. 

  

I en artikel i modebranschtidningen Habit uppmärksammades det att en verksamhet som drabbats 

hårt av den senaste lågkonjunkturen är RNB Retail and Brands som under sista kvartalet år 2011 

redovisade en förlust på 18 miljoner kronor (Habit 2012b). Verksamheten består av koncept 

inom modebranschen som JC Jeans & Clothes, Polarn O. Pyret samt Brothers & Sisters. 

Ytterligare artiklar berörde konceptet Sisters som i dagsläget säljer en kombination av externa- 

och interna varumärken till kvinnor (RNB Retail and Brands 2012). Begreppet varumärke kan 

definieras som ett namn, en symbol, design eller en kombination av alla tre vilket syftar till att 

utmärka butiken och differentiera den från konkurrenter (Keller 1993). Externa varumärken 

fungerar ofta som indragare för en butik vilket kan öka kundlojaliteten. Interna varumärken, eller 

store brands som det även kallas, är varumärken som enskilda butiker utvecklat och som enbart 

säljs där. Interna varumärken utvecklas för att konkurrera med övriga aktörer och för att ha 

möjlighet att differentiera sig på den konkurrensutsatta marknaden. Likaså kan ett internt 

varumärke fungera som ett prisvärt och attraktivt alternativ till externa varumärken (Martensson 

2007).  

 

Modekonceptet Sisters har sedan en tid tillbaka haft svårigheter med att sälja sitt sortiment vilket 

lett till en dålig lönsamhet. Enligt RNB Retail and Brands VD har därför tålamodet sviktat och 

tankar om att avveckla hela Sisterskonceptet har funnits. Han menar dock att det är problematiskt 

att avveckla hela konceptet i de butiker som delar lokal med Brotherskonceptet. Det beror på att 

de båda koncepten delar yta, kassasystem och franchisetagare vilket gör dem sammanlänkade på 

många plan (Redeye 2011). Omfattande utvärderingar under hösten 2011 har därför lett fram till 

                                                 
1
 Svensk handel (2012). Svag konjunktur sänker lönsamheten i handeln. http://www.svenskhandel.se/Nyheter-och-

press/Pressmeddelanden/2012/Svag-konjunktur-sanker-lonsamheten-i-handeln/ [2012-02-15] 
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ett strategiskt beslut om att Sisters ska sluta producera och distribuera sitt interna varumärke för 

att istället enbart verka som en återförsäljare av externa varumärken, dessutom kommer 

butiksytan minskas för de Sistersbutiker som delar lokal med Brotherskonceptet (Habit 2011b). 

Det interna varumärket kommer att avvecklas helt från och med hösten 2012. I dagsläget är 

försäljningen av externa varumärken lönsamt för Sisters vilket är ett argument för att fortsätta 

sälja ett sådant sortiment även i framtiden (RNB Retail and Brands 2012). 

 

En butiks eller ett varumärkes identitet utgår från företaget och det är upp till företaget att skapa 

ett unikt erbjudande som särskiljs från övriga aktörer på marknaden (Nandan 2005). Vidare 

menar Nandan att marknadsföringsmixen spelar en avgörande roll när det gäller att skapa och 

kommunicera ett företags identitet. Marknadsföringsmixen, även kallad 4P, utgörs av produkt, 

pris, plats och påverkan och det är med hjälp av att lyckat mixa de ingredienserna som ett företag 

uppnår det optimala erbjudandet ut mot kund (Nandan 2005). Kotler (1999) menar att företag bör 

utgå från kundens synvinkel när de utformar de 4P:na eftersom målgruppen som lockas av ett 

erbjudande troligen inte ser det ur samma perspektiv som företaget. Percy och Morgan (1993) i 

sin tur framhäver vikten av att definiera och segmentera sin målgrupp för att lära känna sin kund 

och därmed kunna ha en chans att lyckas skapa ett erbjudande som matchar målgruppens behov 

och önskemål. Genom att skräddarsy ett erbjudande efter de preferenser målgruppen har kan en 

konkurrensfördel utvinnas eftersom kunden då upplever nöjdhet med erbjudandet och därmed 

känner en strävan att bli lojal gentemot ett företag eller ett varumärke (Percy & Morgan 1993).  

 

Genom att se ett företags erbjudande genom målgruppens synvinkel går det även att skapa sig en 

förståelse för vilken image företaget har förankrat i målgruppens medvetande. Martenson (2007) 

beskriver att ett företags eller ett varumärkes image baseras på konsumenters associationer och 

uppfattningar om det. Varumärkesimage definieras enligt Keller (1993) som de uppfattningar 

som finns i konsumenters medvetande när de tänker på ett varumärke. Identitet och image är 

kopplade till varandra och båda är viktiga ingredienser att tänka på för att skapa ett starkt 

varumärke. Det är viktigt att förstå att en butiks image påverkas av vilket sortiment butiken 

erbjuder och i de fall målgruppen är tillfredsställd med en butiks sortiment, pris, kundbemötande 

och tillgänglighet medföljer det troligtvis en positiv image (Martenson 2007).  

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Hösten 2011 tog företagsledningen för Sisters ett beslut om att sluta tillverka och sälja det 

interna varumärket och istället enbart verka som en återförsäljare av externa varumärken (Habit 

2011b). Externa varumärken kan fungera som ett slags lockbete som kan bidra till en ökad 

kundlojalitet. Det finns dock en viss problematik med att enbart sälja externa varumärken 

eftersom det då saknas särskiljningsmöjligheter från övriga aktörer med liknande koncept på 

marknaden (Martenson 2007). I och med avvecklingen av Sisters interna varumärke kan 

särskiljningsförmågan gentemot konkurrenter minska då det finns flera butiker på den svenska 

modemarknaden som vänder sig till en liknande målgrupp som Sisters. Det i sin tur gör det svårt 

att sticka ut och få målgruppens uppmärksamhet. Tidigare studier har dock visat att konsumenter 

ofta har större förtroende för externa varumärken när det gäller kvalitet vilket medfört att de kan 

tänka sig att betala en slant extra för just externa varumärken, något som talar för Sisters beslut. 

Ett annat argument är det faktum att fokus bör ligga på att se butiken som ett varumärke. Vad 

butiken representerar i sin helhet kan öka kundlojaliteten och det väsentliga är därmed inte vilka 
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varumärken som säljs utan enbart att butiken uppfyller målgruppens behov och önskemål 

(Martenson 2007). 

 

För att lyckas nå fram med önskat budskap till den tänkta målgruppen är det väsentligt att 

målgruppen analyseras efter de preferenser, behov och önskemål de har. Genom att känna sin 

målgrupp kan ett erbjudande mer framgångsrikt matchas med det som målgruppen efterfrågar 

(Dahlén & Lange 2009). Emellertid kan en målgrupp innefatta en stor del av marknaden och som 

en följd har arbetet med målgruppssegmentering vuxit sig starkare. Segmenteringen bryter ned 

en stor målgrupp till små homogena grupper vilket i sin tur leder till ett ännu mer riktat 

erbjudande (Smith 1956). Vid en mer ingående analys av en målgrupp eller ett segment kan de 

potentiella kundernas relationer och inställningar till olika produkter granskas. Vidare kan de 

värderingar, behov, attityder och livsstilar som förekommer inom de olika segmenten även 

undersökas. Segmenteringsarbetet är av stor vikt för att ha möjlighet lära känna sin målgrupp i 

syfte att kunna matcha deras behov och önskemål på ett framgångsrikt sätt (Dahlén & Lange 

2009). När målgruppen är definierad är marknadsföringsmixen ett effektivt verktyg att använda 

för att skapa ett behov och därmed påverka efterfrågan på sortimentet för att få den eftersträvade 

reaktionen från sin målgrupp (McCarthy 1960). Eftersom Sisters de senaste åren drabbats av 

sjunkande försäljningssiffror ställer vi oss frågan vad det kan bero på. Är det så att de inte känner 

den målgrupp de vänder sig till? Eller har de inte kunskap om vad målgruppen efterfrågar i ett 

erbjudande från Sisters? 

 

Eftersom den svenska modemarknaden kännetecknas av ständig ökad konkurrens är det av stor 

vikt att företag kommunicerar sin identitet på ett tydligt sätt för att attrahera sin målgrupp och 

differentiera sig på marknaden. När identiteten delges på ett fördelaktigt sätt kopplas positiva 

associationer till företaget vilket medför att imagen förstärks (Nandan 2005). Att ha kunskap om 

vilken image som är förenat med sitt företag är av högsta prioritet då det kan ge en indikation på 

eventuella förändringar som bör göras i varumärkesstrategin (Keller 1993). Enligt Martenson 

(2007) kan ett företags image påverkas av det sortiment som erbjuds och som nämndes tidigare 

tillhandahåller Sisters idag ett sortiment bestående av både interna- och externa varumärken och 

deras image baseras på det. Vilken image har målgruppen gentemot Sisters sortiment och därmed 

deras erbjudande? I dagsläget är det svårt att avgöra om det strategiska beslutet om att avveckla 

det interna varumärket är fördelaktig ur målgruppens synvinkel, det återstår att se när 

förändringen infrias för kunderna hösten 2012. Det som dock går att säkerställa är att vetenskap 

om målgruppens syn på vad ett erbjudande bör innehålla är avgörande i Sisters jakt på en ljus 

framtid inom modebranschen. 

 

1.3 Forskningsfrågor 
 

Ovanstående problembakgrund och problemdiskussion har utmynnat i följande forskningsfrågor:  

 

FF1: Hur ser Sisters målgrupp ut? 

 

FF2: Hur önskar Sisters målgrupp att ett erbjudande från Sisters ska vara utformat? 

 

FF3: Hur ser målgruppens image ut gentemot Sisters sortiment i dagsläget? 
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1.4 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka, beskriva och analysera hur Sisters målgrupp ser ut och vad 

de efterfrågar i ett erbjudande från företaget. Vidare ämnar vi studera hur målgruppens image ser 

ut gentemot Sisters sortiment i dagsläget. Genom forskningsfrågorna ges en indikation på hur 

fördelaktig Sisters sortimentsförändring är för företaget i förhållande till målgruppens 

preferenser.  

 

1.5 Perspektiv 
 

Studien har delats upp i två perspektiv, företagets och målgruppens. Företagets perspektiv 

framhäver hur den befintliga målgruppen ser ut och hur det rådande erbjudandet är utformat samt 

hur Sisters önskar att sortimentet uppfattas av målgruppen. Målgruppens perspektiv gällande vad 

ett attraktivt erbjudande bör innehålla studeras samtidigt som perspektivet även belyser vilka 

associationer som målgruppen har gentemot Sisters nuvarande sortiment.  

 

1.6 Avgränsningar 
 

På grund av den begränsade tidsramen på tio veckor för uppsatsen har en geografisk 

målgruppsavgränsning gjorts då endast Sisters målgrupp i Göteborg med omnejd undersökts 

genom påstana intervjuer utanför två Sistersbutiker i Göteborg. Den begränsade tidsramen har 

även medfört en avgränsning som innebär att vi enbart haft möjlighet att utföra en intervju via 

mail med Sisters marknadschef samt en personlig intervju med en avdelningsansvarig för 

Sisterskonceptet i Borås. Vidare har ekonomiska aspekter som kostnader för det interna 

varumärkets avveckling inte tagits i beaktande.  

 

1.7 Disposition för studien 
 

Kapitel 1: Inledning 

I inledningskapitlet redogör vi för vårt valda problemområde genom en bakgrundsbeskrivning 

till ämnesområdet som utmynnat i en problemdiskussion. Vidare har problemdiskussionen lett 

oss fram till konkreta forskningsfrågor, en syftesformulering och en avgränsning för vårt 

undersökningsområde.  

 

Kapitel 2: Studiens metod och genomförande 

Kapitel två består av den metod och det tillvägagångssätt som använts för att undersöka 

forskningsfrågorna på lämpligaste vis. Vidare framförs en diskussion där varje metodologiskt val 

motiveras och övervägs med de för- och nackdelar som respektive val innebär. Därefter lyfts de 

ram- och bortfallsfel som kan ha en inverkan på det slutliga resultatet fram. Studiens 

tillförlitlighet och trovärdighet diskuteras med hjälp av begreppen reliabilitet, validitet och 

replikerbarhet. 
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Kapitel 3: Teoretisk referensram 

I kapitlet har vi studerat tidigare forskning som finns inom ramen för respektive forskningsfråga. 

Den teoretiska referensramen har sedan legat till grund för vår empiriska undersökning och 

efterföljande analys. 

 

Kapitel 4: Empiriskt undersökningsområde 

Till en början presenteras här en företagsbeskrivning av Sisters Sverige AB. Vidare redovisas 

resultatet från den personliga intervjun med marknadschefen och den personliga intervjun med 

en avdelningsansvarig för konceptet Sisters. Därefter redovisas resultatet från de påstana 

intervjuerna vi utfört. 

 

Kapitel 5: Analys 

Det empiriska undersökningsområdet analyseras här med utgångspunkt från vår teoretiska 

referensram med syfte att leda fram till en lösning på våra forskningsfrågor. 

 

Kapitel 6: Slutsats 

Analysen som gjorts i kapitel fem har utmynnat i slutsatser som besvarar våra forskningsfrågor 

vilka presenteras i kapitlet. 

 

Kapitel 7: Avslutande diskussion 

Kapitlet präglas av våra reflektioner kring studien, dess tillförlitlighet och källkritik. Vidare ger 

vi förslag på fortsatt forskning inom området. 
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2. Studiens metod och genomförande 
 

Kapitel två består av den metod och det tillvägagångssätt som använts för att undersöka 

forskningsfrågorna på lämpligaste vis. Vidare framförs en diskussion där varje metodologiskt 

val motiveras och övervägs med de för- och nackdelar som respektive val innebär. Därefter lyfts 

de ram- och bortfallsfel som kan ha en inverkan på det slutliga resultatet fram. Studiens 

tillförlitlighet och trovärdighet diskuteras med hjälp av begreppen reliabilitet, validitet och 

replikerbarhet. 

 

2.1 Forskningsstrategi  
 

Det finns två olika forskningsstrategier att välja mellan, den kvantitativa- och den kvalitativa. 

Nedan presenteras båda och vidare ges en beskrivning av hur de olika strategierna präglat vår 

studie.  

 

2.1.1 Kvantitativt tillvägagångssätt 
 

Ett kvantitativt tillvägagångssätt kännetecknas av en strävan att upptäcka, mäta och fastställa 

olika samband. Kvantitativ forskning fokuserar på delar av en helhet vilket innebär att endast ett 

stycke i ett sammanhang studeras. Det som kännetecknar ett kvantitativt tillvägagångssätt är att 

siffror, antal och variabler studeras på ett strukturerat sätt (Christensen, Engdahl, Grääs & 

Haglund 2010). Enligt Bell och Bryman (2011) handlar den kvantitativa forskningsdesignen om 

att testa en teori vilket kallas för ett deduktivt tillvägagångssätt. Det finns dock ett par baksidor 

med en kvantitativ forskningsstrategi vilket är viktigt att beakta. Bell och Bryman (2011) 

beskriver att det finns nackdelar med metodvalet och påpekar att det kan vara svårt att studera 

den sociala världen med naturvetenskapliga modeller eftersom det då finns en risk att det som 

undersöks lyfts ur sitt sammanhang.  

  

2.1.2 Kvalitativt tillvägagångssätt 
 

Den kvalitativa forskningsstrategin kännetecknas av ett induktivt tillvägagångssätt vilket innebär 

att teori växer fram ur undersökningen (Bell & Bryman 2011). Kvalitativa metoder används för 

att skapa olika hypoteser samt teorier kring det område som undersöks. Metoden kännetecknas 

av att vara tämligen ostrukturerad till sin form samt att få respondenter tillfrågas. Vidare 

fokuserar den kvalitativa metoden på ord, text, symboler och handlingar genom att undersökaren 

försöker tolka den insamlade datan och därigenom bilda sig en förståelse kring området 

(Christensen et al. 2010). En negativ aspekt som det kvalitativa metodvalet kan innebära är att 

statistisk generaliserbarhet inte är överkomligt. Vidare kan det kvalitativa metodvalet försvåra 

replikerbarheten eftersom insamlingen av data oftast sker på ett ostrukturerat sätt. I de fall 

forskare tydligt redogör för ett exakt tillvägagångssätt kan emellertid replikerbarheten förbättras 

(Bell & Bryman 2011). 

 

2.1.3 Val av forskningsstrategi 
 

Vår studie har präglats av att kombinera de båda forskningsstrategierna, kvantitativ- och 

kvalitativ metod. Vi har använt oss av datainsamlingstekniker som är mixade då vi utfört både 
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påstana intervjuer och personliga intervjuer. De påstana intervjuerna har bidragit med både 

kvantitativa- och kvalitativa data eftersom ett strukturerat tillvägagångssätt tillämpades men med 

inslag av öppna frågor. Vi har därför valt att presentera resultatet från den påstana intervjun med 

ett kvalitativt tillvägagångssätt men med inslag av diagram och siffror som kan ses som 

kvantitativt. Eftersom målgruppens egna åsikter och uppfattningar undersöktes under de påstana 

intervjuerna ansåg vi det relevant att tillämpa en kvalitativ redovisning av resultatet. Bell och 

Bryman (2011) beskriver att mixade metoder kan vara ett sätt att uppnå både detaljförståelse och 

en utökad information om ett fenomen eftersom fler infallsvinklar ges. För att samla mer data 

och därmed nå ett bättre informationsunderlag utfördes två personliga intervjuer. Personliga 

intervjuer ses som ett kvalitativt tillvägagångssätt på grund av dess ostrukturerade form (Bell & 

Bryman 2011).  

 

2.2 Forskningsdesign 
 

Beroende på vilka forskningsfrågor som ligger till grund kan en studie designas på olika sätt. 

Experimentell-, tvärsnitts-, longitudinell-, komparativ- och fallstudieansatser är de alternativ som 

finns att tillgå vid valet av forskningsdesign (Bell & Bryman 2011).  

 
2.2.1 Fallstudieansats 
 

Forskningsdesignen för vår studie har varit en fallstudieansats eftersom vi fokuserat på en 

undersökningsenhet. I vårt fall företaget Sisters och deras målgrupp eftersom vi identifierade ett 

marknadsföringsproblem som är av praktisk karaktär och endast berör Sisters som företag. 

 

Fallstudieansatsen kännetecknas av att både kvantitativ- och kvalitativ data används för att skapa 

en förståelse för ett fall (Bell & Bryman 2011). Christensen et al. (2010) förklarar att generella 

mönster kan genom en fallstudieansats lyftas fram för att förklara ett samband i ett visst fall. 

Fallstudieansatsen lämpade sig bäst för oss eftersom vi ämnade studera vem Sisters målgrupp är, 

hur de önskar att ett erbjudande från Sisters ska vara utformat samtidigt som målgruppens image 

gentemot företagets sortiment studerats.  

 

En fallstudieansats lämpar sig bra för att undersöka en organisation eller ett företag. Det som 

särskiljer en fallstudie från de övriga ansatserna är att i en fallstudie fokuseras arbetet till en 

situation eller en funktion (Christensen et al. 2010). Christensen et al. (2010) beskriver att 

fallstudieansatsen har en negativ aspekt vilken är att det ostrukturerade sättet att samla in data 

kan medföra onödiga data som leder till att forskaren drunknar i allt insamlat material. Vidare 

förklarar Christensen et al. (2010) att för mycket information kan således leda till felaktiga eller 

förhastade slutsatser, något som vi i vår studie i möjligaste mån försökt undvika genom att endast 

ställa frågor till intervjuobjekten som varit av vikt för att kunna besvara forskningsfrågorna. 

