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Sammanfattning
Studien är främst till för att bringa klarhet i hur en butik bör arbeta med visuell
marknadsföring för att nå konsumenten och skapa en positiv reaktion hos denne. Vi har
dessutom undersökt vikten av relationen till kunden, och hur företaget arbetar med det
genom relationsmarknadsföring. Vi har fått fram vårt resultat genom
marknadsundersökningar och observationer inne i och i anslutning till en butik, samt genom
en intervju med den ansvarige för butikskommunikationen i samma butik. Till vår hjälp har vi
arbetat med Peak Performens Borås, det är kring denna butik hela studien kretsar.
Den personliga intervjun med den person som är ansvarig för butikskommunikationen på
Peak Performens Borås gav oss information om problem och utmaningar ur deras synvinkel.
Materialet gav oss även bra bakgrundsinformation att jämföra resultaten från
marknadsundersökningarna och observationerna med.
De två marknadsundersökningar vi genomförde innehöll frågor relaterade till
varuexponeringen baserat på reaktioner och respons från konsumenterna i och utanför
butiken. Båda undersökningarna redovisas genom diagram under kapitel 4, där det kan
utläsas att konsumentens spontana reaktion på både exponeringen inne i och utanför
butiken är något sval. Responsen ligger till stor del till grund för senare diskussion samt
förslag till framtida förbättringar.
De två observationerna av konsumentbeteende ägde den ene rum inne i, och den andra
utanför butiken. Resultatet från inne i butiken redovisas med planritning under kapitel 4, där
en viktig del är att se var kunden stannat till för att titta närmare på något. Vi separerade
män från kvinnor för att se skillnaderna mellan deras rörelsemönster. I observationen kunde
vi bland annat utläsa att männens rörelseschema höll ett bättre flöde samt att
junioravdelningens placering är något generös. Den andra observationen genomfördes
utanför butiken, och visar på hur mycket skyltfönstrets innehåll påverkar beslutsfattandet
över valet att besöka en butik samt vad som drog till sig uppmärksamhet i skyltningen.
Genom vår studie kom vi fram till att den visuella marknadsföringen har en stor påverkan på
konsumenten, men även andra faktorer som ex. ljud och trängsel har stor påverkan. För att
stå ut från mängden och nå kunderna genom bruset (konkurrenters och allmänhetens
påverkan) måste företaget ha en bra plan för marknadsföringen. Mindre butiker bör speciellt
använda sig av kundklubbar och sociala medier för att synas mer samt skapa en bra relation
till sina kunder.
Nyckelord: Butikskommunikation, Exponering, Konsument, Relation

Stina Paavola & Fanny Wimby
BC10, Textilhögskolan i Borås

Högskoleexamen 15hp
Martin Behre & Vigo Peterzon

Innehållsförteckning
1. Introduktion ........................................................................................................................... 1
1.1 Problembakgrund ............................................................................................................. 1
1.2 Problemdiskussion ........................................................................................................... 2
1.3 Problemformulering ......................................................................................................... 3
1.3.1 Huvudproblem: ......................................................................................................... 3
1.3.2 Delproblem: ............................................................................................................... 3
1.4 Syfte .................................................................................................................................. 3
1.5 Problemavgränsningar ..................................................................................................... 3
1.6 Nyckelord och definition .................................................................................................. 4
1.7 Uppsatsens disposition .................................................................................................... 5
1.7.1 Kapitel 1 – Inledning .................................................................................................. 5
1.7.2 Kapitel 2 – Studiens metod och genomförande ....................................................... 5
1.7.3 Kapitel 3 – Teoretisk referensram ............................................................................. 5
1.7.4 Kapitel 4 – Empiriskt undersökningsområde ............................................................ 5
1.7.5 Kapitel 5 – Analys ...................................................................................................... 5
1.7.6 Kapitel 6 – Slutsats .................................................................................................... 5
1.7.7 Kapitel 7 – Avslutande diskussion ............................................................................. 5
2. Studiens metod och genomförande ..................................................................................... 6
2.1 Undersökningens syfte ..................................................................................................... 6
2.1.1 Explorativt syfte......................................................................................................... 6
2.1.2 Beskrivande syfte ...................................................................................................... 6
2.1.3 Val av syfte ................................................................................................................ 6
2.2 Undersökningsmetod ....................................................................................................... 6
2.2.1 Kvalitativ metod ........................................................................................................ 6
2.2.2 Kvantitativ metod ...................................................................................................... 7
2.2. Val av undersökningsmetod ........................................................................................ 7
2.3 Urval ................................................................................................................................. 7
2.3.1 Icke sannolikhetsurval ............................................................................................... 7
2.3.3 Ramfel........................................................................................................................ 7
2.3.4 Bortfallsfel ................................................................................................................. 7
2.3.5 Val av urvalsmetod .................................................................................................... 8