Fallstudiens ostrukturerade tillvägagångssätt kan också ses som en fördel eftersom ett problem 

kan undersökas på djupet med hjälp av olika datainsamlingstekniker (Christensen et al. 2010). 

För vårt ändamål lämpade sig fallstudieansatsen bra eftersom vi genom att kombinera påstana- 

och personliga intervjuer genererade fler infallsvinklar på problemet.  
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2.2.2 Abduktiv ansats 
 

Vi har valt ett abduktivt förhållningssätt vilket innebär att vi kombinerat en induktiv och en 

deduktiv ansats. Abduktiv ansats är det vi använt eftersom vi först skapade oss teoretiska 

förkunskaper och därigenom utformade vår empiriska undersökning. Vi studerade och 

analyserade därefter det empiriska resultatet från våra marknadsundersökningar med hjälp av vår 

teoretiska referensram. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) är abduktion en process där teori 

och empiri varvas och materialet i dem båda utvecklas successivt. Vi har under skrivandet av vår 

uppsats ständigt fått utveckla vår teori och omformulerat våra forskningsfrågor allteftersom nya 

insikter dykt upp genom den empiriska undersökningen. Andersen (1998) menar att målet med 

ett abduktivt tillvägagångssätt är att skapa en förståelse, något vi ämnat göra med vår studie. 

 

2.3 Datakällor 
 

Genom intervjuer med Sisters marknadschef och en avdelningsansvarig för Sisterskonceptet  

samt de påstana intervjuerna med målgruppen har vi fått tillgång till en mängd primärdata. Valet 

av datakällor grundades i att vi ville få fram information som var anpassad till vårt 

undersökningsområde. Bell och Bryman (2011) menar att ny data som samlas in för ett nytt syfte 

kan innebära en negativ aspekt eftersom insamling av primärdata är ett tidskrävande arbete då 

det krävs tid att såväl förbereda som genomföra exempelvis en intervju. I vårt fall har den 

empiriska undersökningen och insamlingen av data varit tidskrävande men vi ser ingen negativ 

aspekt med det eftersom vi erhållit data som matchar vårt informationsbehov och därmed fått 

material som är anpassat till vår studie. Vår teoretiska referensram består av litteratur och 

vetenskapliga artiklar inom ämnet vilket har legat till grund för både utformningen av den 

empiriska undersökningen samt analysen.  

 

2.4 Datainsamlingstekniker 
 

För att få tillgång till material och data kan ett antal olika tekniker användas. Valet av 

datainsamlingsteknik beror på om forskningsstrategin är kvantitativ- eller kvalitativ, även de 

forskningsfrågor som ska undersökas styr valet av datainsamlingsteknik. De tekniker som kan 

väljas mellan är exempelvis fokusgrupper, enkätundersökningar, observationer, experiment och 

intervjuer (Bell & Bryman 2011). De tekniker vi ansåg matchade våra forskningsfrågor bäst var 

personliga intervjuer och påstana intervjuer. Vi ansåg att de två personliga intervjuerna var 

utmärkta datainsamlingstekniker för att erhålla djupare kunskap och information från företagets 

synvinkel. De påstana intervjuerna som genomfördes i Göteborg utfördes för att samla in data 

som motsvarade målgruppens perspektiv i undersökningen. Genom de personliga intervjuerna 

med marknadschefen och med en av de avdelningsansvariga på Sisters och genom de påstana 

intervjuerna med ett urval av Sisters målgrupp erhöll vi ett omsorgsfullt valt material och fick ta 

del av information som har legat till grund för att kunna besvara våra forskningsfrågor.  

 
2.4.1 Personlig intervju med marknadschefen - företagets perspektiv  
 

En intervju beskrivs som ett mer eller mindre strukturerat samtal där frågorna kan vara antingen 

strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade (Christensen et al. 2010). För att undersöka 

hur Sisters ser på sin målgrupp och det erbjudande som tillhandahålls valde vi att intervjua 
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marknadschefen på företaget. Vi tog kontakt med henne via mail vid starten av uppsatsskrivandet 

och blev otroligt glada över hennes vilja att ställa upp. Eftersom Sisters huvudkontor ligger i 

Stockholm beslutade vi i samråd med marknadschefen att en mailintervju var det lämpligaste 

sättet för en intervju. Marknadschefen lyfte fram att hon var under tidspress och hade därmed 

inte kunnat lova oss ett specifikt intervjudatum vilket ytterligare låg till grund för valet av att 

intervjua via mail. Vi diskuterade igenom de brister vi såg med en mailintervju eftersom den 

personliga kontakten ansikte mot ansikte uteblev. De brister vi fann var att de viktiga punkterna 

för en intervju som tonfall, kroppsspråk och ansiktsuttryck försvann. Diskussioner mellan oss 

fördes också om hur vi skulle arbeta med att få ut tillräckligt med information eftersom viktiga 

infallsvinklar kan falla bort om svaren görs skriftligt och naturliga följdfrågor uteblir. Samtidigt 

såg vi positiva aspekter med att ställa frågorna via mail eftersom vår chans att påverka 

marknadschefen med vårt sätt att uttrycka oss minskade. Vidare ansåg vi att marknadschefens 

befattning på företaget gjorde henne till en relevant person att involvera i vår studie trots att ett 

personligt möte uteblev. Intervjun var semistrukturerad vilket innebär att frågorna var öppna och 

marknadschefen fick en chans att svara fritt (Bell & Bryman 2011).  

 

När vi utformat intervjufrågorna skickade vi ett mail den 16 april till marknadschefen med 

frågorna och vidare instruktioner. Vi poängterade också att det var av stor vikt att hon svarade så 

snabbt hon kunde. Dagarna gick och vi hade ännu inte fått något svar så vi bestämde oss för att 

skicka ett påminnande mail den 22 april. Vi erhöll svar från marknadschefen den 26 april. Enligt 

Christensen et al. (2010) är det viktigt att arbeta med påminnelser för att få respondenten att 

svara, särskilt viktigt är det vid postenkäter och webbaserade enkäter. 

 

Fördelen vi såg med att genomföra en personlig intervju via mail var att det gick relativt snabbt 

att genomföra både vid utformandet av frågor och vid sammanställning av resultatet. En annan 

fördel var att vi inte bokade upp någon specifik dag och tidpunkt för intervjun vilket medförde 

att marknadschefen gavs en möjlighet att besvara frågorna i lugn och ro.  

 
2.4.2 Personlig intervju med avdelningsansvarig - företagets perspektiv 
 

För att erhålla fler synvinklar utifrån företagets perspektiv fann vi det intressant att intervjua en 

av Sisters avdelningsansvariga. Det valet gjordes för att vi ansåg att en avdelningsansvarig som 

möter såväl målgruppen som sortimentet varje dag har en god inblick i hur målgruppen ser ut 

och vad de efterfrågar. För att komma i kontakt med den avdelningsansvariga kontaktade vi 

butikschefen för Sisters i Borås, som hänvisade oss rätt och vi fick direkt ett svar att den 

avdelningsansvariga ville ställa upp. Intervjun utfördes den 23 april på kontoret till Sisters butik i 

Borås.  

 

Christensen et al. (2010) beskriver att det vid en intervju är viktigt att intervjuobjektet känner sig 

bekväm och att intervjun sker i en lugn miljö. Eftersom intervjun utfördes på den 

avdelningsansvariges arbete kan miljön ses som en plats där intervjuobjektet känner sig bekväm. 

Likaså var kontoret en lugn och ostörd plats som lämpade sig bra för en intervju med en djupare 

dialog.   

 

Tillvägagångssättet för intervjun var att vi hade förutbestämt ett antal ämnen som vi önskade 

diskutera men vi hade inte utformat några specifika frågor. Vår ambition var att skapa en dialog 
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som ledde fram till intressanta infallsvinklar och vi ville därför inte bygga upp intervjun efter 

förutbestämda frågor och svarsalternativ. Intervjun skedde därför på ett semistrukturerat sätt där 

endast en intervjuguide låg till grund för samtalet (Christensen et al. 2010).  

 

En stor fördel vi såg med intervjun var att vi nu äntligen fick chansen att träffa en för 

undersökningen viktig person ansikte mot ansikte. Vi kunde arbeta med följdfrågor på ett 

naturligt sätt vilket ledde fram till en givande diskussion som medförde att vi fick en klarare bild 

över vem Sisters målgrupp var och vad erbjudandet bestod utav. Intervjun spelades in med hjälp 

av en diktafon vilket underlättade för oss vid såväl genomförandet som vid sammanställningen 

av resultatet.  

 
2.4.3 Påstana intervju - kundens perspektiv 
 

Den föregående datainsamlingstekniken, personlig intervju, fokuserade på företagets perspektiv 

och för att få kunskap om kundens perspektiv valde vi att fråga målgruppen personligen genom 

att utföra flera påstana intervjuer. Förhoppningen var att genom målgruppens svar kunna 

analysera och identifiera hur målgruppen ser ut, hur de önskar att ett erbjudande från Sisters ska 

vara utformat och vad de har för image gentemot Sisters rådande sortiment. Undersökningen 

utfördes i de centrala delarna av Göteborg under två dagar, lördagen den 21 april och söndagen 

den 22 april. Vi valde att samla in data en lördag och en söndag eftersom vi ansåg det vara 

lämpliga dagar då respondenter ofta är lediga och har större tidsmöjlighet att svara.  

 

En påstana intervju är en form av en enkätundersökning men skillnaden är att den påstana 

intervjun administreras av intervjuaren vilket innebär att det var vi som undersökare som 

antecknade svaren. Vi utformade en intervjuguide som liknade en enkät och utifrån den fick vi 

med de delar vi fann relevanta att få svar på. Intervjuguiden utformades med utgångspunkt från 

den teoretiska referensramen och den skapades för vår egen skull då vi ansåg att det annars är lätt 

att förbise viktiga frågor när en intervju sker “på stan”. Vidare hjälpte guiden oss att 

sammanställa data då vi tydligt kunde se vad vi själva skrivit. Varje intervjuenkät var utformad 

på samma sätt för samtliga respondenter vilket gjorde att undersökningen blev standardiserad 

(Christensen et al. 2010). När vi tillfrågade respondenterna inledde vi med att förklara vilka vi 

var samt syftet med undersökningen. Vi var noggranna med att påpeka att vi inte arbetade för 

Sisters eftersom vi tror att det kunde ha påverkat dem att svara på ett mindre ärligt sätt. 

Undersökningen utfördes utanför Sistersbutiken i gallerian Kompassen och utanför 

Sistersbutiken i köpcentret Nordstan. Eftersom vi endast valde att fråga personer som kom ut 

från en Sistersbutik säkerställde vi att kännedomen om Sisters redan fanns. Dessutom hade 

respondenterna precis varit i kontakt med sortimentet vilket medförde att de enkelt kunde svara 

vad de ansåg om det.  

 

En påstana intervju kan medföra vissa risker eftersom enkäten administreras av intervjuaren 

därför strävade vi i möjligaste mån att minska risken att påverka respondenterna med våra frågor. 

En annan risk med påstana intervjuer är att urvalet kan bli snedvridet beroende på vilka personer 

som får chansen att tillfrågas (Christensen et al. 2010). I förarbetet satte vi upp riktlinjer för att 

minimera risken att få ett snedvridet urval. Vi bestämde oss för att fråga varje person som kom ut 

ur butiken, vilket vi nästan lyckades uppfylla. De få personer som vi inte tillfrågade såg mycket 
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stressade ut. Vi ansåg att en stressad respondent inte sätter sig in i frågorna på samma sätt och vi 

tror därför inte att valet att låta de få stressade personerna gå förbi har påverkat vårt resultat.   

 

Vid utformningen av den enkät som låg till grund för de påstana intervjuerna arbetade vi med 

tydlighet och vi såg till att inte ställa varken ledande eller för avancerade frågor. Vi blandade 

både stängda- och öppna frågor vilket medförde en semistrukturerad undersökning. För att 

undvika missförstånd och oklarheter i frågorna testade vi vår intervjuenkät på utvalda 

respondenter ur Sisters målgrupp innan vi utförde den slutgiltiga undersökningen.  

 

Vid tidigare läsning om påstana intervjuer förklarades att en hög svarsfrekvens var en fördel 

(Christensen et al. 2010). Vi satte upp 80 procent som ett personligt mål för undersökningens 

svarsfrekvens och vi valde också att försöka få 80 påstana intervjuer utförda. Vi fick erfara att en 

stor mängd respondenter varken hade lust, tid eller kände för att deltaga i undersökningen. Vi 

fick 61 svar men redan runt 30 svar började ett mönster i svaren skådas. Enligt Christensen et al. 

(2010) har en datamättnad uppnåtts när variationen i svaren är små vilket gör att ett mindre antal 

respondenter behöver tillfrågas. Vidare påpekar Christensen et al. (2010) att det kan vara svårt att 

spå vad som är en lämplig urvalsstorlek men han menar också att en tumregel är att 50 

respondenter ska ställa upp för undersökningen ska ha en chans att uppnå en godtagbar 

urvalsstorlek.  Då våra påstana intervjuer var avgränsade till ett geografiskt område kan svaren 

ses som tillräckliga eftersom Christensen et al. (2010) menar att en mindre andel respondenter är 

vanligare då speciella konsumentgrupper inom ett geografiskt område undersöks.  

 

En fördel som vi kunde se med att utföra påstana intervjuer var att eventuella oklarheter kunde 

redas ut direkt på plats. Nackdelar vi såg innan vi utförde de påstana intervjuerna var att 

respondenten kunde anpassa sina svar om de misstänkte att vi arbetade för företaget därför var vi 

tydliga med att påpeka att vi varken gjorde undersökningen för Sisters eller arbetade där. Att 

använda oss av datainsamlingstekniken gav oss en chans att direkt fråga målgruppen vilket vi 

anser som trovärdigt för det senare resultatet. Hade en observation gjorts hade inte målgruppens 

åsikter kommit till uttryck och därmed valdes observation bort. Även fokusgrupp valdes bort 

eftersom vi ansåg det svårt att locka ett representativt urval från målgruppen att deltaga. 

 

2.5 Urval 
 

Vid utförandet av en undersökning krävs att ett urval av den målpopulation som ska undersökas 

görs eftersom det är nästintill omöjligt att undersöka varje person som tillhör målpopulationen 

(Bell & Bryman 2011). Nedan beskriver vi vårt tillvägagångssätt för att välja ut våra 

respondenter samt de ram- och bortfallsfel som urvalet kan ha medfört. 

 
2.5.1 Icke sannolikhetsurval 
 

Vid insamling av primärdata använde vi ett icke sannolikhetsurval. Det som utmärker ett icke 

sannolikhetsurval är att alla i målpopulationen inte har lika stor chans att komma med i urvalet. 

Det finns en risk att resultatet blir snedvridet och kan därmed inte generaliseras till hela 

målpopulationen. Ett icke sannolikhetsurval kan trots generaliseringsproblematiken vara högst 

relevant att använda i en studie där endast personer som har kunskap om det som ska studeras 

ska undersökas. I vårt fall lämpade sig urvalsmetoden bra eftersom vi endast eftersträvade 
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respondenter som hade en kunskap och en uppfattning om Sisters. Enligt Bell och Bryman 

(2011) finns det flera olika icke sannolikhetsurval, vi valde ett bekvämlighetsurval och ett 

strategiskt urval. 

 

Ett bekvämlighetsurval gjordes för den påstana intervjun då personer från Sisters målgrupp 

tillfrågades. Vi tillfrågade personer som kom ut ur en Sistersbutik och gjorde ingen skillnad på 

om respondenterna handlat eller enbart varit inne i butiken. Det faktum att de hade en 

uppfattning om Sisters sortiment var avgörande i valet av respondenter vilket vi förmodar erhölls 

efter ett besök i en Sistersbutik. Det medförde att respondenterna valdes ut på grund av 

tillgängligheten. Urvalet baserades därför på de tillfrågade som valde att ställa upp på vår 

undersökning. En nackdel med ett bekvämlighetsurval kan dock vara att den del av 

målpopulationen som finns tillgänglig inte är representativ för hela målpopulationens åsikter 

(Christensen et al. 2010).   

 

När vi valde att utföra den personliga intervjun med marknadschefen gjordes ett strategiskt urval. 

Valet av att intervjua marknadschefen grundades i att hon besitter en kunskap om företagets 

målgrupp och deras sortiment (Christensen et al. 2010). 

 

Intervjun med Sisters avdelningsansvariga kan anses vara en kombination av ett strategiskt- samt 

ett bekvämlighetsurval då hon valdes dels med anledning av sin kunskap och dels på grund av 

det faktum att hon befann sig i Borås vilket gjorde henne lättillgänglig för oss som undersökare. 

 
2.5.2 Ramfel och bortfallsfel 
 

I den mest idealiska världen erhålls en undersökning helt utan fel och brister och där hela 

målpopulationen för undersökningen väljer att medverka. Emellertid är det lättare sagt än gjort 

då de flesta undersökningar stöter på olika former av fel. Felen i sin tur påverkar såväl resultatets 

generaliserbarhet som dess tillförlitlighet (Christensen et al. 2010). Nedan diskuterar vi endast de 

ram- och bortfallsfel som kan ha uppstått under de påstana intervjuerna eftersom de personliga 

intervjuerna inte innehöll några ram- eller bortfallsfel.   

 

Ramfel 

I de fall respondenter deltar i en undersökning kan såväl övertäckning som undertäckning uppstå. 

Det händer när det urval som gjorts inte har någon koppling eller stämmer överens med 

målpopulationen. Övertäckning handlar om att undersökaren når fler respondenter än vad som 

var ämnat. Undertäckning uppstår istället när undersökaren inte får kontakt med de respondenter 

som var förutbestämda. Ramfelen är viktiga brister att diskutera eftersom de kan påverka 

resultatet på ett negativt sätt om ett urval är snedvridet och därmed felaktigt (Christensen et al. 

2010). Under de påstana intervjuerna minimerade vi ramfelet övertäckning eftersom vi ställde 

oss utanför en Sistersbutik och konsekvent endast intervjuade personer som just varit inne i 

butiken. Vidare minimerade vi risken för övertäckning eftersom vår urvalsram handlade om att 

endast intervjua personer med en kännedom om Sisters sortiment vilket får förmodas ha funnits 

där eftersom respondenterna just kom ut ur butiken när intervjun skedde. Ramfelet 

undertäckning kunde ha uppstått om vi inte lyckades få respondenter att ställa upp på 

undersökningen. För att minimera den risken valde vi, som tidigare nämnts, att utföra de påstana 
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intervjuerna en lördag och en söndag på grund av den spådda genomströmningen av shoppande 

kvinnor.  

 

Bortfallsfel 

Om en undersökning innefattar ett stort bortfall, det vill säga att en stor mängd respondenter 

väljer att avstå, kan bortfallsfelet anses som påtagligt för att bidra till ett snedvridet resultat. 

Eftersom det är svårt att avgöra om de som valt att tacka nej skiljer sig från de som faktiskt 

svarat kan ett stort bortfallsfel medföra att resultatet inte visar sig vara representativt för den 

totala målpopulationen. Ett sätt att beräkna bortfallet är att se till svarsfrekvensen och därmed 

utreda hur många som fanns i urvalet och hur många som svarade. Vår svarsfrekvens hamnade 

på 76 procent eftersom vi ämnade intervjua 80 respondenter men endast fick 61 intervjuer 

genomförda. Enligt Christensen et al. (2010) är den genomsnittliga svarsfrekvensen för 

intervjuer 80 procent. Med facit i hand och en längre tid för undersökningen kunde bortfallsfelet 

minimeras men vi anser ändå svarsfrekvensen som relativt hög.  

 

2.6 Undersökningens tillförlitlighet 
 

För att vår studie ska hålla en hög kvalitet och därmed en god tillförlitlighet har vi utvärderat 

faktorer som kan ha en direkt inverkan på trovärdigheten. Enligt Bell och Bryman (2011) har 

begreppen reliabilitet, validitet och replikerbarhet en påvekan på en undersöknings tillförlitlighet 

och diskuteras därför nedan.  

 
2.6.1 Reliabilitet 
 

I de fall en ny undersökning görs på ett identiskt sätt och med ett liknande resultat har studien en 

hög reliabilitet. En reliabel undersökning tenderar att uppnå samma resultat oavsett vem som gör 

mätningen (Christensen et al. 2010). Enligt Bell och Bryman (2011) är begreppet reliabilitet 

främst förknippat med en kvantitativ forskningsstrategi. Eftersom vi till viss del analyserat data 

kvantitativt kan begreppet ses som relevant för oss att diskutera.  

 

De påstana intervjuerna är den del i undersökningen som kan förknippas med ett kvantitativt 

tillvägagångssätt och resultatet som utvunnits genom undersökningen hade förmodligen sett 

likartad ut oavsett vem som gjorde mätningen eftersom vi tidigt kunde se ett mönster i svaren. 

Vid en upprepad mätning hade säkerligen andra personer tillfrågats som därmed lett till skilda 

svar men på grund av att vi tidigt såg ett mönster i svaren tror vi att en upprepad mätning kunnat 

utvinna samma mönster som vi erhöll. Dock med förändringar i bland annat åldersfördelningen 

då det krävs mycket för att fånga exakt samma åldrar vid en upprepad mätning. Enligt Andersen 

(1998) kan det vara svårt att mäta reliabiliteten vid kvalitativa studier eftersom kvalitativa 

datainsamlingsmetoder handlar om möten med människor i ett specifikt sammanhang. Chansen 

för att samma sak sägs två gånger är inte särskilt hög vilket kan försämra reliabiliteten.  

 
2.6.2 Validitet 

 
Begreppet validitet handlar om att vi som undersökare mäter det vi avser att mäta och ingenting 

annat. Om vi mäter fel saker får vi också ett felaktigt resultat vilket i sig påverkar såväl 

generaliserbarhet som tillförlitlighet (Bell & Bryman 2011). Enligt Bell och Bryman (2011) 
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påverkar validiteten även de slutsatser som dragits och för att uppnå riktiga slutsatser behöver 

begreppet validitet tas i beaktande. Olika validitetsaspekter behöver utredas för att erhålla en hög 

validitet, det handlar då om mätbar validitet, intern validitet, extern validitet och ekologisk 

validitet.  

 

Mätbar validitet 

Den mätbara validiteten handlar om att rätt variabler ska mätas för att uppnå pålitliga resultat och 

slutsatser (Bell & Bryman 2011). Vad som anses som rätt kan endast tolkas av oss som 

undersökare. Vi anser att rätt variabler mätts då vi tydligt upprättat intervjuguider och 

intervjuadministrerande enkäter vilket har bidragit till att vi förhållit oss till att endast mäta det 

som var tänkt. Samtidigt har intervjupersonerna omsorgsfullt valts ut vilket innebär att vi sett till 

att det vi mäter blir mätt på ett korrekt sätt. Vår studie kan därför anses ha en hög mätbar 

validitet.  

 

Intern validitet 

Enligt Christensen et al. (2010) handlar den interna validiteten om hur väl resultatet 

överensstämmer med den undersökning som utförts, det vill säga hur trovärdigt resultatet är. 

Vidare poängterar Christensen et al. (2010) att undersökarens systematik i tillvägagångssättet 

och redovisningen av det resultat datainsamlingen gav påverkar den interna validiteten. För att 

uppnå en hög inre validitet har vi genom hela studien arbetat med ett systematiskt 

tillvägagångssätt. Vid de påstana intervjuerna försökte vi i möjligaste mån ställa frågorna på ett 

likadant sätt för samtliga respondenter för att säkerställa vårt systematiska arbetssätt. Hela 

resultatet från datainsamlingen har redovisats på ett öppet sätt. De båda personliga intervjuerna 

har transkriberats på ett sådant sätt att inga väsentliga delar som utgör det resultatet fallit bort. Vi 

anser därför att trovärdigheten och därmed den inre validiteten är hög eftersom undersökningen 

överensstämmer med det resultat som vi fått fram. En åtgärd vi vidtog för att öka den inre 

validiteten var att vi senare under undersökningen beslutade oss för att hålla en personlig intervju 

med en avdelningsansvarig för Sisters eftersom vi ansåg att marknadschefens svar var en för 

liten del i företagets perspektiv. Vår förhoppning är att beslutet om en till personlig intervju har 

bidragit till en ökad trovärdighet i det resultat som presenterats.  

 

Extern validitet 

Extern validitet handlar om graden av generaliserbarhet som kan fås utifrån det specifika fallet 

vilket kan vara svårt att uppnå för en fallstudieansats. Eftersom fallstudien endast belyser ett fall 

kan det vara svårt att generalisera till andra fall (Bell & Bryman 2011). Enligt Christensen et al. 

(2010) kan en kvalitativ analys generaliseras men dock inte på ett statistiskt sätt. Bell och 

Bryman (2011) menar att en fallstudie har svårt att uppnå en hög extern validitet men kan i de 

fall då den teoretiska referensramen kan användas på fler fall ändå påverka den externa 

validiteten positivt. Den teoretiska referensram vi byggt vår undersökning på tar upp kända 

teorier som både har används och kan användas på liknande fall. Eftersom vår teoretiska 

referensram är framtagen av oss för att undersöka våra forskningsfrågor kan den externa 

validiteten endast anses som hög ifall ett annat fall undersöker liknande forskningsfrågor som har 

med målgruppsbeskrivningar, erbjudandeutformning och image att göra. Bell och Bryman 

(2011) påpekar att den externa validiteten också kan påverkas ifall ett icke sannolikhetsurval har 

gjorts i en fallstudie. Eftersom vi gjort ett bekvämlighetsurval och ett strategiskt urval som täcks 

in under ett icke sannolikhetsurval kan vår studie anses ha en hög extern validitet.   
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Ekologisk validitet 

Enligt Bell och Bryman (2011) påverkas den ekologiska validiteten av huruvida de instrument vi 

använder fångar det som sker. För att påverka den ekologiska validiteten är det därför viktigt att 

undersökningsobjekten undersöks i dess naturliga miljö för att resultaten ska ha en chans att 

kunna tillämpas i vardagen (Bell & Bryman 2011). Marknadschefen undersöktes i, för henne, en 

naturlig miljö eftersom intervjun utfördes via mail och hon därigenom kunde besvara den vart 

hon ville. Vidare kan intervjun med Sisters avdelningsansvariga ansetts ha skett i en naturlig 

miljö då den ägde rum på Sisters kontor i Borås där den avdelningsansvariga arbetade. De 

påstana intervjuerna ägde rum utanför Sistersbutiker och kan ha ansetts som en minst möjligt 

naturlig miljö för respondenterna att tillfrågas i. Den ekologiska validiteten kan anses som 

relativt hög eftersom resultatet som utvunnits kan tillämpas i Sisters framtida 

marknadsföringsarbete.    

 

Vi har under hela vår studie haft för avsikt att mäta det som ligger inom ramen för vårt 

undersökningsområde och har därmed i högsta grad strävat efter att motstå information som är 

irrelevant för våra forskningsfrågor. All data som utgör resultatet och som legat till grund för 

analys och slutsatser är genomarbetad för att säkerställa relevansen i materialet. Slutligen anser 

vi oss därför ha uppnått en studie som har en hög validitet.  

 
2.6.3 Replikerbarhet 
Nära begreppet reliabilitet återfinns replikerbarhet som handlar om ifall studiens genomförande 

går att upprepa. Det är därför av stor vikt att forskare och författare ger en tydlig beskrivning 

över hela sitt tillvägagångssätt (Bell & Bryman 2011). Genom att motstå förutfattade meningar 

och egna värderingar kan en annan person tänkas göra om undersökningen med samma 

tillvägagångssätt om denne också lyckas slå ifrån sig sina personliga värderingar. Bell och 

Bryman (2011) beskriver också att replikerbarheten kan avgöras om resultaten är desamma i ett 

annat sammanhang eller om de bibehålls en tid framöver. Vårt metodavsnitt har på ett ingående 

och tydligt sätt beskrivit vårt tillvägagångssätt vilket kan främja en senare replikering.   
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3. Teoretisk referensram 
 

I kapitlet har vi studerat tidigare forskning som finns inom ramen för respektive forskningsfråga. 

Den teoretiska referensramen har sedan legat till grund för vår empiriska undersökning och 

efterföljande analys. 

 

3.1 FF1: Hur ser Sisters målgrupp ut?  
 

Inom ramen för forskningsfråga ett ligger teorier angående målgrupp, segmentering samt 

Maslow´s behovshierarki till grund vilka presenteras nedan. 

  

3.1.1 Målgrupp och segmentering 

  

Hur väl ett erbjudande tas emot på sin marknad beror på i vilken utsträckning erbjudandet 

lyckats matcha de potentiella kundernas behov och önskemål. För att lyckas utforma ett 

kundanpassad erbjudande krävs omfattande marknadsundersökningar där företag fås en 

överblick av den del av marknaden som kan tänkas vara potentiella kunder. De potentiella 

kunderna bildar företagets målgrupp och fokus bör ligga på att tillgodose de behov målgruppen 

har (Dahlén & Lange 2009). Smith (1956) menar att trots att ett företag valt att rikta sig till en 

målgrupp så kan denne fortfarande vara en för stor del av marknaden för att helt lyckas matcha 

kundernas precisa behov. Då en målgrupp kan innefatta en stor del av marknaden har begreppet 

segmentering vuxit fram. Genom segmentering kan en målgrupp brytas ned till olika mindre 

homogena konsumentgrupper för att ett företag mer träffsäkert ska kunna rikta sitt erbjudande till 

sina potentiella kunder och tillgodose deras specifika behov (Smith 1956). 

  

Segmentering har blivit en framgångsrik marknadsstrategi eftersom det finns bevis för att de 

företag som sviktat i försäljningen och därmed förlorat sin position på marknaden ofta har 

tampats med sådana problem på grund av att de riktat sitt erbjudande till fel kunder, det vill säga 

fel segment (Smith 1956). Kara och Kaynak (1996) beskriver segmentering som ett sätt att 

kundanpassat utforma en produkt efter en kunds specifika behov och önskemål.   

 

Företag kan arbeta med segmentering på olika nivåer och tillvägagångssätt men grunden i arbetet 

handlar om att utforska de potentiella kundernas livsstil genom att undersöka geografiska, 

demografiska, geodemografiska, psykografiska- och beteendemässiga faktorer. Geografisk 

segmentering delar in målgruppen efter var de bor medan demografisk segmentering utforskar 

variabler som ålder, kön och inkomst. Geodemografisk segmentering är en kombination av 

geografisk- och demografisk segmentering. Vid en psykografisk segmentering granskas de 

potentiella kundernas attityder, värderingar och åsikter. Den beteendemässiga segmenteringen 

ger en inblick i de potentiella kundernas attityder (Dahlén & Lange 2009). 

  

Livsstil kan definieras som det sätt som en individ väljer att leva sitt liv. Att dela in kunder i 

olika livsstilar kan vara en god hjälp vid segmenteringsarbetet. Personer som har samma livsstil 

delar troligtvis också konsumtionsmönster då de oftast klär sig likadant, delar gemensamma 

intressen eller föredrar en viss mat. En person som tillhör en livsstil kan också tillhöra en annan 

på grund av ett särskiljande intresse som gör personen unik. Människors livsstilsmönster kan 

komma att förändras med tiden och är därför inte permanenta (Solomon 2010). 



- 17 - 

 

Ett sätt att gruppera kunder i olika livsstilar och segment är att ta reda på de intressen, de 

aktiviteter och de åsikter som kunderna har. Metoden kallas AIO och är en hjälp för 

marknadsföraren eftersom likasinnade kunder kan delas in i samma segment (Solomon 2010) 

Genom att använda metoden undersöks segmentets beteenden och marknadsföraren får en 

djupare förståelse över de specifika behov som kunder i ett segment delar. Beteenden som 

marknadsföraren söker finna kunskap om är kundens inställning till sig själv och andra. AIO 

mäts direkt på kunden genom olika marknadsundersökningar och svaren målgruppen ger kan 

delas in i aktiviteter, intressen eller åsikter. En kund som uppger att han tycker om en viss 

musikgenre har indirekt förmedlat till undersökaren att han föredrar musik som en aktivitet. 

Vidare kan den modeintresserade kunden uppge att han föredrar modeindustrins senaste nyheter 

och anser det roligt att shoppa vilket leder fram till slutsatsen att denne kund har ett modeintresse 

utöver det vanliga (Vyncke 2002). I figur 3:1 illustreras en utökad version av AIO – teorin där 

även demografiska livsstilar ingår. 

 
Figur 3:1 Lifestyle dimensions (Solomon 2010, s. 238) 

  

Neal och Wurst (2001) menar att det inte råder några tvivel om att segmenteringsarbetet har 

blivit en nödvändighet för att framgångsrikt nå de önskade kunderna.  De lyfter dock fram att det 

finns delade meningar om hur indelningen av målgruppen ska ske för att nå bästa resultat. De 

menar att det finns nackdelar med att dela in kunder efter livsstil. Om segmenteringsanalyser 

endast görs med hjälp av en variabel som livsstil finns det en risk att segmenteringen inte blir 

tillräcklig eftersom de olika kundernas behov då inte har lyfts fram. Som en lösning på problemet 

beskriver Neal och Wurst (2001) att det finns alternativa segmenteringssätt, såsom 

multidimensionell segmentering som mäter de behov, värderingar och önskemål målgruppen har 

för att i slutändan uppnå ett så effektivt och lönsamt segmenteringsarbete som möjligt (Neal & 

Wurst 2001).  

  

3.1.5 Maslow´s behovshierarki 
  

Maslow´s behovshierarki är framtagen av psykologen Abraham Maslow som på sin tid strävade 

efter en förståelse över olika individers personliga utveckling. Teorin användes ursprungligen 

enbart inom psykologin men har på senare tid kommit att användas även i 
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marknadsföringssyften.  Hierarkin kan vara en hjälp för företag då de önskar förstå sina kunders 

olika motiv till att handla, dessutom ger den en indikator på vilka behov som kunden önskar 

tillgodose. Beroende på vilket steg i hierarkin konsumenten befinner sig på har de olika behov, 

för att klättra upp mot toppen av hierarkin ska de tidigare behoven vara uppfyllda. Eftersom 

motivationen ser olika ut för varje individ kan behovshierarkin hjälpa ett företag att identifiera en 

målgrupps behov för att senare få en hjälp att inse vilka produktattribut kunden letar efter 

beroende på vilket steg i behovshierarkin kunden befinner sig (Solomon 2010). 

  

De olika stegen i behovshierarkin utgår från de mänskliga grundläggande behoven för att 

sedermera utvecklas till behov som bland annat uppfyller individens självförtroende. Gemensamt 

för samtliga behov är att de hör till människans natur att önska tillgodose (Maslow 1987). Nedan 

redogör vi för de sju olika steg som inkluderas i Maslow´s behovshierarki. 

  

 
Figur 3:2 Maslow´s behovshierarki (fritt översatt efter Armstrong, Kotler, Saunders & Wong 

2008, s. 256) 

 

Fysiologiska behov 

Till de fysiologiska behoven hör människans mest elementära behov för att överleva. Behovet 

inkluderar hunger och törst vilket en individ behöver för att kunna leva (Maslow 1987). 

  

Behovet av säkerhet 

En individ strävar efter att känna sig trygg och gör det genom att skapa sig olika typer av skydd 
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och stabilitet i tillvaron (Maslow 1987). 

  

Behovet av tillhörighet och närhet 

Om både det fysiologiska behovet samt behovet av säkerhet har uppnåtts uppstår behovet av 

tillhörighet och närhet. Här inkluderas människans behov av att ge och få kärlek samt att känna 

delaktighet i en grupp eller i en familj. Individens prioritet handlar därför om att skapa ett socialt 

nätverk för att undgå risken att känna sig ensam (Maslow 1987). 

  

Behovet av självkänsla 

Människor eftersträvar en god självkänsla samt självrespekt för att känna sig starka och omtyckta 

av andra personer. Ett tillgodosett behov av självkänsla leder till ett ökat självförtroende och en 

känsla av att känna sig behövd. I de fall behovet av självkänsla inte uppfylls kan känslor som 

hjälplöshet och svaghet prägla individens inre tankar (Maslow 1987). 

  

Kognitiva behov – önskan att förstå och veta 

Vi människor är i ständig jakt efter att lära oss nya saker och därigenom skapa oss ny kunskap. 

Behovet är väsentligt för att människan ska ha möjlighet att förstå, veta samt förklara händelser 

som sker (Maslow 1987). 

  

Estetiska behov 

Behovet av att omge sig av vackra miljöer samt att som människa känna sig attraktiv är 

avgörande för att det estetiska behovet ska uppfyllas. Skönhet och struktur är något som 

eftersträvas för att människan ska må bra (Maslow 1987). 

 

Behovet av själförverkligande 

När de övriga behoven i hierarkin har tillgodosetts kan individen känna sig rastlös. En strävan 

efter att skapa sinnesro genom att förverkliga sig själv skapas. Exempelvis känner en musiker ett 

ständigt behov av att komponera ny musik för att tillfredställa behovet av självförverkligande 

och därmed leva upp till sin fulla potential (Maslow 1987). 

 

3.2 FF2: Hur önskar Sisters målgrupp att ett erbjudande från Sisters 
ska vara utformat? 
 

Forskningsfråga två berör teorier som varumärkesidentitet, marknadsföringsmixen ur företagets 

samt konsumentens synvinkel och ett urval av Gummessons 30 relationer. Nedan redogörs för 

respektive teori. 

 

3.2.1 Varumärkesidentitet  
 

Ett varumärke definieras enligt Keller (1993) som ett namn, en slogan, en symbol, en design eller 

en kombination av dem alla vilket har som syfte att identifiera vilka utmärkande drag ett företag 

har och differentiera dem från övriga aktörer inom samma bransch. Varumärkesidentitet utgår 

ifrån företaget och det motsvarar hur de är samt hur de vill bli uppfattade och det är upp till 

företaget att skapa en produkt som särskiljer sig från övriga på marknaden. Det handlar med 

andra ord om hur företaget identifierar sig själva (Nandan 2005). En identitet är något som alla 
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företag innehar och den representerar vad företaget sysslar med samt vilka utmärkande drag de 

har som företag (Kapferer 2008). Vidare påpekar Kapferer (2008) att det krävs en tydlig 

varumärkesstrategi där varumärkesidentiteten är en slags vägvisare för hur företaget ska arbeta 

med varumärket. Enligt Melin (1999) skapas identiteten internt och lyckas företag skapa en 

tydlig och stark identitet kan ett mervärde skapas för kunderna som medför en emotionell 

koppling till varumärket. Det i sin tur kan leda till en varumärkeslojalitet från kundens sida 

(Melin 1999). Nandan (2005) menar att marknadsföringsmixen - 4P - spelar en avgörande roll 

när det gäller att skapa och kommunicera ett företags identitet. Till exempel de attribut som ingår 

i produkten sänder ett budskap till konsumenten om vad varumärket i sig står för. 