Stina Paavola & Fanny Wimby
BC10, Textilhögskolan i Borås

Högskoleexamen 15hp
Martin Behre & Vigo Peterzon

2.4 Datainsamlingsmetod ...................................................................................................... 8
2.4.1 Primärdata ................................................................................................................. 8
2.4.2 Sekundärdata ............................................................................................................ 8
2.4.3 Val av datainsamlingsmetod ..................................................................................... 8
2.5 Datainsamlingsalternativ.................................................................................................. 8
2.5.1 Intervju ...................................................................................................................... 8
2.5.2 Enkät .......................................................................................................................... 9
2.5.3 Observation ............................................................................................................... 9
2.5.4 Val av datainsamlingsteknik ...................................................................................... 9
2.6 Undersökningens tillförlitlighet........................................................................................ 9
2.6.1 Reliabilitet ................................................................................................................. 9
2.6.2 Validitet ..................................................................................................................... 9
2.6.3 Undersökningens tillförlitlighet................................................................................. 9
3. Teoretisk referensram ......................................................................................................... 10
Figur 3:1 Kommunikationsprocessen (Schramms-modell) .................................................. 10
3.1.1. Sändare................................................................................................................... 10
3.1.2. Meddelande ........................................................................................................... 10
3.1.3 Mottagare................................................................................................................ 11
3.1.4 Brus .......................................................................................................................... 11
3.1.5 Effekt ....................................................................................................................... 11
Figur 3:2 Köpprocessen ........................................................................................................ 12
3.2.1 Upptäcker behovet.................................................................................................. 12
3.2.2 Söker information.................................................................................................... 12
3.2.3 Jämför alternativ ..................................................................................................... 13
3.2.4 Genomföra köp ....................................................................................................... 13
3.2.5 Efterköpsbeteende .................................................................................................. 13
Figur 3:3 Skillnad mellan transaktions- och relationsperspektiven ..................................... 14
3.3.1 Transaktionsperspektivet ........................................................................................ 14
3.3.2 Relationsperspektivet.............................................................................................. 15
3.4 AIDAS-regeln................................................................................................................... 16
3.5 ABC-ytor ......................................................................................................................... 16
Figur 3:6 Butiksatmosfärens påverkan på konsumenten .................................................... 17