  

En varumärkesidentitet består av primära varumärkesuttryck såsom namn och logotyp men även 

sekundära attribut som varumärkesägare, ursprungsland och talespersoner kan förekomma 

(Dahlén & Lange 2009). Aaker (2010) menar även att varumärkesidentiteten kan delas i 

kärnidentiteten och den förlängda identiteten. Kärnidentiteten är grunden i varumärket och det är 

en beståndsdel som är tidslös. Det innebär att de associationer som är kopplade till 

kärnidentiteten måste vara varaktiga när företaget förändrar sitt sortiment eller går in på nya 

marknader. Den förlängda identiteten däremot kan förändras och den består av delar som skapar 

en struktur och en helhet vilka ska verka som en vidareutveckling av kärnidentiteten. Den 

förlängda identiteten skapar en mer detaljerad och fullständig varumärkesidentitet, en slags 

varumärkespersonlighet (Aaker 2010). 

 

Vid utvecklandet av en varumärkesidentitet är tre faktorer väsentliga, nämligen namn, ursprung 

och personlighet. Varumärkets namn är otroligt viktigt då det är företagets ansikte utåt och något 

som de ska leva länge på. Ges varumärket även en personlighet kan konsumenter lättare 

identifiera sig med varumärket då de hittar attribut de kan känna igen sig i. När det gäller 

varumärkets ursprung kan det till exempel innefatta dess geografiska sociala eller kulturella 

ursprung vilket kan påverka företagets rykte (Melin 1999). 

 

3.2.2 Marknadsföringsmixen 
 

Under tidigt 1960 - tal skapade professor Jerome McCarthy en marknadsföringsmix som än idag 

är ett av de mest tillämpade tankesätten inom marknadsföring (Kotler 1999). 

Marknadsföringsmixen är en samling verktyg som företag kan använda för att skapa ett behov 

och därmed påverka efterfrågan på sina produkter samt få den eftersträvade reaktionen från sin 

målgrupp. För att erhålla positiva reaktioner från målgruppen krävs det av företag att de 

upprättar en marknadsstrategi (McCarthy 1960). McCarthy (1960) beskriver att en 

marknadsstrategi består av två delar. Den första delen handlar om att lära känna den kund som 

erbjudandet i slutändan ämnar nå. Den andra delen handlar om hur erbjudandet ska vara utformat 

med hjälp av marknadsföringsmixens verktyg.  

 

De ingredienser som tillsammans utgör marknadsföringsmixens verktyg är variablerna produkt, 

plats, påverkan och pris. De olika variablerna kallas också för de 4P:na och kan mixas i olika 

former för att skapa olika erbjudanden som attraherar olika målgrupper. Det gäller för 

marknadsförare att identifiera den målgrupp erbjudandet ska riktas till för att sedan välja hur de 

4P:na ska sättas samman (McCarthy 1960).  
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I marknadsföringsmixens 4P står varje P för att på olika sätt skapa ett värde för kunden. Produkt 

står för att skapa en produkt som är åtråvärd av kunderna, pris handlar om att sätta ett pris som är 

tillräckligt attraktivt för att målgruppen ska genomföra ett köp. Påverkan handlar om att få 

kunden att komma till ett köpbeslut och att få det egna erbjudandet att framstå som bättre än 

konkurrenternas. Plats handlar om att göra erbjudandet tillgängligt för kunden på en plats där 

kunden önskar nå erbjudandet (Yudelson 1999).  

 

McCarthy (1960) har tagit fram en modell som beskriver de 4P:na. I mitten av modellen finns ett 

C vilket representerar kunden, som arbetet med marknadsföringsmixen kretsar kring.  

 

 
Figur 3:3 The four P:s (McCarthy 1960, s. 45) 

 

Produkt 

En produkt är allt som erbjuds på en marknad för uppmärksamhet, förvärv, användande eller 

konsumtion som kan tillfredställa en önskan eller ett behov. En produkt kan inkludera fysiska 

objekt, tjänster, personer, platser, organisationer och idéer (Armstrong et al. 2008). Arbetet med 

produkter fokuseras till att ta fram den rätta produkten och den rätta produkten erhålls endast om 

den anses vara rätt och därmed attraktiv för målgruppen (McCarthy 1960). Målgruppen bedömer 

ofta kvaliteten på ett företags produkter utefter fysiska egenskaper som färg och form men även 

genom att analysera yttre attribut och däribland butikens interiör och produktens pris (Fill 2009). 

 

Produkter består av flera lager där varje lager skapar ett ökat värde för kunden. Längst in finns 

själva kärnprodukten, det vill säga den ursprungliga funktionen som kunden söker. I det andra 

lagret återfinns den faktiska produkten, här omvandlas kärnfunktionen till en fungerande produkt 

(Gezelius & Wildenstam 2009). Här skapas produktens kvalitet, design, varumärke och 

paketering. Slutligen behöver produkten även ett yttersta lager som benämns som den utökade 

produkten. Produkten tillförs då utökad service och förmåner i form av exempelvis 

leveransvillkor, krediter och service efter köpet (Armstrong et al. 2008).  
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En butiks sortiment kan bestå av både externa- och interna varumärken. Externa varumärken 

används ofta för att fungera som indragare till butiker och de ökar kundlojaliteten. Välkända 

externa varumärken säljs dock i många butiker vilket gör det svårt att särskilja sig från övriga 

aktörer på marknaden. Tidigare studier har visat att konsumenter ofta har större förtroende för 

externa varumärken när det gäller kvalitet vilket medfört att de kan tänka sig att betala en slant 

extra för just dem. Interna varumärken, eller store brands som det även kallas, är varumärken 

som enskilda butiker utvecklat och som enbart säljs där. Interna varumärken utvecklas för att 

konkurrera med övriga aktörer och för att ha möjlighet att differentiera sig. De fungerar även 

som ett prisvärt och attraktivt alternativ till externa varumärken. Enligt Martenson (2007) är dock 

det viktigaste att se butiken som ett varumärke. Vad butiken representerar i sin helhet kan öka 

kundlojaliteten och det väsentliga är därmed inte vilka varumärken som säljs utan enbart att 

butiken uppfyller målgruppens behov och önskemål (Martenson 2007). 

  

Plats 

Med begreppet plats avses hur företag gör sina varor tillgängliga för den tänka marknaden och 

kan benämnas som distribution eller tillgänglighet (McCarthy 1960). Faktorer som lokalisering, 

öppettider, telefontider, distributionskanaler och lagerhantering ingår här. Distributionen 

påverkas av storleken på företaget samt vilka produkter de säljer och det är viktigt för företag att 

bestämma om de vill sälja direkt till konsumenter eller om de ska agera genom återförsäljare 

(Gezelius & Wildenstam 2009). Plats fokuserar på var kunden kan komma i kontakt med 

produkten, alltså var den kan köpas, av vem den kan köpas och när den kan köpas (McCarthy 

1960).  

 

Påverkan 

Påverkan innefattar alla de medel som tillämpas för att försöka kommunicera budskapet om 

erbjudandet till målgruppen för att få målgruppen att vilja köpa produkten. När personerna i 

målgruppen tar del av kommunikationen påverkas de ifall budskapet handlar om vart de kan få 

tag på den rätta produkten till det rätta priset och på den rätta platsen. Till påverkan hör personlig 

försäljning, annonser och reklam i olika medier samt säljfrämjande åtgärder i butik. Rätt 

påverkan kan tillföra produkten ett annat värde som i sin tur kan följas av att ett högre pris kan 

ses som det rätta priset (McCarthy 1960).   

 

Pris 

När den rätta produkten lyckats kommuniceras på det rätta sättet till målgruppen fortlöper arbetet 

med att ta fram det rätta priset för erbjudandet. Det ska då vara ett pris som målgruppen är villig 

att betala och som företaget kan göra en vinst på (McCarthy 1960). Elementet pris skiljer sig från 

de övriga ingredienserna i marknadsföringsmixen eftersom priset skapar intäkter medan produkt, 

plats och påverkan skapar utgifter (Kotler 1999). Det pris som ett företag tar för sina produkter 

kommuniceras till målgruppen genom annonser, produktens förpackning och genom personlig 

försäljning (Fill 2009).   

  

Priset är ett av de mest flexibla P:et i marknadsföringsmixen då det är väldigt lätt att ändra 

(Armstrong et al. 2008). Ofta brukar det vara svårast att prissätta vid introduktion av en ny 

produkt eftersom det finns många olika strategier att välja mellan och företag måste ta hänsyn till 

såväl interna som externa faktorer. Interna faktorer som bör tänkas igenom är företagets 

målsättning, strategi för marknadsföringsmixen samt företagets kostnadsbild. Med strategi för 
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marknadsföringsmixen menas vilken väg som valts att gå, ska företaget använda lågpriskanaler 

för sin distribution går det inte att sätta ett högt pris på produkten. Det höga priset kommer då att 

ge en signal till marknaden medan distributionskanalen ger en annan. Externa faktorer som 

påverkar prissättning är marknadens efterfrågan samt konkurrenters prissättning (Gezelius & 

Wildenstam 2009). 

  

Det värde konsumenter ser i en produkt påverkas mycket av vilket pris den innehar. Även 

kvalitetsuppfattningen och känslan som fås vid köp av en viss produkt härrör mycket ur priset 

och konsumenter analyserar ofta värdet i produkten genom att se till sin egen budget samt övriga 

aktörers prissättning (Fill 2009). 

 

C för kunden 

I mitten av modellen om de 4P:na syns ett C som står för customer (sv. kunden). Tillsammans 

bidrar förhoppningsvis mixen av de 4P:na till ett attraktivt erbjudande för kunden. Arbetet med 

marknadsföringsmixen kretsar kring kunden och det är kunden som ska lockas av det erbjudande 

företaget tillhandahåller (McCarthy 1960).  

 

3.2.3 Marknadsföringsmixen ur konsumentens synvinkel 
 

Enligt Kotler (1999) finns det även möjlighet att se marknadsföringsmixen ur konsumentens 

synvinkel då en konsument som lockas av ett erbjudande troligen inte ser det ur samma 

perspektiv som företaget. Han menar att de 4P:na ur kundens synvinkel bättre beskrivs som de 

fyra kundpunkterna. 

 

4P                                                                 4 kundpunkter 

Produkt                                                         Värde för kunden 

Pris                                                                Kostnad för kunden 

Plats                                                               Tillgänglighet 

Påverkan                                                        Kommunikation 

 

Figur 3:4 4P – 4 Kundpunkter (Kotler 1999, s. 124) 

  

Företag ser det som att de säljer en produkt medan kunden anser att den köper ett värde eller en 

lösning på ett problem. Kunden har även intresse i vad den totala kostnaden för produkten blir, 

det vill säga vad det kostar att införskaffa, använda och göra sig av med produkten. Att 

produkten ska vara lättillgänglig och att företaget erbjuder god service är viktigt för kunden samt 

att företaget erbjuder tvåvägskommunikation. Kunden vill inte bara påverkas av en reklam utan 

även ha möjlighet att föra en konversation med företaget. Kotler (1999) menar vidare att företag 

först och främst bör titta på de fyra kundpunkterna och därigenom utforma sina 4P (Kotler 1999). 

 

3.2.4 Debatter om marknadsföringsmixen 
 

På senare tid har den flitigt använda marknadsföringsmixen fått konkurrens då det tillkommit 

nyare arbetssätt och marknadsstrategier. Relationsmarknadsföring är en av de strategier som 

utvecklats men trots det lever marknadsföringsmixen kvar på grund av att mixen är ett viktigt 

verktyg när målgruppens behov ska tillgodoses (Yudelson 1999). Tidigare praktiker och forskare 
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har försökt angripa de 4P:na eftersom de ansett verktyget som endast användbart när det gäller 

produkter, inte för tjänster (Philipson & Zineldin 2007). Forskare har då börjat bygga vidare på 

marknadsföringsmixen men senare menat att det förmodligen inte är lösningen på att få de 4P:na 

fulländade. Arbetet har därefter fortlöpt kring att ta fram nya modeller som inte är lika 

transaktionsinriktade som mixen (Yudelson 1999). En marknadsstrategi som utvunnits är 

relationsmarknadsföring eftersom kunden tros bli mer lojal när strategin används (Philipson & 

Zineldin). En annan anledning till att de 4P:na ifrågasatts är på grund av att ett för stort fokus på 

transaktioner snarare än att skapa relationer prioriterats (Yudelson 1999).   

 

Grönroos (1994) är en av de forskare som ifrågasatt marknadsföringsmixen och dess 4P. I en 

artikel beskriver han att han inte anser marknadsföringsmixen som fulländad eftersom modellen 

inte kan hjälpa till att forma ett erbjudande på alla marknader utan går endast att användas i 

begränsad utsträckning (Grönroos 1994). Vidare anser Grönroos att modellen för den 

traditionella marknadsföringsmixens 4P har fått en stor genomslagskraft på grund av att den är 

lätt att förstå. Modellen är därför ur pedagogisk synvinkel bra att använda för att förklara hur ett 

erbjudande bör utformas. Grönroos menar att den pedagogiska modellen för 

marknadsföringsmixen tenderar att ta över och därmed glöms viktiga delar som utgör grunden i 

marknadsföringen bort. Som ett exempel menar Grönroos att marknadsföring är en social 

process som innehåller fler delar än de berömda 4P:na (Grönroos 1994).  

 

Forskare menar att de 4P:na bör fortsätta användas men att ett erbjudande blir mer framgångsrikt 

ifall en blandad strategi intas där marknadsföringsmixen kan blandas med 

relationsmarknadsföring. Företag strävar efter att uppnå en god försäljning och genom att 

kombinera relationsmarknadsföring med de traditionella 4P:na kan ett företag vinna långsiktiga 

och återkommande kunder vilket i sin tur leder till en säkrare inkomstkälla (Philipson & Zineldin 

2007). Grönroos (1994) anser att de olika dimensionerna i marknadsföringsmixen är viktiga att 

fortsätta arbeta med men han framhäver också att de bör kombineras med ett relationsskapande 

arbete. Philipson och Zineldin (2007) är eniga om Grönroos resonemang då de håller med om att 

marknadsföringsmixen fortsättningsvis är ett relevant verktyg för att på lämpligaste sätt forma ett 

erbjudande. Vidare påpekar Philipson och Zineldin (2007) att det är lönlöst för ett företag att 

försöka skapa relationer till sin kund ifall de varken har ett rätt pris, den rätta produkten eller på 

rätt sätt påverkar kunden. Marknadsföringsmixen ses därför som en grund och en viktig 

förutsättning för att påbörja det relationsbyggande arbetet (Philipson & Zineldin 2007).   

 

Yudelson (1999) hävdar att de tidigare försöken att bräcka marknadsföringsmixen har resulterat i 

nyare modeller som inte är tillräckligt bra. Vidare menar Yudelson (1999) att den traditionella 

marknadsföringsmixen bör fortsätta användas men han påpekar att få justeringar kan behöva 

göras beroende på hur marknaden ser ut. Philipson och Zineldin (2007) beskriver att varje P kan 

delas upp i olika underkategorier och gemensamt kan de allihop vara tillräckliga för att uppnå en 

mer relationsskapande kontakt till kunden.  

 
3.2.5 Från 4P till 30R 
 

Med utgångspunkt i den traditionella marknadsföringsmixen och dess fyra parametrar produkt, 

pris, plats och påverkan har ett nytt verktyg vuxit sig starkare, de 30 relationerna, också kallat de 

30 R:en. De handlar om att ett företag bör beakta och implementera ett mer noggrant 
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relationsskapande arbetssätt för att lyckas skapa en långsiktig relation till sin kund (Gummesson 

2002). Gummesson (2002) menar att majoriteten av företag har en ambition av att skapa goda 

relationer men att få lyckas eftersom de alldeles för strängt använder den traditionella 

marknadsföringsmixen. Han lyfter fram att marknadsföringsmixens största begränsningar ligger i 

att den fokuserar för starkt på transaktionsinriktad marknadsföring. Vidare beskriver han 

svårigheten med att få en transaktionsinriktad marknadsföring relationsskapande eftersom den 

bygger på engångsförsäljning och sannolikheten att en kund återkommer är därför svår att 

beräkna. 

 

Angående den transaktionsinriktade marknadsföringen uttrycker sig Gummesson (2002) på 

följande sätt ”har man bara rätt bete så nappar fisken och sedan så sitter den fast på kroken” 

(Gummesson 2002, s. 322). 

  

I de fall kunden avböjer ett erbjudande är det vanligtvis så att marknadsföraren misstänker att 

han tog fel bete på kroken. Det kan vara svårt att avgöra hur rätt blandning av produkt, pris, plats 

och påverkan skapar napp på kroken. För att få en kund fast på kroken förespråkar Gummesson 

(2002) sin teori om de 30 relationerna. Han menar att de 4P:na till viss grad återfinns i de 30 

relationerna. Nedan presenteras de relationer som enligt Gummesson kan kopplas till 

marknadsföringsmixens 4P:  

 

Relation 1: Den klassiska dyaden – Påverkan 

Den klassiska dyaden handlar om den relation som råder mellan en leverantör och en kund 

vilken är en tvåpartsrelation. Säljaren anses i fallet vara leverantören och relationen uppstår då en 

försäljning sker och syftet med varje kundkontakt bör präglas av ett tankesätt om att vårda de 

befintliga kunderna och de relationer som råder. Genom att prioritera kunden och vårda en 

befintlig relation kan ett företag hålla nere kostnaderna då det anses mer kostsamt att skapa nya 

kundkontakter än att behålla befintliga kunder. När det gäller marknadsföring och dess 

kommunikation finns det praktiska sätt att arbeta med den klassiska dyaden och därmed öka 

chansen att en relation skapas. Exempelvis kan personlig försäljning ha en större påverkan på 

kunden än den erbjudandeexponering som förmedlas via gatupratare. Att arbeta med att 

segmentera och se skillnad på olika kunder har också visat sig framgångsrikt och konkret innebär 

det att de traditionella marknadsföringskanalerna intar en skräddarsydd form. Det kan då 

innebära att ett företag använder ett kundregister och vid nästa erbjudandeutskick skriver 

kundens namn på brevet vilket uppfattas av kunden som mer personligt (Gummesson 2002).   

 

Relation 2: Den klassiska triaden – Samtliga 4P 

Marknadsekonomin präglas av den klassiska triadens relation som inkluderar det triangeldrama 

som råder mellan marknadens aktörer; leverantörer, konkurrenter och kunder. Genom en 

fungerande konkurrens kan ett företag vara säkra på att kunden valt dem bland de många 

valmöjligheter som finns (Gummesson 2002).  

 

Relation 3: Det klassiska nätverket - Plats 

Dagligen omger sig människor med olika sorters distributionsnätverk som när ett brev postas, när 

vi reser från en plats till en annan, när vi åker och handlar. Fysisk distribution präglar det 

klassiska nätverket och här återfinns marknadsmixens P för plats. En produkts eller en tjänsts 

tillgänglighet är avgörande för om den klassiska nätverksrelationen skapas. Till den fysiska 
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distributionen hör även distributionen av information och det handlar då om hur information från 

ett företag kan erhållas. Till informationen räknas möjligheten att nå ett företag för att få 

grundläggande information om såväl öppettider som priser (Gummesson 2002).  

  

Relation 13: Parasociala relationer – Produkt 

Parasociala relationer handlar om de relationer som kan finnas till ett varumärke eller ett objekt. 