Stina Paavola & Fanny Wimby
BC10, Textilhögskolan i Borås

Högskoleexamen 15hp
Martin Behre & Vigo Peterzon

3.6.1 Respons ................................................................................................................... 17
3.6.2 Känslomässigt tillstånd ............................................................................................ 17
3.6.3 Designfaktorer ......................................................................................................... 18
3.6.4 Bakgrundsfaktorer ................................................................................................... 19
3.6.5 Sociala faktorer........................................................................................................ 20
4. Empirisktundersökningsområde ......................................................................................... 21
4.1 Företagspresentation ..................................................................................................... 21
4.2 Intervju med säljare på Peak Performance Borås, 2012-04-13 ..................................... 22
4.3 Resultat av observation utanför Peak Performance Borås ............................................ 24
4.4 Resultat av observation inne på Peak Performance Borås ............................................ 25
4.4.1 Planritningen ........................................................................................................... 25
4.4.2 Kvinnor .................................................................................................................... 26
4.4.3 Män ......................................................................................................................... 27
4.5 Resultat av enkätundersökning inne på Peak Performance Borås ................................ 28
4.5.1 Bakgrundsvariabler ................................................................................................. 28
4.5.2 Fråga 1 ..................................................................................................................... 29
4.5.3 Fråga 2 ..................................................................................................................... 29
4.6.4 Fråga 3 ..................................................................................................................... 29
4.5.5 Fråga 4 – följdfråga till fråga 3 ................................................................................ 29
4.5.6 Fråga 5 ..................................................................................................................... 30
4.5.7 Fråga 6 ..................................................................................................................... 30
4.5.8 Fråga 7 ..................................................................................................................... 30
4.5.9 Fråga 8 ..................................................................................................................... 31
4.5.10 Fråga 9 – valfritt svarsalternativ............................................................................ 32
4.6 Resultat av enkätundersökning utanför Peak Performance Borås ................................ 33
4.6.1 Bakgrundsvariabler ................................................................................................. 33
4.6.2 Fråga 1 ..................................................................................................................... 34
4.6.3 Fråga 2 ..................................................................................................................... 34
4.6.4 Fråga 3 ..................................................................................................................... 34
4.6.5 Fråga 4 ..................................................................................................................... 35
4.6.6 Fråga 5 ..................................................................................................................... 35
4.6.7 Fråga 6 ..................................................................................................................... 35

Stina Paavola & Fanny Wimby
BC10, Textilhögskolan i Borås

Högskoleexamen 15hp
Martin Behre & Vigo Peterzon

4.6.8 Fråga 7 (valfritt svarsalternativ) .............................................................................. 36
5. Analys ................................................................................................................................... 37
5.1 Analys av den personliga intervjun ................................................................................ 37
5.2 Analys av observationen utanför Peak Performance Borås........................................... 39
5.3 Analys av observationen inne på Peak Performance Borås ........................................... 40
5.4 Analys av marknadsundersökningen, utanför Peak Performance Borås ....................... 42
5.4.1 Bakgrundsvariabler ................................................................................................. 42
5.4.2 Fråga 1 - Känner du till varumärket Peak Performance sedan tidigare? ................ 42
5.4.3 Fråga 2 – Hur väl känner du till Peak Performance sedan tidigare? ....................... 42
5.4.4 Fråga 3 – Vad är din spontana reaktion på Peak Performance skyltfönster? ......... 43
5.4.5 Fråga 4 – Tycker du att exponeringen i skyltfönstret ser välplanerat ut? .............. 43
5.4.6 Fråga 5 – Anser du att exponeringen i skyltfönstret lockar till ett köp? ................. 43
5.4.7 Fråga 6 – Känner du att du blir påverkad av Peak Performance skyltar, skyltdockor,
belysning, osv.? ................................................................................................................ 44
5.4.8 Fråga 7 – Hur tycker du att Peak Performance ska exponera sina varor i
skyltfönstret ör att väcka ditt intresse? ........................................................................... 44
5.5 Analys av marknadsundersökningen, inne på Peak Performance Borås ....................... 45
5.5.1 Bakgrundsvariabler ................................................................................................. 45
5.5.2 Fråga 1 - Känner du till varumärket Peak Performance sedan tidigare? ................ 45
5.5.3 Fråga 2 – Hur väl känner du till Peak Performance sedan tidigare? ....................... 45
5.5.4 Fråga 3 – Handlade du något från Peak Performance idag?................................... 45
5.5.5 Fråga 4 – Om Ja på föregående fråga, var det ett planerat köp? ........................... 46
5.5.6 Fråga 5 – Vad är din spontana reaktion på Peak Performance planering av
butiken? ............................................................................................................................ 46
5.5.7 Fråga 6 – Anser du att exponeringen i butiken ser välplanerat ut?........................ 46
5.5.8 Fråga 7 – Känner du att du blir påverkad av Peak Performance skyltar, skyltdockor,
belysning, osv.? ................................................................................................................ 46
5.5.9 Fråga 8 – Säljaren på Peak Performance är: ........................................................... 47
5.5.10 Fråga 9 – Hur tycker du att Peak Performance ska exponera sina varor i butiken
för att väcka intresse? ...................................................................................................... 47
6. Slutsats ................................................................................................................................. 48
6.1 Huvudproblem............................................................................................................ 48
6.2 Delproblem ................................................................................................................. 50