Relation till andra människor kan också indirekt skapas genom parasociala relationer då 

associationer till andra produktanvändare eller varumärkesanvändare kan kopplas. Gummesson 

(2002) likställer marknadsföringsmixens produkt med den relation som en kund kan ha till ett 

varumärke eller ett objekt. Relationen till ett företags produkter ses ofta som opersonliga men 

eftersom de bidrar till en imageuppfattning om företaget anses relationen som viktig ur 

marknadsföringssynpunkt (Gummesson 2002).  

 

3.3 FF3: Hur ser målgruppens image ut gentemot Sisters sortiment i 
dagsläget? 
 

Konsumentattityder och varumärkesimage är teorier som ligger inom ramen för forskningsfråga 

tre och nedan beskrivs de mer ingående. 

 
3.3.1 Konsumentattityder 
 

En attityd är meningar en individ har gentemot ett föremål eller ett objekt och som utmynnar i 

känslor som bra eller dåligt, gillar eller ogillar. Tidigare attityder formar det framtida beteende 

som uppvisas. Attityder ligger till grund för en individs inställning och formar om inställningen 

är av positiv - eller negativ art. De attityder som finns hos varje individ kan påverkas av 

emotionella känslor såsom humör. Människor skapar olika attityder då de utvärderar 

associationer som är kopplade till olika objekt (Aizen & Fishbein 2000). De attityder en 

konsument har gentemot en produkt, ett företag eller ett erbjudande påverkar det beteende 

konsumenten har. Det kan vara svårt att förändra en redan inarbetad attityd eftersom den kan 

eskalera och förstärkas med tiden (Solomon 2010). 

 
3.3.2 Varumärkesimage 
 

Martenson (2007) beskriver att ett företags eller ett varumärkes image baseras på vad 

konsumenter har för associationer och uppfattningar till ett företag. Varumärkesimage definieras 

enligt Keller (1993) och Armstrong et al. (2008) som de uppfattningar som finns i konsumenters 

medvetande angående ett varumärke. När Kapferer (2008) talar om varumärkesimage syftar han 

på vilken uppfattning konsumenter har om ett varumärke genom dess produkter, kommunikation 

och service. Ett företags image talar om hur väl de kommunicerat sin företagsidentitet. 

Identiteten sänds ut av företaget genom olika marknadsföringskanaler för att därefter tolkas av 

konsumenten vilken i sin tur formar imagen (Kapferer 2008). Identitet och image står i relation 

till varandra, det vill säga det är viktigt att konsumenten uppfattar ett företag på samma sätt som 

företaget vill bli uppfattat (Nandan 2005). 

  

Grönroos (1992) menar att imagen återspeglar det värde som konsumenter associerar med ett 

företag eller ett varumärke och det är något som kan variera mellan olika personer. Keller (1993) 
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i sin tur beskriver att ett varumärkesvärde skapas när konsumenter knyter starka, fördelaktiga och 

unika associationer till varumärket. Det är väsentligt för företag att ha kännedom om vilket värde 

målgruppen ser i varumärket just på grund av att företaget då kan få kunskap om vilken image de 

innehar. Den kunskapen ger en indikation på om varumärket är positivt eller negativt laddat samt 

vad som eventuellt kan förändras i den varumärkesstrategi som råder. Kunden ser ett högt värde i 

varumärket om starka och positiva associationer skapas i kundens medvetande. Ett lågt värde 

uppkommer om negativa uppfattningar genomsyrar kundens förhållningssätt till varumärket 

(Keller 1993).  

 

Varumärkesassociationerna kan delas in i tre grupper; attribut, nyttor och attityder. Attributen är 

de associationer som är kopplade till varumärket som kommuniceras genom produkten och 

marknadskommunikationen. Attributen rör produktrelaterade egenskaper som kvalitet och 

design. Icke produktrelaterade egenskaper har med produktens erbjudande att göra till exempel 

förpackning samt användarrelaterade attribut det vill säga associationer som rör den primära 

målgrupp och typkunden för ett företag. Associationerna kan formas utifrån egna erfarenheter av 

varumärket men även genom kundens uppfattning av vilken företagets primära målgrupp är. De 

nyttor som är kopplade till varumärket kan delas in i funktionella och emotionella nyttor (Keller 

1993). Vidare beskriver Keller (1993) att de funktionella nyttorna inkluderar vilken nytta kunden 

har av produkten och de emotionella nyttorna innebär vilken upplevelse kunden erhåller vid 

användandet av produkten samt vilken symbolisk status den sänder ut till omgivningen. 

Attityden gentemot ett varumärke baseras på alla de ovannämnda faktorer som ett företag sänder 

ut. För att ha en positiv varumärkesattityd är det även väsentligt att konsumenten gillar 

varumärket utifrån reklam och tidigare erfarenheter (Keller 1993). 
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4. Empiriskt undersökningsområde 
 

Till en början presenteras här en företagsbeskrivning av Sisters. Vidare redovisas resultatet från 

den personliga intervjun med marknadschefen och den personliga intervjun med en 

avdelningsansvarig för konceptet Sisters. Därefter redovisas resultatet från de påstana 

intervjuerna vi utfört. 

 

4.1 Företagsbeskrivning 
 

Sisters är en aktör inom modebranschen som öppnade sin första butik år 2000. Sisters 

affärsmodell bygger på försäljning i fysiska butiker där grunden i erbjudande består av att 

kunden ska ges en köpupplevelse genom en hög personlig service och ett attraktivt sortiment. 

Butikerna tillhandahåller i dagsläget ett brett utbud bestående av kläder, underkläder och 

accessoarer. Sortimentet är en kombination av det interna varumärket Sisters och externa 

varumärken som till exempel Replay, Twist & Tango, Lee, Diddi och G-Star. Sisters interna 

varumärke ligger i mellanprissegmentet medan de externa varumärkena hamnar inom ramen för 

det övre mellanprissegmentet (RNB Retail and Brands 2012).  

 

Vision 

”The ultimate shopping trip”. För Sisters innebär det att bli branschledande på att skapa och 

upprätthålla långsiktiga kundrelationer genom produkter, service och butiker (RNB Retail and 

Brands 2012). 

 

Affärsidé 

Genom ett tydligt koncept och ett attraktivt sortiment inom mode skapa starka kundrelationer 

som genererar en hög lönsamhet (RNB Retail and Brands 2012). 

 

4.2 Företagets perspektiv 
 

Nedan redogörs för det resultat som utvunnits genom intervjuer med Sisters marknadschef och 

en avdelningsansvarig för konceptet. I vår undersökning representerar resultatet från de två 

intervjuerna företagets perspektiv.   

 
4.2.1 Intervju med marknadschefen på Sisters 
 

För att undersöka Sisters målgrupp och sortiment valde vi att utföra en personlig intervju via 

mail med Sisters marknadschef
2
. Genom att se målgruppen och sortimentet utifrån företagets 

perspektiv fick vi en djupare inblick i hur företaget ser på sin målgrupp, vi fick också en bild av 

hur Sisters vill bli uppfattade av sin målgrupp. Samtidigt gav den personliga intervjun 

information om det erbjudandet Sisters tillhandahåller sin marknad. Nedan presenteras resultatet 

mer ingående, frågorna som ställdes återfinns i bilaga 2.  

 

 

                                                 
2
 Intervju via mail med Sisters marknadschef, utförd den 26 april 2012. 
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Målgrupp 

Intervjun tog sin början med ett antal frågor som berörde Sisters målgrupp. När det gäller 

segmentering i ålderskategorier så är marknadschefens svar att kvinnor i åldrarna 25 till 45 år är 

Sisters målgrupp. Vid en djupare beskrivning av målgruppen tas ett modeintresse upp och 

marknadschefen förklarar att kunderna har ett modeintresse som innebär en önskan om att vara 

rätt klädd utan att vara supertrendig. Marknadschefen uttrycker att deras kunder genomsyras av 

en vilja att vara annorlunda samtidigt som de tillhör en kategori som inte vill sticka ut för mycket 

med sin klädsel. Målgruppen har en önskan om att vara attraktiv och bekväm när de väljer 

Sisters kläder. Bland målgruppens preferenser anger marknadschefen att kvalitet och mode för 

alla tillfällen är avgörande för kunden.  

 

När vi frågar om en Sisterskunds livsstil har hon en tydlig beskrivning där Sisterskunden 

beskrivs som en aktiv person där gränserna mellan arbete och fritid suddats ut och kunden 

beskrivs som någon som är i ständig rörelse mellan olika situationer. De olika situationerna 

marknadschefen lyfter fram är after work med väninnorna direkt efter jobbet eller en middag 

med sambon. Marknadschefen pekar på att en typisk Sisterskund är en modern kvinna som oftast 

lever i ett förhållande men som inte har några barn. Yrket som genomsyrar målgruppen är ett 

heltidsarbete som kräver en eftergymnasial utbildning och där lönen är bättre än genomsnittet. 

Marknadschefen menar att Sisterskundens yrke hänger ihop med hennes modeintresse eftersom 

hon ofta går på möten där en respektabel nivå på kläderna premieras.  

 

För att utreda om det kommande strategiska beslutet om den interna varumärkesavvecklingen har 

inneburit en förändrad målgrupp valde vi att fråga marknadschefen om en ny målgrupp finns i 

sikte. Marknadschefen svarade att ingen förändring i målgruppsvalet kommer göras, samma 

kunder som tidigare ska nås men hon lyfte fram att kommunikationen till målgruppen kommer 

förändras i och med det nya erbjudandet med enbart externa varumärken.  

 

Erbjudande 

Vidare var vi intresserade av att få en tydligare bild över Sisters arbete med 

marknadsföringsmixen och vi valde då att ställa några frågor angående hur det rådande 

erbjudandet ser ut. Vi började med att fråga hur de arbetar med pris och vilket prissegment de 

ansåg sig tillhöra. Marknadschefen lyfte här fram att det finns en prismedvetenhet bland 

målgruppen och att de därför prissätter utefter vad ett plagg bör kosta. Premiumsegmentet 

pekades ut som det prissegment Sisters tillhör och marknadschefen beskrev också att Sisters vill 

uppfattas som ett mer prisvärt alternativ till de dyrare konkurrenterna.  

 

För att minimera risken att kunderna går till konkurrenter redogör marknadschefen att de arbetar 

aktivt med att ständigt skapa ett mervärde för kunden. Mervärdet skapas då kunden erhåller en 

god service kombinerat med ett modernt sortiment som håller en hög kvalitet. Shoppingmiljön de 

erbjuder kunden lyfts också fram som en del i att skapa mervärdet och hon belyser att de vill ge 

sina kunder en shoppingupplevelse som skapar återkommande kunder. De driver ett ständigt 

arbete med sin kundklubb i jakten att skapa lojala kunder och genom kundklubben får kunden ta 

del av erbjudanden, nyhetsbrev och kundkvällar. Ett annat mervärdeskapande arbete Sisters 

bedriver är arbetet med externa varumärkesleverantörer som marknadschefen menar skapar ett 

mervärde för kundklubbsmedlemmarna. Medlemmarna i kundklubben pekas ut som de 

värdefullaste kunderna eftersom Sisters sett en trend i att de står för en stor del av försäljningen. 
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Hon påpekar dock att kundklubbsmedlemmarna stundvis är illojala eftersom de alternerar sina 

klädinköp hos Sisters med klädinköp hos konkurrenterna. Anledningen till det tror 

marknadschefen beror på att kundklubbsmedlemmarna ofta är medlemmar i flera kundklubbar 

samtidigt.   

 

Vi ville även få kunskap om hur Sisters ser på sitt sortiment och därför ställdes ett antal frågor i 

sammanhanget. De huvudsakliga produkterna i Sisters sortiment beskrev marknadschefen som 

endast externa varumärken från och med hösten år 2012. Hon förklarade att det interna 

varumärket kommer att avvecklas och beskrev att de tidigare produktutvecklat sina egna 

kollektioner. Vi ställde en fråga gällande den kommande sortimentsförändringen och det interna 

varumärkets avveckling för att utreda hur sortimentet kommer förändras. Marknadschefen 

beskrev då att varumärkespaletten kommer anpassas för att skapa ett sortiment som uppskattas 

av kunderna. Bland de varumärken som Sisters säljer i dagsläget lyfte hon fram bland annat 

Twist & Tango, Tommy Hilfiger, Replay och Pearls for girls.  

 

När det gäller marknadsföringsåtgärderna som sker i butik beskrev marknadschefen att butiken 

är Sisters viktigaste kommunikationskanal där kampanjer kommer till liv. Det pågår ett aktivt 

arbete för att skapa en butik som är både inbjudande och inspirerande. Deras främsta åtgärder för 

att locka in kunder i butikerna är arbetet med att skapa säljande skyltfönster och tydliga 

kampanjytor. Vidare beskriver marknadschefen att butikslokaliseringen för Sistersbutikerna inte 

följer något mönster utan kunden kan hitta en Sistersbutik i såväl ett köpcentrum som i en 

citykärna. Hon lyfter också fram att Sisters butiker är förlagda runtom i hela Sverige.  

 

För att nå fram till sin målgrupp beskriver marknadschefen att de arbetar med PR-kampanjer, en 

egen hemsida och en Facebooksida. Hon lyfte fram att butiken och kundklubben är viktiga 

verktyg för att erbjudandet ska nå fram till målgruppen och att Sisters genom kundklubben 

anpassar sina utskick till varje medlem för att uppnå en mer riktad kommunikation.  

 

Målgruppens sortimentsimage 

Vi fann det högst intressant att ta reda på hur Sisters önskar att målgruppen uppfattar deras 

erbjudande och valde därför att fråga marknadschefen angående det. Hon belyste att Sisters 

önskar att målgruppen associerar sortimentet med att vara mångsidigt och modernt och att 

kunden ska tycka att det är enkelt att finna lättmatchade produkter i sortimentet. Hon beskrev 

Sisters nuvarande koncept som heter ”Many ways of Sisters” och pekade på att det symboliserar 

det lättmatchade konceptet som finns och som de önskar att målgruppen förknippar med Sisters. 

Slutligen lyfte marknadschefen fram att Sisters vill uppfattas som ett serviceinriktat företag som 

genomsyras av trevligt bemötande och en god service som i sin tur ska leda fram till att kunderna 

ges en god shoppingupplevelse när de besöker Sisters.   

 
4.2.2 Intervju med avdelningsansvarig på Sisters  
 
Vidare intervjuade vi den 23 april en avdelningsansvarig på Sisters för att få ytterligare 

information från företagets perspektiv
3
. Intervjun gav oss en större inblick i vilken målgrupp 

                                                 
3
 Personlig intervju med en avdelningsansvarig för Sisterskonceptet i Borås, utförd på kontoret till Sisters butik i 

Borås den 23 april 2012. Intervjun tog cirka en timma. 
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Sisters har, hur deras sortiment ser ut samt hur hon tror att kunder upplever Sisters sortiment. 

Personen vi intervjuade har arbetat på Sisters sedan starten år 2000 och arbetade innan det på JC 

i fem år. Hon är därmed en person som är väl insatt i såväl sortimentet som hur företaget arbetar. 

Frågorna som ställdes under intervjun återfinns i bilaga 3. 

 

Målgrupp 

Vi började med att be henne beskriva den målgrupp hon anser Sisters har. Hon sa då att den är 

mycket bred och att det kommer in kunder i butiken som är mellan 15 till 90 år. Hon ansåg det 

svårt att ange den typiska Sisterskunden på grund av de blandade åldersgrupperna och det faktum 

att många av kunderna har vitt skilda livsstilar. När det gäller målgruppen förmodar hon att den 

ska vara i princip densamma i framtiden som nu men menar dock på att företaget måste nischa 

sig lite mer då det inte går att ha alla som målgrupp. Hon tycker att de nästan har en för bred 

målgrupp och att beslutsfattarna inom företaget är lite otydliga med vilka de faktiskt vill 

attrahera. Om det är en yngre målgrupp de vill locka måste man gå ut med marknadsföring som 

attraherar en lite yngre kund. Vid starten år 2000 tyckte hon att de hade aningen äldre kunder då 

de hade ett mer dressat sortiment och hon tror att många av dem hänger kvar än idag. Under den 

tiden var passformen på plaggmodellerna mer anpassad till en äldre målgrupp vilket har 

förändrats genom åren. Hon menar på att när det gäller de lite äldre damerna är det ofta svårt 

med passform och att hitta storlekar idag. De äldre kunderna påpekar ofta att de har märkt av en 

förändring av sortimentet och att de handlade mycket på Sisters förr men att köp sker mer sällan 

nu.  

 

Erbjudande 

Vi var även intresserade av hur både det interna- och de externa varumärkena tas emot av 

målgruppen. Responsen på det interna varumärket tycker hon är bra men att det varit väldigt 

ojämnt genom åren. Hon säger att företaget ofta ändrar riktlinje i sortimentet vilket medför en 

otydlighet ut mot kund. Hon tycker i det stora hela att det är en bra respons men att det skiljer sig 

mycket åt olika säsonger. Responsen på de externa varumärkena tycker hon även den är positiv, 

hon menar att valen av varumärken passar inom ramen för Sisters. Hon uttrycker dock att hon 

inte själv riktigt vet vilken identitet företaget vill förmedla.  

 

Vidare frågade vi henne hur hon ser på det sortiment Sisters erbjuder. Hon beskriver sortimentet 

som brett och att det passar många åldrar. De varumärken de säljer i dagsläget är bland annat 

Oxmo, Replay, Rules by Mary, Twist & Tango, Pearls for girls och Diddi. När det gäller de 

externa varumärkena lyfte hon fram det nyintagna varumärket Oxmo på grund av att det har 

rimliga priser vilket kan locka en yngre målgrupp. Inför den kommande varumärkesavvecklingen 

anser hon att de varumärken de valt att köpa in är bra, hon menar på att sortimentet inte kommer 

att vara lika dressat som innan. Hon nämnde företaget Esprit och påpekade att Sisters inte 

kommer att attrahera en typisk Esprit kund som söker ett lite mer dressat sortiment. Hon tror att 

det nya sortimentet kommer att locka en lite yngre målgrupp än tidigare. Hon gjorde också ett 

tillägg om att hon sett en tydlig tendens att kläderna Sisters erbjuder på senare tid har känts mer 

ungdomliga såväl färg-, passform- och modegradsmässigt.  

 

När det gäller sortimentet anser hon att det måste sticka ut lite mer för att locka en yngre kund. 

Hon tycker att de till exempel har för få modeller på jeans och att Sisters egna basjeans är väldigt 

enkla och därför inte utmärker sig så mycket. Hon menar då på att det inte är konstigt att det är 
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en äldre målgrupp som attraherar dem. Hon ansåg det svårt att svara på vilken produktgrupp som 

är mest frekvent köpt men hon påpekade att många köper bastoppar och att det finns ett stort 

antal jeanskunder. Hon berättade även att de har några ”rena” Sisterskunder som köper hela sin 

garderob på Sisters, dock inte tillräckligt många. Vi frågade därefter vilket prissegment hon 

anser att de tillhör och hon beskrev då att de ligger i mellanprissegmentet.  

 

Målgruppens sortimentsimage 

Ett annat ämne vi fann intressant att diskutera var hur hon tror kunderna upplever Sisters 

sortiment. Där tror hon att kunderna förknippar Sisters med en butik som erbjuder kläder för alla 

tillfällen då hon själv anser att så är fallet. Kunden ska ha möjlighet att finna allt i en och samma 

butik och därmed inte tvingas gå till fler butiker. Hon menar på att företaget haft det i åtanke nu 

när de exempelvis tagit in skor i sortimentet igen. Därefter anmärkte hon att många unga kunder 

säger att de aldrig brukar gå in på Sisters men att när de väl kommer in tycker de att produkterna 

är fina. Vidare tror hon att kunderna förväntar sig få relativt hög service i en Sistersbutik 

åtminstone de kunder som känner till Sisters sedan innan. Hon framhäver dock att hon märker att 

många nästintill blir förvånade vid vissa tillfällen eftersom de arbetar på ett annorlunda sätt i 

jämförelse med andra butiker. Hon refererade till en kund som nyligen sagt att det var ovant att 

folk hälsade när hon gick in i butiker och blev därför förvånad när de gjorde det på Sisters. Hon 

märker att många kunder blir väldigt överraskade över hur de blir bemötta på Sisters, på ett 

positivt sätt.  

 

Avslutningsvis hoppas personen vi intervjuade att det nya erbjudandet kommer att tas emot 

positivt från målgruppen. Hon sa att hon kommer sakna Sisters interna varumärke men hon 

förstår hur företaget tänkt när de tog det beslutet. I dagsläget försöker de informera kunder allt 

eftersom om att det kommer ske en förändring just för att undvika en förvirrad kund. Hon är 

övertygad om att Sisters kan vänta sig en ljus framtid.   

 

4.3 Målgruppens perspektiv 
 

Målgruppens perspektiv undersöktes genom påstana intervjuer i syfte att få en bild över vilka 

personerna i målgruppen är, hur de föredrar att ett erbjudande ska vara utformat. De påstana 

intervjuerna gav oss också material över den rådande image målgruppen har gentemot Sisters 

sortiment. Intervjuerna genomfördes utanför Sistersbutikerna i gallerian Kompassen och i 

köpcentret Nordstan i Göteborg den 21 och 22 april. Undersökningen resulterade i 61 svar och 

intervjuguiden återfinns i bilaga 1. Nedan presenteras ett urval av de diagram som åskådliggör 

vårt resultat, resterande diagram återfinns i bilaga 4. 
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4.3.1 Resultat av påstana intervjuer 
 

 
Diagram 4:1 Ålder 

 

För att identifiera hur Sisters målgrupp ser ut valde vi att börja den påstana intervjun med en 

grundläggande fråga gällande ålder. Frågan var öppen och de tillfrågade fick fritt ange hur gamla 

de var. För att underlätta sammanställningen av resultatet har en indelning i olika åldersspann 

gjorts. Diagram 1 visar de olika ålderspannen och resultatet klargjorde att det råder varierande 

åldrar bland de som besöker en Sistersbutik. I resultatet fick vi fram att åldersgrupperna 15 till 20 

år och 21 till 25 år tillsammans utgjorde 41 procent av undersökningens respondenter. 

Ålderskategorierna 26 till 30 år samt 46 till 50 år utgjorde båda 13 procent av de tillfrågade. 

Vidare utgjorde ålderkategorierna 31 till 35 och 51 till 55 åtta procent vardera av de tillfrågade, 

36 till 40 utgjorde sju procent och 41 till 45 motsvarades av fem procent av våra respondenter. 

Åldersgruppen 56 till 60 år och personer över 60 år utgjorde tillsammans fem procent av 

respondenterna.  
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Diagram 4:2 Bostadsort 

 

Eftersom en del av den insamlade datan ämnade ge en bild över Sisters målgrupp i Göteborg 

frågade vi respondenterna om deras bostadsort. Frågan var öppen ställd och vid 

sammanställningen valde vi att dela in respondenternas svar i olika kategorier, Göteborg, 

närliggande kommun till Göteborg och annan. ”Annan” i diagram 2 står för de som uppgav en 

bostadsort som var på ett längre avstånd från Göteborg som exempelvis Skövde. Diagram 2 visar 

att 56 procent av den totala undersökningens respondenter är representerad av personer boende i 

Göteborg. Vidare visar diagrammet att 25 procent är boende utanför Göteborg i en närliggande 

kommun och att 20 procent är bosatta i övriga delar av Sverige.  

 

I en öppen fråga fick respondenterna ange sina huvudsakliga fritidsintressen där flera spridda 

svar rådde (se bilaga 4 fråga 2). Det vanligaste svaret vi erhöll var fritidsintressen som att träna, 

umgås med familj och vänner. Andra svar vi fick var intressen som golf, matlagning, inredning 

och att shoppa.  
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Diagram 4:3 Sysselsättning 

 

För att få en bredare förståelse och inblick i målgruppen valde vi att fråga om deras 

sysselsättning. Frågan var öppen och vi delade in svaren i tre kategorier, arbetar, arbetslös och 

studerande. Diagram 3 visar att 70 procent av målgruppen arbetar. Yrkena som framkom är 

blandade som sjuksköterska, läkare, optiker, pedagoger, administratörer och egen företagare. Vi 

såg inget mönster i vad de arbetar med och valde därmed endast att sammanställa vilken 

sysselsättning som finns. Förutom de som arbetar syns att många respondenter är studenter vilket 

stod för 28 procent av undersökningen och två procent av de tillfrågade var arbetslösa.  
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Diagram 4:4 Grad av modeintresse 

 

I jakten på att få mer kunskap om Sisters målgrupp ställdes en fråga angående vilken grad av 

modeintresse respondenterna anser sig ha. Svaren var förutbestämda och respondenterna fick 

placera in sitt modeintresse på en skala mellan ett till tio där tio var den högsta graden. Diagram 

4 visar att 74 procent av respondenterna anser sig ha ett modeintresse över siffran fem. Av 

respondenterna anser 36 procent sig ha ett modeintresse som motsvarade en sjua.  

 

För att ytterligare ha möjlighet att kartlägga målgruppen valde vi att ställa en fråga som berörde 

motivet till att de handlar kläder. De tillfrågade fick då svara på frågan ”Av vilka anledningar 

handlar du kläder?” Här var svarsalternativen förutbestämda och de var utformade med 

utgångspunkt i en del av vår teoretiska referensram som berör Maslow´s behovshierarki. 

Respondenten fick välja flera alternativ men vi var noga med att tala om att endast de mest 

väsentliga skulle anges. Alternativen var följande:  

 

o Jag har ett behov av det 

o Jag är modeintresserad och bryr mig om vilka kläder jag bär 

o Jag vill förmedla min personlighet 

o Jag vill känna social tillhörighet med mina vänner 

o Nya kläder ökar mitt självförtroende 

o Jag finner nöje i att shoppa 

 

Resultatet (se bilaga 4 fråga 4) visade att den största anledningen till att målgruppen köper kläder 

är för att de finner ett nöje i att shoppa vilket hela 64 procent angav. Vidare visade resultatet att 

54 procent främst handlar kläder på grund av att de har ett behov av det. 51 procent uppgav som 

anledning att deras modeintresse var avgörande för klädinköp. 31 procent anser att nya kläder 

ökar deras självförtroende medan 26 procent vill med hjälp av kläder förmedla sin personlighet. 
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Att känna social tillhörighet till sina vänner ansågs endast av tio procent som en avgörande 

anledning till att kläder köps. 

 

 
Diagram 4:5 Hur mycket som spenderas på kläder varje månad 

 

För att få en tydligare beskrivning av målgruppens beteende gällande klädinköp valde vi att i en 

sluten fråga ta reda på hur mycket de i genomsnitt spenderar på kläder varje månad. Vi gav dem 

alternativen 0 till 499 kronor, 500 till 999 kronor, 1000 till 1999 kronor och 2000 kronor eller 

mer. I diagram 3 kan det utläsas att en majoritet på 51 procent i genomsnitt spenderar 500 till 

999 kronor per månad på kläder. 23 procent angav att de lägger 1000 till 1999 kronor i månaden 

på kläder och 20 procent uppgav att 0 till 499 kronor spenderas.  Det var endast sju procent som 

angav att de spenderar 2000 kronor eller mer i månaden på kläder. 
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Diagram 4:6: Hur ofta respondenterna handlar på Sisters 

 

Vidare var vi intresserade av vilket intresse som finns gällande Sisters sortiment. Vi ställde 

därför en fråga som löd ”Hur ofta handlar du på Sisters?”. Respondenterna kunde här besvara hur 

ofta de handlar på Sisters genom olika intervall som en gång per vecka, en gång per månad, en 

gång per halvår, tre till fyra gånger per år eller aldrig. Det intressanta som resultatet visar här är 

att ingen av de 61 tillfrågade personerna handlar veckovis ur Sisters sortiment. Den största delen, 

vilket motsvarar 61 procent handlar tre till fyra gånger per år på Sisters. Endast två procent 

handlar en gång per månad på Sisters. En annan intressant aspekt som kan utläsas i diagrammet 

ovan är att hela 20 procent av respondenterna uppgav att de aldrig handlar på Sisters trots att de 

besöker butiken. 

 

Då syftet med en av våra forskningsfrågor var att få kunskap om vilken image konsumenter har 

gentemot Sisters sortiment frågade vi våra respondenter vad de associerar med dagens sortiment. 

Här fick vi varierande svar (se bilaga 4 fråga 7) men vi såg ett mönster i att många associerar 

sortimentet med att vara damigt, dressat, dyrt och att det passade lite äldre kvinnor. Ett stort antal 

av våra respondenter svarade även att Sisters tillhandahåller snygga kläder med bra kvalitet men 

att de upplever kläderna lite tråkiga och opersonliga. 
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Diagram 4:7 Attityd till Sisters sortiment 

 

Vi ville därefter få en bild över vilka inställningar och attityder som målgruppen har gentemot 

Sisters sortiment för att ytterligare kunna beskriva den rådande imagen. Vi ställde därmed en 

fråga beträffande vilken attityd respondenterna har och alternativen var förutbestämda. 

Respondenten fick då ange sin attityd från att vara mycket negativ, negativ, neutral, positiv eller 

mycket positiv till sortimentet. Diagram 7 visar att en majoritet på 56 procent av de tillfrågade 

har en positiv attityd till det rådande sortimentet på Sisters. 39 procent har en neutral attityd och 

andelen med en mycket positiv attityd var endast två procent. Tre procent angav att de har en 

negativ attityd medan ingen av de tillfrågade angav att de är mycket negativa till sortimentet 

vilket förklarar varför det alternativet inte syns i diagrammet ovan. 
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Diagram 4:8 Varumärken som föredras i Sisters sortiment 

 

Därefter tillfrågades respondenterna angående vilka varumärken de föredrar i Sisters sortiment. 

Syftet med frågan var att ge en indikation på hur efterfrågat Sisters interna varumärke är av 

målgruppen. Respondenten hade här tre svarsalternativ; interna varumärket, externa varumärken 

eller att de föredrar en blandning mellan det interna- samt externa varumärken. 62 procent av de 

tillfrågade föredrar en blandning, 11 procent handlar helst det interna varumärket medan åtta 

procent föredrar att handla av de externa varumärkena. 18 procent hade inte någon uppfattning 

då de sällan handlade på Sisters. 

 

Vi frågade våra respondenter vad de helst handlar ur Sisters sortiment för att få en inblick i vilka 

produkter målgruppen efterfrågar. Frågan var öppen och respondenterna fick ange valfritt antal 

produkter. En övervägande del av respondenterna svarade att de helst handlar bastoppar men 

blusar, skjortor samt klänningar var även populära produktkategorier. Ett fåtal respondenter 

angav jeans, byxor samt accessoarer som sina favoriter i Sisters sortiment. 

 

Vidare ställde vi en fråga angående vad som är avgörande för dem vid ett köp. Frågan ställdes 

för att få kunskap om vad som påverkar målgruppen till att handla vilket ger en indikation på vad 

Sisters bör ha i åtanke gällande deras erbjudande. Här hade respondenterna sju svarsalternativ att 

välja mellan och de hade möjlighet att svara flera alternativ. Alternativen var pris, kvalitet, 

service, varumärke, produktens utseende, tillgänglighet samt annan. På alternativet ”annan” hade 

de möjlighet att ange ett eget svar. Svaren visade tydligt (se bilaga 4 fråga 11) att priset samt 

produktens utseende är mest avgörande för att målgruppen ska genomföra ett köp men även 

kvalitet visade sig vara en väsentlig faktor. Service, varumärke och tillgänglighet är aspekter som 

respondenterna ansåg mindre viktiga. Ett fåtal respondenter svarade ”annan” och ansåg då 

passform, färg samt trivsel i plagget som avgörande för att de ska handla. 
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För att en få inblick i hur målgruppen upplever prissituationen på Sisters sortiment ställde vi 

frågan ”Hur upplever du priserna på Sisters sortiment?”. Frågan var öppen vilket innebär att 

respondenterna hade möjlighet att fritt säga sin åsikt. Här kunde vi se ett tydligt mönster då cirka 

hälften av respondenterna angav att det är bra priser. Ett stort antal motiverade det med att 

priserna är rimliga i förhållande till den kvalitet som Sisters produkter har. Resterande 

respondenter ansåg priserna som höga och några påpekade att de är dyra i jämförelse med andra 

kedjor som exempelvis H&M. 

 

Ytterligare en fråga vi ställde i vår påstana intervju var ”Hur värderar du en produkt kvalitet?”. 

Respondenterna gavs här möjlighet att välja valfritt antal av fem olika svarsalternativ vilka var 

utefter priset, varumärket, materialet i produkten, plaggets skötselråd eller annat. Resultatet visar 

tydligt (se bilaga 4 fråga 13) att de tillfrågade värderar en produkts kvalitet utefter priset samt 

materialet i produkten. Produktens varumärke samt skötselråd är mindre viktigt när det gäller att 

avgöra hur god kvalitet produkten innehar. På frågan svarade även två personer ”annat” och 

angav då att de värderar en produkts kvalitet utefter produktens utseende och erfarenheter från 

tidigare varumärken. 

 
Diagram 4:9 Var kläder helst handlas 

 

Respondenterna tillfrågades därefter var de helst önskar handla kläder, i en fysisk butik eller via 

Internet. Vi fann frågan intressant för att ytterligare ha en möjlighet att kartlägga vad målgruppen 

efterfrågar i ett erbjudande från Sisters. Som synes i diagrammet ovan var en majoritet, 97 

procent, av respondenterna eniga om att de helst handlar i en fysisk butik och endast tre procent 

av de tillfrågade angav att de helst handlar via Internet. 

 

Då grunden i Sisters erbjudande består i att erbjuda kunden en hög personlig service fann vi det 

väsentligt att undersöka vad de tillfrågade faktiskt efterfrågar för service när de går in i en 

Sistersbutik. Svarsalternativen på frågan var förutbestämda och respondenterna hade möjlighet 

att ange flera om så önskades.  
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Alternativen var följande:  

 

o Personalen hälsar 

o Personalen frågar om du söker efter något specifikt  

o Personalen visar sig vara tillgänglig utan att vara för närgången  

o Personalen hjälper till i provrummet med storlekar och passform 

o Personalen hjälper dig att hitta matchande kläder 

 

I resultatet åskådliggörs (se bilaga 4 fråga 15) att de tillfrågade efterfrågar personal som hälsar 

och visar sig vara tillgängliga utan att vara för närgångna. En service som innebär att personalen 

frågar om kunden söker efter något specifikt ansågs mindre viktigt. Service som hjälp i 

provrummet samt hjälp att hitta matchande kläder efterfrågas inte i större utsträckning av våra 

respondenter. 

 

Avslutningsvis frågade vi våra respondenter hur de vill bli kontaktade med information och 

erbjudanden från modeföretag. Frågan ställdes för att få kunskap om hur Sisters på bästa sätt kan 

kommunicera med sin målgrupp. Respondenterna fick här välja mellan följande alternativ och de 

hade möjlighet att ange flera: 

 

o Mail 

o SMS 

o Tidningsannons 

o Postutskick 

o Söka information själv 

o TV-annons 

o Annan 

 

Vårt resultat visade tydligt (se bilaga 4 fråga 16) att målgruppen vill bli kontaktad via mail och i 

annat fall önskar de söka information själva. 
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5. Analys 
 

Det empiriska undersökningsområdet analyseras här med utgångspunkt från vår teoretiska 

referensram med syfte att leda fram till en lösning på våra forskningsfrågor. 

 

FF1: Hur ser Sisters målgrupp ut? 
 

Ett företags målgrupp bildar den potentiella kundgruppen och det är deras behov och önskemål 

som behöver tillgodoses för att uppnå en lönsam rörelse (Dahlén & Lange 2009). Smith (1956) 

framhåller att en målgrupp kan ses som en för stor del av marknaden för att lyckas träffa 

kundernas precisa behov och därför har arbetet med segmentering vuxit sig starkare. Kara och 

Kaynak (1996) beskriver segmentering som ett sätt att skräddarsy ett erbjudande så att det blir 

mer riktat till kunden och dennes preferenser. I segmenteringsarbetet kartläggs kunderna efter 

geografiska, demografiska, geodemografiska, psykografiska- och beteendemässiga faktorer 

(Dahlén & Lange 2009). Enligt Sisters marknadschef (se 4.2.1, ss 28-29) segmenteras deras 

kunder efter ålderskategorier, graden av modeintresse och livsstil. I ålderssegmentet beskriver 

hon att målgruppen består av kvinnor mellan 25 till 45 år. Vidare beskriver marknadschefen att 

graden av modeintresse ses som högt hos en Sisterskund då denne har en önskan om att vara rätt 

klädd för alla tillfällen och att modegraden därmed matchar målgruppens preferenser.  

 

Solomon (2010) beskriver livsstil som det sätt som en individ väljer att leva sitt liv och menar 

vidare att det kan vara en god hjälp för företag att dela in kunder efter olika livsstilar. Enligt 

Sisters marknadschef kan målgruppen segmenteras utefter en gemensam livsstil (se 4.2.1, s. 29). 

Livsstilen beskriver hon som aktiv där gränsen mellan arbete och fritid flätats samman. Med 

aktiv menar marknadschefen att livsstilen för en Sisterskund innefattar olika situationer som sker 

i vardagen såsom afterwork med vänner eller en middag med sin sambo. Marknadschefen går 

mer ingående in på livsstilen för Sisterskunder genom att beskriva kvinnorna i segmentet som 

personer som lever i ett förhållande utan barn med ett heltidsarbete där de tjänar mer pengar i 

månaden än genomsnittet. Vidare påpekar marknadschefen att den livsstil personerna i segmentet 

lever går hand i hand med deras modeintresse eftersom Sisterskunderna har ett arbete som är 

högavlönat som kräver en respektabel nivå på kläderna.  

 

Neal och Wurst (2001) menar att se till faktorer som ålder och livsstil kan göra det svårt att skapa 

en tillräcklig bild av de potentiella kunderna. De lyfter därför fram multidimensionell 

segmentering som ett instrument för att dyka djupare i kundens behov, värderingar och 

önskemål. Intervjun med en av Sisters avdelningsansvariga (se 4.2.2, s. 31) styrker Neal och 

Wurst (2001) resonemang eftersom hon fann det svårt att definiera den precisa målgruppen på 

grund av de spridande ålderskategorierna och livsstilarna. Sisters avdelningsansvariga beskrev 

målgruppen som kvinnor mellan 15 till 90 år medan marknadschefen beskrev målgruppen som 

25 till 45 år gammal vilket tyder på att marknadschefen och Sisters avdelningsansvariga har olika 

uppfattningar när det gäller målgruppens identitet.  

 

Smith (1956) beskriver att trots att ett företag valt att rikta sig till en målgrupp så kan denne 

fortfarande vara en för stor del av marknaden för att helt lyckas matcha de verkliga kundernas 

behov. Enligt vår undersökning (se 4.3.1, s. 33) råder det varierande åldrar på de personer som 

besöker en Sistersbutik men den största delen av Sisters besökare var 15 till 25 år. Likaså 
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utgjorde åldersgrupperna 26 till 30 år och 46 till 50 år stora delar av resultatet vilket tyder på den 

rådande ålderspridningen bland kunderna som Sisters avdelningsansvarige påpekar. Vidare kan 

det utläsas ur vår undersökning att marknadschefens definition på målgruppen är allt för 

begränsad i förhållande till hur åldersituationen på de verkliga kunderna ser ut. Under intervjun 

med Sisters avdelningsansvariga (se 4.2.2, s. 31) framhöll hon att Sisters vid starten år 2000 hade 

en tydligare ålderssegmentering i och med det mer dressade sortimentet som rådde. Idag är hon 

förvirrad och anser att passformerna på plaggen i sortimenten förändrats till att passa en yngre 

målgrupp men att kommunikationen då behöver riktas tydligare till de yngre. Enligt 

marknadschefen (se 4.2.1, s. 29) innebär inte den strategiska varumärkesavvecklingen någon 

förändring i valet av målgrupp men kommunikationen ska bli en annan då de externa 

varumärkena kommer lyftas fram. 

 

Enligt Vyncke (2002) är AIO-teorin ett sätt att segmentera efter livsstil och variabler som 

intressen, aktiviteter och åsikter identifieras då hos en kundgrupp. Vår undersökning visar (se 

4.3.1, s. 32) att hela 70 procent av målgruppen arbetar vilket ses som en aktivitet de utför. 

Marknadschefen uppgav (se 4.2.1, s. 29) att kvinnorna i Sisters målgrupp tjänar mer än 

genomsnittet och har en hög utbildning. Vår undersökning visade inte något specifikt mönster 

bland de arbeten som uppgavs och de ses inte som extraordinära med en högre lön än 

genomsnittet. Det tyder på att målgruppen är mer ”vanlig” än vad företaget uttrycker. När det 

gäller målgruppens intressen (se bilaga 4 fråga 2) är träning, familj och vänner tydliga 

prioriteringar. Vidare har målgruppen aktiva fritidsintressen som matlagning och golf vilket 

tyder på att de är aktiva människor. Marknadschefen lyfte fram (se 4.2.1, s. 29) att 

Sisterskunderna är aktiva vilket visar att vårt resultat stämmer.  

 

Ett annat intresse hos målgruppen upptäcktes genom undersökningen vilket var modeintresset. 

Vyncke (2002) menar att en modeintresserad kund uppger ofta att denne föredrar de senaste 

nyheterna och anser det roligt att shoppa. Målgruppen uppgav (se 4.3.1, s. 36) att de föredrar de 

senaste nyheterna och de har ett modeintresse där en tydlig majoritet ansåg sig ha ett 

modeintresse högre än medel på en skala. Det stämmer överens med den bild marknadschefen 

har angående målgruppens intresse för mode (se 4.2.1, s. 29) eftersom hon beskrev målgruppen 

som modemedveten. 

 

Som en del i att lära känna sin målgrupp kan enligt Dahlén och Lange (2009) beteendemässiga 

faktorer utredas. Det shoppingbeteende målgruppen har identifierades genom vår undersökning 

(se 4.3.1, s. 37) och det framkom att en majoritet av målgruppen spenderar mellan 500 till 999 

kronor på kläder varje månad. Vidare handlar inte målgruppen på Sisters så frekvent som 

företaget kanske önskar (se 4.3.1, s. 38) då en majoritet av våra respondenter endast handlar tre 

till fyra gånger per år. Uppseendeväckande är dock att av de tillfrågade respondenterna, som 

precis varit inne i en Sistersbutik, uppgav 20 procent att de aldrig handlar på Sisters. Dahlén och 

Lange (2009) menar att den beteendemässiga segmenteringen ger en inblick i de potentiella 

kundernas attityder. De 20 procent som aldrig handlar på Sisters trots att de besöker butiken 

antas ha en neutral till negativ attityd till sortimentet vilket förklarar att köp uteblir.  

 

Genom Maslow´s (1987) behovshierarki kan olika kunders motiv till att handla utredas och 

företag kan ta reda på de behov en kund önskar tillgodose. I vår undersökning  framkom det (se 

bilaga 4 fråga 4) att den största anledningen till att målgruppen handlar kläder är för att de finner 
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ett nöje i att shoppa. En stor andel av målgruppen önskar tillgodose det fysiologiska behovet och 

handlar därmed kläder för att de faktiskt behöver det. Ett annat behov som Sisters kunder önskar 

tillgodose genom att handla kläder är behovet av tillhörighet och närhet, i vår undersökning 

framkom det att målgruppen önskade känna social tillhörighet genom de kläder de bar. Behovet 

av självkänsla och det estetiska behovet var också avgörande anledningar för målgruppen när de 

handlar kläder. Målgruppen uppgav att de genom nya kläder lyckas förmedla sin personlighet 

samtidigt som nya kläder ökar deras självförtroende vilket styrker att behovet av självkänsla och 

det estetiska behovet avgör målgruppens val av att handla eller inte handla kläder (Maslow 

1987). 

 

FF2: Hur önskar Sisters målgrupp att ett erbjudande från Sisters ska 
vara utformat? 
 

McCarthy (1960) beskriver att en marknadsstrategi består av två delar. Den första delen handlar 

om att lära känna den kund som erbjudandet i slutändan ämnar nå. Den andra delen handlar om 

hur erbjudandet ska vara utformat med hjälp av marknadsföringsmixens verktyg. De ingredienser 

som tillsammans utgör marknadsföringsmixens verktyg är variablerna produkt, plats, påverkan 

och pris. När ett företags målgrupp är identifierad är det av stor vikt att ha kunskap om vad de 

efterfrågar i ett erbjudande för att sedan ha möjlighet att välja hur de 4P:na ska sättas samman 

(McCarthy 1960). Enligt Kotler (1999) finns det även möjlighet att se marknadsföringsmixen ur 

konsumentens synvinkel då en konsument som lockas av ett erbjudande troligen inte ser det ur 

samma perspektiv som företaget. Han menar att de 4P:na ur kundens synvinkel bättre beskrivs 

som de fyra kundpunkterna vilka är; värde för kunden, kostnad för kunden, tillgänglighet samt 

kommunikation (Kotler 1999). Även Yudelson (1999) menar att varje P i marknadsföringsmixen 

står för olika sätt att skapa värde för kunden.  

 

Produkt står för att skapa en produkt som är åtråvärd av kunderna (Yudelson 1999). Enligt vår 

undersökning (se 4.3.1, s. 40) handlar målgruppen flera produktkategorier ur sortimentet men de 

främsta produkterna som inhandlas och efterfrågas är bastoppar, blusar samt klänningar.  

 

Enligt Martenson (2007) kan en butiks sortiment bestå av både externa och interna varumärken. 

Externa varumärken används ofta för att fungera som indragare till butiker och de ökar 

kundlojaliteten. Interna varumärken utvecklas för att konkurrera med övriga aktörer och för att 

ha möjlighet att särskilja sig. De fungerar även som ett prisvärt och attraktivt alternativ till 

externa varumärken (Martenson 2007). I dagsläget erhåller Sisters både ett internt varumärke 

samt externa varumärken, något som dock kommer förändras hösten 2012 då det interna 

varumärket tas bort (RNB Retail and brands 2012). Enligt vår undersökning (se 4.3.1, s. 40) 

föredrar en majoritet av de tillfrågade en blandning mellan Sisters interna varumärke samt de 

externa varumärkena vilket talar emot Sisters kommande förändring. Martenson (2007) menar 

vidare att välkända externa varumärken säljs i många butiker vilket gör det svårt att differentiera 

sig från övriga aktörer på marknaden. Även det bekräftar att Sisters i framtiden kan få det tufft 

att sticka ut ifrån mängden. Dock bör hela butiken ses som ett varumärke och det väsentliga är då 

enbart att butiken uppfyller kundens behov och önskemål (Martenson 2007). Lyckas Sisters 

erbjuda målgruppen vad de faktiskt efterfrågar och övertyga dem om att de externa varumärkena 

erhåller samma kvalitet och prisnivå som det interna finns en möjlighet att målgruppen fortsätter 

handla på Sisters trots saknaden efter det interna varumärket. 
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Plats handlar om att göra erbjudandet tillgängligt för kunden på en plats där denne önskar nå 

erbjudandet (Yudelson 1999). Att produkten ska vara lättillgänglig är därmed avgörande för att 

kunden ska handla (Kotler 1999). Resultatet från vår undersökning visar tydligt (se 4.3.1, s. 41)  

att målgruppen hellre handlar i en fysisk butik än på internet, något som är positivt för Sisters då 

de endast säljer sina produkter via fysiska butiker. 

 

När det gäller en produkts pris är det viktigt för företag att sätta ett pris som är tillräckligt 

attraktivt för att målgruppen ska genomföra ett köp (Yudelson 1999). Priset på Sisters sortiment 

(se 4.3.1, s. 41) ansågs av cirka häften av våra respondenter som bra i förhållande till den kvalitet 

som Sisters produkter har. Resterande respondenter ansåg priserna som höga vilket således 

innebär att målgruppen inte upplevde priserna som attraktiva på grund av att de jämförde 

sortimentet och priset med andra kedjeföretag som H&M. Enligt Fill (2009) påverkas det värde 

konsumenter ser i en produkt mycket av vilket pris den innehar. De tillfrågade respondenterna 

som ansåg sortimentets pris som högt ser troligen ett lägre värde i Sisters produkter än de som 

såg priserna som bra. Även kvalitetsuppfattningen och känslan som fås vid köp av en viss 

produkt härrör mycket ur priset (Fill 2009). Det bekräftades genom vår undersökning (se bilaga 4 

fråga 13) då de tillfrågade främst värderar en produkts kvalitet utefter priset samt materialet i 

produkten. Vidare analyserar ofta konsumenter värdet i produkten genom att se till sin egen 

budget samt övriga aktörers prissättning (Fill 2009). I vår undersökning jämförde några 

respondenter Sisters prissättning med konkurrenter och påpekade då att de ansåg Sisters 

sortiment dyrt i förhållande till andra kedjor som exempelvis H&M. 

 

Påverkan handlar om att få kunden att komma till ett köpbeslut och att få det egna erbjudandet 

att framstå som bättre än konkurrenternas (Yudelson 1999). Vår undersökning  visade (se bilaga 

4 fråga 16) att övervägande del av våra respondenter önskar få information och erbjudanden från 

modeföretag främst via mail. En stor del föredrog ingen information alls utan ansåg det bättre att 

söka informationen själv. Vidare vill kunden inte bara påverkas av reklam utan önskar även ha 

möjlighet att föra en konversation med företaget. Att företaget erbjuder god service är sedermera 

väsenligt för kunden (Kotler 1999). Grunden i Sisters erbjudande består av att kunden ska 

erbjudas en köpupplevelse genom en hög personlig service och ett attraktivt sortiment (RNB 

Retail and brands 2012). En service som innebär att personalen hälsar samt visar sig tillgängliga 

utan att vara för närgångna visade sig vara det målgruppen efterfrågade när de besöker en 

Sistersbutik. Att personalen hjälper till i provrum med storlekar och passform eller hjälp att hitta 

matchande kläder efterfrågades inte i någon större utsträckning (se bilaga 4 fråga 15). 

 

FF3: Hur ser målgruppens image ut gentemot Sisters sortiment i 
dagsläget? 
 

Kapferer (2008) beskriver att ett företags image talar om hur väl de kommunicerat sin 

företagsidentitet. Identiteten sänds ut av företaget genom olika marknadsföringskanaler för att 

därefter tolkas av konsumenten vilken i sin tur formar imagen (Kapferer 2008). Identitet och 

image står i relation till varandra, det vill säga det är viktigt att konsumenten uppfattar ett företag 

på samma sätt som företaget vill bli uppfattat (Nandan 2005). Enligt våra intervjuer med 

marknadschefen och en avdelningsansvarig samt våra påstana intervjuer råder något delade 

meningar gällande hur företaget vill att sortimentet ska uppfattas och hur det faktiskt uppfattas av 

målgruppen.  
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Vid intervjun med marknadschefen (se 4.2.1, s. 30) menade hon att Sisters önskar att målgruppen 

associerar sortimentet med att vara mångsidigt och att det ska vara enkelt att matcha olika 

produkter ur sortimentet med varandra. Vidare beskrev hon att företaget vill uppfattas som ett 

serviceinriktat företag som genomsyras av ett trevligt bemötande och god service. Kunden ska 

ges en positiv shoppingupplevelse när de besöker Sisters. Den avdelningsansvariga på Sisters (se 

4.2.2, s. 32) beskrev de önskade associationerna på ett liknande sätt och hon tror att kunderna 

förknippar Sisters med en butik som erbjuder kläder för alla tillfällen. Även hon tror att kunderna 

associerar Sisters med att de ska erbjudas en relativt hög service men framhäver att många nästan 

blir förvånade när de kommer in i butiken och personalen är så serviceinriktade. Hon menar att 

kunderna då blir överraskade på ett positivt sätt. 

 

Enligt Martenson (2007) baseras ett företags eller ett varumärkes image på vad konsumenter har 

för associationer kopplade till sitt företag eller sortiment. Vidare menar Kapferer (2008) att 

varumärkesimage syftar till vilken uppfattning konsumenter har om ett varumärke genom dess 

produkter, kommunikation samt service. Sisters produkter associerades med att vara för dyra då 

respondenten jämförde sortimentet med andra kedjeföretag som H&M. Utifrån en kvalitetsaspekt 

associerade dock respondenterna sortimentet med att ha ett bra pris i förhållande till kvaliteten på 

produkterna. Prisaspekten var en del i respondenternas associationer till sortimentet och vidare 

framkom det att dagens sortiment sågs som tråkigt och opersonligt (se bilaga 4 fråga 7).  

 

Aizen och Fishbein (2000) beskriver en attityd som de meningar en individ har gentemot 

exempelvis en produkt och som utmynnar i känslor av gillande eller ogillande. De menar även att 

människor skapar olika attityder då de utvärderar de associationer som är kopplade till just den 

produkten (Aizen & Fishbein 2000). De tillfrågade i vår undersökning (se 4.3.1, s. 39) har 

associationer kopplade till Sisters sortiment som främst medför en positiv till neutral attityd 

gällande det sortiment som råder. Några av de tillfrågade angav även att de har en negativ attityd 

till de produkter som Sisters erbjuder något som kan anses oroväckande.  

 

Enligt Grönroos (1992) återspeglar imagen det värde konsumenter associerar med ett företag och 

det är något som kan variera mellan olika personer. I vår undersökning var både associationerna 

och attityderna varierande mellan respondenterna. Keller (1993) beskriver att kunden ser ett högt 

värde om starka och positiva associationer skapas i dennes medvetande medan ett lågt värde 

uppkommer i de fall negativa uppfattningar genomsyrar kunden förhållningssätt till ett 

varumärke eller ett sortiment (Keller 1993). Som tidigare nämnts har målgruppen en positiv till 

neutral attityd till Sisters sortiment vilket medför att de varken ser ett högt eller lågt värde i 

sortimentet. Emellertid uppgav endast två procent av de tillfrågade att de har en mycket positiv 

attityd medan ingen angav en mycket negativ attityd. Hade stor del av målgruppen angivit att de 

har en mycket positiv eller mycket negativ attityd hade värdet enklare kunnat säkerställas. 

Kunskap om vilket värde målgruppen ser i sortimentet är väsentligt för företag att ha kännedom 

om eftersom det kan ge en indikation på eventuella förbättringar som kan göras i 

varumärkesstrategin (Keller 1993). Det som därmed kan utläsas är att målgruppen inte värderar 

Sisters erbjudande som optimalt. 
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6. Slutsats 
 

Analysen som gjorts i kapitel fem har utmynnat i slutsatser som besvarar våra forskningsfrågor 

vilka presenteras i kapitlet. 

 

FF1: Hur ser Sisters målgrupp ut? 
 

Sisters målgrupp består i dagens läge av kvinnor med varierande åldrar. Företagets definition på 

målgruppens ålder är 25 till 45 år och den avdelningsansvariga beskrev att personerna som 

kommer in i butiken är mellan 15 till 90 år. Även våra respondenters åldrar var varierande från 

15 till 60 år. Det visar att det ålderspann som marknadschefen uppger som idealiskt som Sisters 

valt att rikta in sig på är allt för smalt i jämförelse med hur den verkliga Sisterskunden faktiskt 

ser ut.  

 

Enligt marknadschefen utgörs Sisters målgrupp av kvinnor med en aktiv livsstil där gränsen 

mellan arbete och fritid flätas samman. Vidare består målgruppen av personer som lever i ett 

förhållande utan barn med ett heltidsarbete där de tjänar mer pengar i månaden än genomsnittet. 

Enligt vår undersökning bekräftas delvis marknadschefens beskrivning eftersom respondenterna 

uppgav att de lever en aktiv livsstil med fritidsintressen som träning, familj och vänner, dock såg 

vi inget mönster i att de yrken som utövas skulle vara speciellt högavlönade. En slutsats som kan 

dras här är därmed att den verkliga målgruppen har varierade yrken som inte innebär en högre 

inkomst i månaden än genomsnittet. 

 

Gemensamt för målgruppen både enligt marknadschefen samt våra respondenter är att de bryr 

sig om hur de klär sig och de prioriterar kläder som håller en hög modegrad. Sisters målgrupp 

handlar kläder på grund av olika anledningar där det faktiska behovet av kläder samt nöjet i att 

shoppa främst styr målgruppen ut på en shoppingtur. Målgruppen anser att nya kläder ökar deras 

självförtroende och ser kläder som ett sätt att uttrycka sin personlighet. Summan som målguppen 

lägger på kläder per månad varierar men vanligtvis spenderas 500 till 999 kronor till det 

ändamålet.  

 

FF2: Hur önskar Sisters målgrupp att ett erbjudande från Sisters ska 
vara utformat? 
 

Målgruppen handlar helst i en fysisk butik där bastoppar, blusar och klänningar efterfrågas i 

sortimentet vilket visar att det är de produkterna som bör vara centrala i Sisters 

erbjudandeutformning. Vidare uppskattar målgruppen en kombination av både interna- och 

externa varumärken. Produkten i Sisters erbjudande bör således vara utformat utifrån såväl 

interna som externa varumärken vilket för oss till slutsatsen att målgruppen inte kommer att vara 

helt tillfreds med den kommande varumärkesförändringen.  

 

Priset på det erbjudande Sisters tillhandahåller i dagsläget anses av målgruppen som rimligt i 

förhållande till den kvalitet produkterna håller. Målgruppen värderar en produkts kvalitet utefter 

priset och materialet i produkten. Därför är det av stor vikt för Sisters att tillhandahålla ett 

sortiment som genomsyras av hållbara material och ett pris därefter. Slutsatsen som kan dras när 
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det gäller priset på erbjudandet är därmed att produkterna i sortimentet kan säljas för nuvarande 

priser såvida inte kvaliteten i produkterna förändras.   

 

Vidare önskar målgruppen att själv söka information och lämpliga erbjudanden från Sisters utan 

att påverkas genom masskommunikation. Sett ur målgruppens perspektiv kan dock mail vara en 

lämplig marknadsföringskanal för att erbjudandet ska nås fram. Graden av service Sisters 

målgrupp efterfrågar är att personalen hälsar samt visar sig tillgängliga utan att vara för 

närgångna. Att personalen hjälper till i provrum med storlekar och passform eller hjälp att hitta 

matchande kläder efterfrågas inte i någon större utsträckning av målgruppen. 

 

FF3: Hur ser målgruppens image ut gentemot Sisters sortiment i 
dagsläget? 
 

Det råder delade meningar gällande hur Sisters vill att deras sortiment ska uppfattas och hur det 

faktiskt uppfattas av målgruppen. Slutsatsen har vi kommit fram till genom att se till företagets 

önskade associationer i förhållande till målgruppens image gentemot sortimentet i dagsläget. 

Sisters vill naturligtvis alltid uppfattas som ett företag som erbjuder ett mycket positivt sortiment 

men verkligheten utifrån målgruppens perspektiv ser annorlunda ut. 

 

Målgruppen associerar Sisters sortiment med att vara damigt, dressat och att det passar lite äldre 

kvinnor. Vidare associerar många produkterna som snygga med en hög kvalitet och rimliga 

priser i förhållande till den kvalitet produkterna har. Målgruppen ser även produkterna i 

sortimentet som opersonliga och tråkiga.  

 

Målgruppen har en image kopplad till Sisters sortiment som främst består av en positiv till 

neutral attityd. Några av de tillfrågade angav även att de har en negativ attityd till de produkter 

som Sisters erbjuder något som kan anses oroväckande. Konsumenten värderar inte erbjudandet 

som optimalt vilket indikerar på att Sisters behöver arbeta för att skapa ett erbjudande som 

målgruppen efterfrågar och därefter kommunicera det på ett fördelaktigt sätt. Skapas ett 

erbjudande som målgruppen värderar högt förstärks också deras image gentemot Sisters 

sortiment.  
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7. Avslutande diskussion 
 

Kapitlet präglas av våra reflektioner kring studien, dess tillförlitlighet och källkritik. Vidare ger 

vi förslag på fortsatt forskning inom området. 

 

7.1 Egna reflektioner kring studien 
 

Det har varit intressant att undersöka ett företag och deras målgrupp eftersom det gav oss en 

förståelse över svårigheten som finns i att lyckas erbjuda en kund vad denne efterfrågar. Den nya 

inblicken i området har lett till en ökad insikt för hur analyser av målgrupper och indelningar i 

segment ska göras på bästa sätt. Det var speciellt intressant för oss att studera ett företag som 

Sisters på grund av de pågående sortimentsförändringarna. Det krävs ett noga genomtänkt val för 

att ett företag ska besluta sig för att avveckla sitt interna varumärke. Vi har genom vår 

undersökning fått en bättre förståelse varför det beslutet tagits. 

 

Vi hoppas att Sisters marknadsavdelning kan ha användning för vår uppsats i det avseende att de 

genom studien får en kunskap om vem deras målgrupp är och vad de efterfrågar i ett erbjudande 

från företaget vilket kan användas i framtida marknadsföringsarbete. Uppsatsen har skräddarsytts 

för just Sisters men vår förhoppning är att liknande företag också kan ha användning av våra 

slutsatser i deras arbete med målgrupper och erbjudanden. 

 

Under våra tre år på högskolan har de 4P:na genomsyrat marknadsföringskurser. Att allt handlar 

om att skapa ett erbjudande för att locka kunderna och därmed bli lönsam kan i teorin verka som 

ett enkelt arbete. Det vi fått erfara genom vår studie är att utformningen av ett erbjudande är mer 

komplicerad i praktiken. Vidare var det spännande att mäta målgruppens image gentemot Sisters 

sortiment eftersom det gav en indikation på huruvida den kommande sortimentsförändringen kan 

skåda en ljus framtid. 

 

Vi är mycket nöjda med de personliga intervjuerna som genomfördes eftersom de var mycket 

givande för oss. De påstana intervjuerna var svåra att göra men vi fick därigenom utvecklas i 

undersökarrollen och tar med oss den lärdomen.   

 

Som uppsatsgrupp har vi fungerat på ett bra sätt tillsammans där vi båda diskuterat, kommit på 

skilda sätt att arbeta och förbättrat varandras svagheter. På det sättet har vi kompletterat varandra 

eftersom den enes brister har varit den andres styrkor. Vårt sätt att arbeta tillsammans har 

präglats av ett nära samarbete där båda är lika insatta i området.   

  
I början av uppsatsprocessen hade vi alldeles för stora forskningsfrågor som rent praktiskt inte 

hade varit lämpliga att undersöka under tiden för uppsatsen. Vi fann det svårt att förminska men 

anser att vi lyckades smalna av forskningsfrågorna så gott vi kunde.    
 

7.2 Studiens tillförlitlighet 
 

Ett tillvägagångssätt där vi som författare själva samlar in data och tolkar den kan medföra en 

lägre tillförlitlighet därför är det relevant att vi utvärderar information och vår egen 

insamlingsteknik på ett sådant sätt att materialet granskas självkritiskt. Det är lätt att låta sina 
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egna värderingar spela in när information tolkas men genom att anta en mer objektiv syn på 

ämnet och materialet har vi minimerat en alltför utsvävande tolkning. Genom en noggrann 

utvärdering av undersökningens tillförlitlighet där vi kom fram till att en hög validitet bör prägla 

vår studie anser vi också tillförlitligheten som pålitlig.  

 

Resultaten är trovärdiga eftersom de endast baseras på vår insamlade data. Vi har därmed inte 

manipulerat eller blandat in egna åsikter i resultatet. Genom hela studien har det metodologiska 

tillvägagångssättet diskuterats och dokumenterats för att öka en framtida replikerbarhet. De 

slutsatser som dragits är baserade på resultatet och analysen kring våra forskningsfrågor. 

Fallstudieansatsen gör emellertid att studien inte kan generaliseras statistiskt eller totalt men 

tackvare den genomtänkta teoretiska referensramen som undersökningarna utgått från kan en 

tillförlitlighet och generaliserbarhet i studien ändå existera. Vidare har valet av fallstudieansats 

medfört att slutsatserna endast är korrekta för företaget Sisters men vi anser att ett annat företag 

kan utföra en liknande undersökning för att uppnå slutsatser om vem deras målgrupp är, hur de 

önskar att ett erbjudande ska se ut och hur den image som finns ser ut.  

 

Tillförlitligheten är hög eftersom vi samlat in mycket data från olika infallsvinklar, som i sin tur 

lett oss fram till olika delar av fallet. Att vi fick intervjua marknadschefen stärker 

tillförlitligheten eftersom hon är en person som är väl insatt i hur Sisters målgrupp och sortiment 

ser ut. Intervjun med en av Sisters avdelningsansvariga anser vi ha höjt studiens tillförlitlighet då 

hon som arbetar med sortimentet dagligen och möter målgruppen kontinuerligt bidrog till en 

bredare bild av företagets perspektiv.  

 

Genom användning av statistikprogrammet SPSS har de påstana intervjuerna sammanställts för 

att tydlig kunna redogöra för det resultat som växte fram. När tolkning av data skedde fanns en 

strategi om att tolka den på ett objektivt sätt utan att blanda in egna meningar och värderingar.  

 

7.3 Källkritisk diskussion 
 

Litteraturen som legat till grund för undersökningens teoretiska delar har präglats av att vara 

skriven av trovärdiga författare. Det har vi säkerställt genom att endast använda litteratur som är 

framstående inom området. För marknadsföringsmixen valde vi exempelvis att övervägande 

använda oss av författaren och forskaren Jerome McCarthy som är den man som en gång 

skapade marknadsföringsmixen. Vidare har nyare forskning legat till grund för att ta upp 

motsägelser i olika forskares åsikter. Likaså har Abraham Maslow´s bok används för att beskriva 

den behovshierarki han utformat. När det gäller litteraturkällorna har ett ständigt pågående arbete 

bedrivits för att finna de högst relevanta författarna inom området. Författare av så kallade 

textbooks som Philip Kotler har endast används i de fall informationen inte varit tillgänglig att få 

tag på. För att utforma tillvägagångssättet för vår studie har flera forskningsmetodologiska källor 

använts. Samtlig metodlitteratur har varit skriven av erkända och framstående författare.  

 

Vetenskapliga artiklar som använts har sökts upp via bibliotekets databaser och därefter 

utvärderats efter de riktlinjer som finns uppsatta om vad som är en bra vetenskaplig artikel eller 

inte. Tidigare citerade artiklar har därför använts i stor utsträckning.  
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För undersökningens praktiska delar som det empiriska undersökningsområdet har respondenter 

valts ut genom ett tydligt praktiskt tillvägagångssätt. Respondenternas ärlighet anser vi funnits i 

svaren de gav eftersom de tänkte till före de svarade. Det visar på att de försökte komma fram till 

just sitt svar på frågan.  

 

Genom att ha inkluderat personer från företaget som marknadschefen och den 

avdelningsansvariga anser vi ha bidragit till en mer trovärdig studie eftersom företagets 

perspektiv har kommit till uttryck i uppsatsen. Hade endast målgruppen undersökts hade de inte 

varit en tillräcklig källa eftersom vi då inte hade kunnat få den totala bilden av vem målgruppen 

är.  

 

7.4 Förslag på fortsatt forskning 
 

Fortsatt forskning hade kunnat fokusera kring att kombinera en fallstudieansats med en 

longitudinell ansats för att följa Sisters sortiment och målgruppsutveckling under tiden. Det 

strategiska beslutet om varumärkesavvecklingen träder i kraft i höst och att studera utvecklingen 

hade därför varit intressant.  

 

Ett annat förslag på vidare forskning är att under en mer omfattande studie undersöka fler 

personer ur Sisters målgrupp eller fler personer från företaget. Exempelvis hade det varit 

intressant att utföra marknadsundersökningar med alla de kundklubbsmedlemmar Sisters har för 

att få en ännu djupare bild av vem Sisters målgrupp egentligen är. Samtidigt som flera 

avdelningsansvariga hade kunnat undersökas i en tidsmässigt längre undersökning. 

 

Vidare kan en fortsatt forskning fokusera på att studera och göra en marknadsanalys för att 

utreda Sisters position på den svenska modemarknaden. Samtidigt hade analyser kunnat göras i 

det fall Sisters valde att återuppta det avvecklade varumärket igen, för att se om efterfrågan var 

tillräckligt stor för att varumärket skulle kunna bli lönsamt.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide - påstana intervju 

 
1. Ålder:    Bostadsort:    Sysselsättning: 

 

 

2. Nämn dina huvudsakliga fritidsintressen:     

         

 

3. Hur modeintresserad är du på en skala 1-10? 

 

1              2              3              4              5              6             7             8             9            10 

 

4. Av vilka anledningar handlar du kläder?  

o Jag har ett behov av det 

o Jag är modeintresserad och bryr mig om vilka kläder jag bär 

o Jag vill förmedla min personlighet 

o Jag vill känna social tillhörighet med mina vänner 

o Nya kläder ökar mitt självförtroende 

o Jag finner nöje i att shoppa 

 

5. Hur mycket handlar du i genomsnitt kläder för per månad? 

  

0-499   500-999   1000-1999   2000-  

 

6. Hur ofta handlar du på Sisters?  

 

Aldrig  3-4 ggr /år   1 gång/halvår         1 gång/månad  1 gång/vecka 

 

7. Vad associerar du med Sisters sortiment? 

       

 

8. Vilken attityd har du gentemot Sisters sortiment? 

 

Mycket negativ          Negativ  Neutral Positiv  Mycket positiv  

 

9. Vad föredrar du i Sisters sortiment?   

 

Sisters interna varumärke  Externa varumärken  Föredrar blandat sortiment 

 



 

10. Vad handlar du helst ur Sisters sortiment? 

 

 

11. Vad är avgörande för dig vid ett köp?  

 

o Pris 

o Kvalitet  

o Service  

o Varumärke 

o Produktens utseende     

o Tillgänglighet 

o Annat, i så fall vad? 

 

12. Hur upplever du priserna på Sisters sortiment?  

 

 

13. Hur värderar du en produkts kvalitet?  

o Utefter priset 

o Utefter varumärket 

o Material i produkten 

o Utefter plaggets skötselråd 

o Annat, i så fall vad? 

 

14. Var handlar du helst kläder?   

 

Fysisk butik   Internet   

 

15. Vilken service efterfrågar du i en Sistersbutik?  

o Personalen hälsar 

o Personalen frågar om du söker efter något specifikt  

o Personalen visar sig vara tillgänglig utan att vara för närgången  

o Personalen hjälper till i provrummet med storlekar och passform 

o Personalen hjälper dig att hitta matchande kläder 

  

16. Hur önskar du bli kontaktad med erbjudanden och information från modeföretag?  

o Mail 

o SMS 

o Tidningsannons 

o Postutskick 

o Söka information själv 

o TV-annons 

o Annan 
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Intervjufrågor till marknadschefen 

 

Hur ser Sisters målgrupp ut: 

 

- Vilket ålderspann önskar ni attrahera? 

 

- Finns det ett mönster bland målgruppens intressen eller livsstil?  

 

- Hur ser livsstilen ut för en Sisterskund? 

 

- Vilket typ av yrke har den typiska Sisterskunden? 

 

- Kommer målgruppen förändras i och med det strategiska beslutet om avveckling av det 

interna varumärket? Ska samma målgrupp nås nu som innan? 

 

Hur ser Sisters erbjudande ut: 

 

- I vilket avseende arbetar ni med pris? 

 

- Vilket prissegment anser ni er tillhöra? 

 

- Hur arbetar ni för att minska risken att kunden går till en liknande konkurrent? 

 

- Hur ser marknadsföringsåtgärderna i butik ut? 

 

- Hur är Sisters butiker förlagda runtom i Sverige? 

 

- Vilka huvudsakliga produktlinjer ingår i ert sortiment? 

 

- Vilka varumärken säljer ni i dagsläget? 

 

- Kommer ni utöka antalet externa varumärken när det interna tas bort? 

 

- Hur når Sisters erbjudande fram till sin målgrupp? Vilka kanaler/medier används mest 

frekvent? 

 

Hur vill ni att målgruppen uppfattar Sisters erbjudande: 

 

- Vad vill ni att målgruppen ska associera med Sisters erbjudande? 
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Intervjuguide – avdelningsansvarig på Sisters 

 

Beskriv er målgrupp: 

- Ålder? 

- Livsstil? 

- Hur tas det interna varumärket emot av målgruppen? 

- Hur tas det externa varumärket emot av målgruppen? 

 

Beskriv ert sortiment: 

- Ge en beskrivning över det sortiment som råder? 

- Vilken produkt säljer ni bäst av? 

- Vilket prissegment anser du att Sisters tillhör? 

- Vilka varumärken säljer ni i dagsläget? 

 

Sortimentsimage? 

- Hur tror du att kunderna upplever Sisters sortiment? 

- Vilka associationer tror du finns?  

- Hur tror du att det nya erbjudandet (avvecklingen av det interna varumärke) tas emot av 

målgruppen? 
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Svar - påstana intervju 

 

Fråga 2. Huvudsakliga fritidsintressen 

 

- Familj, hund - Golf 

- Kompisar, familj, träning - Vänner, festa, naturen 

- Familj, träning, blommor - Barnen, läsa, musik 

- Träna, kompisar - Tv 

- Kompisar, shoppa, träna - Kompisar 

- Promenad, golf, sommarstugan - Kompisar, träna 

- Träna, pyssla, umgås med 

familj/vänner - Ridning, golf 

- Läsa, miljöfrågor, vänner - Vänner,  

- Vänner, ukulele, Resa - Träna, kompisar 

- Familj, golf - Dansa, piano, måla 

- Böcker, inredning - Sjunga, musik rida 

- Resa - Träna 

- Sjunga, golf, stavgång - Träna 

- Träna, vänner, resa - Sporta 

- Golf, fotboll - Hästar 

- Träna, matlagning, vänner - Golf, gymma, kompisar 

- Hamstrar, träna, trädgård - Familj 

- Sporta - Inga intressen 

- Träna, virka, familjen - Träna, sticka 

- Kompisar, vara hemma - Träning 

- Träna, hunden, läsa - Vänner, träna 

- Båtliv, böcker, vänner - Fotboll, kompisar 

- Musik,  - Träna, familj 

- Musik,  - Träna, kompisar 

- Träna, kompisar, läsa - Kommer inte på något nu 

- Kompisar, golf, matlagning - Film  

- Sy, golf 

- Idrott, inredning, familj 

- Shoppa, resa 

- Fotboll 

- Kompisar 

- Glasögon, mode, kompisar 

- Kläder, musik, gitarr 

- Böcker 

- Musik,  



 

Fråga 4. Av vilka anledningar handlar du kläder? 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Fråga 7. Vad associerar du med Sisters sortiment? 

 

- Något dyrare, dressat - Bra priser, kvalitet 

- Stiligt, för äldre kvinnor - Kläder för äldre 

- Ganska tråkigt, högt pris - Bra priser, kvalitet 

- Damigt, bra varumärken - Bra priser, lagom modegrad 

- Fina klänningar, kvalitet - Tänker inte på något 

- Kläder för alla, trevligt sortiment - Damigt, dyrt, fina kläder 

- Stickat, fina klänningar - Fina kläder, sista alternativet att besöka 

- Business, uppklätt, för lite äldre kvinnor - Damigt 

- För vuxna, stilrent, fina kläder - Snygga kläder 

- Höga priser, bra sortiment, stiligt - Tänker inte på något 

- Kvinnligt, dyrt, färgglatt - Ointressant  

- Elegans, enkelhet, stilrent - Bra kläder 

- Dyrt, snyggt, kvinnligt - Får vad man betalar för, bra kvalitet 

- Bra kvalitet, bra pris, snygga kläder - Snygga kläder, kvalitet, bra priser 

- Fräscht, okej pris - Olika varumärken blandat 

- Fräscht, lagom modernt - Propert 

- Ungdomligt - Baskläder, bra priser 

- Inget - Kvalitet, blandat sortiment 

- Smala modeller, lite dyrare - Bra priser, fina kläder 

- Annat sortiment än kedjorna - Kvalitet, lite dyrt 

- Inga associationer - Stilrent, humana priser 

- Kvalitet, klassiskt, snyggt - Bekväma kläder, färg 

- Brett sortiment 

- Damigt, rätt på något sätt ändå, chict 

- Vuxna kläder, dyrt men prisvärt 

- Blandning av varor, normala priser, 

damigt 

- Ingen ungdomsaffär 

- Tråkigt, romantiskt, opersonligt 

- Tråkigt, opersonligt, bra jeans 

- Kvalitet 

- Dyrt, bra saker 

- Dyrare, exklusivare, smycken 

- Blusar, sjalar, bra kvalitet 

- Ungdomligt 

- Kvalitet, stiligare, fint 

- Damigt 

- Snygga kläder, elegant, damigt 

- Baskläder, bra priser 

- Fina kläder, lite dyrare, blandat 

sortiment 



 

Fråga 11. Vad är avgörande för dig vid ett köp?  

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fråga 13. Hur värderar du en produkts kvalitet? 

 

 

 
 

 

 

 



 

Fråga 15. Vilken service efterfrågar du i en Sistersbutik?  

 

 
 

 

 
 



 

Fråga 16. Hur önskar du bli kontaktad med erbjudanden och information från 

modeföretag?  
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Originalmodell - Maslow´s hierarchy of needs 

 

 
 

Maslow´s hierarchy of needs (Armstrong, Kotler, Saunders & Wong 2008, s. 256) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, 
teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som 
mellan företag och utbildning. 
 

Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 

förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 

samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 

sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 

administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 

designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 

organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 

affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 

programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 

 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 

utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 

tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 

utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 

affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 

uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 

offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 

professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 

enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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