Stina Paavola & Fanny Wimby
BC10, Textilhögskolan i Borås

Högskoleexamen 15hp
Martin Behre & Vigo Peterzon

7. Avslutande diskussion ......................................................................................................... 52
7.1 Egna reflektioner ............................................................................................................ 52
7.2 Tillförlitlighetsutvärdering .............................................................................................. 53
7.2.1 Validitet ................................................................................................................... 53
7.2.2 Reliabilitet ............................................................................................................... 53
7.3 Förslag på vidare forskning ............................................................................................ 53
8. Källförteckning .........................................................................................................................
8.1 Tryckta källor ......................................................................................................................
8.2 Elektroniska källor ..............................................................................................................
8.3 Muntliga källor ...................................................................................................................
8.4 Fotografier ..........................................................................................................................
9. Bilagor ......................................................................................................................................
9.1 Bilaga 1 – Frågeställningar till intervjun med Amanda Czolowski .....................................
9.2 Bilaga 2 – Observation av konsumenter, utanför Peak Performance 2012-04-13 ............
9.3 Bilaga 3 – Fotografier på Peak Performance Borås skyltfönster ........................................
Bilaga 3.1 – Skyltfönstret och entrén ...................................................................................
Bilaga 3.2 – Detaljfoto på det stora skyltfönstret ................................................................
Bilaga 3.3 – Detaljbild på det mindre skyltfönstret..............................................................
9.4 Bilaga 4 – Planritning på butiken........................................................................................
9.5 Bilaga 5 – Marknadsundersökning – på Peak Performance, Borås....................................
9.6 Bilaga 6 – Fotografier inne från Peak Performance 2012-04-21........................................
Bilaga 6.1 – Översiktsbild från entrén ..................................................................................
Bilaga 6.2 – Översiktsbild från kassaorådet .........................................................................
Bilaga 6.3 – Ett av tre provrum

Bilaga 6.4 – Översikt, junior...........................................

Bilaga 6.5 – Kassaområdet ...................................................................................................
Bilaga 6.6 – Översikt, damavdelningen ................................................................................
Bilaga 6.7 – Översikt, herravdelningen ................................................................................
9.7 Bilaga 7 – Marknadsundersökning – utanför Peak Performance, Borås ...........................

Stina Paavola & Fanny Wimby
BC10, Textilhögskolan i Borås

Högskoleexamen 15hp
Martin Behre & Vigo Peterzon

1. Introduktion
Första kapitlet i vårt arbete behandlar problembakgrund samt problemdiskussion som i
sin tur har genererat fram problemformulering i form av huvudproblem och delproblem.
I kapitlet tar vi även upp syfte, problemavgränsningar, nyckelord och definitioner samt
uppsatsens disposition.

1.1 Problembakgrund
Idag finns otroligt många aktörer på detaljhandelsmarknaden. Dels finns den traditionella
formen av butiker kvar, men marknaden har även vidgats i takt med att e-handeln har blivit
allt mer populär.1 E-handeln omsatte år 2010 varor för ca 25 miljarder kronor vilket var 4,6
procent av den totala omsättningen för detaljhandeln 2010. Det resulterade med en ökning
på 13,1 procent i jämförelse med föregående år, 2009. Prognosen för omsättningen år 2011
av den Svenska e-handeln beräknas hamna på omkring 12 procent.2 Det har resulterat i att
konsumenten har blivit mer medveten, de kan bland annat jämföra priser snabbt och enkelt
och genomföra ett köp när de själva behagar.3
Konsumenterna överlag anser att det är läget, priset samt sortimentet som är de 3 viktigaste
faktorerna som kan vara avgörande om ett köp genomförs eller ej. Med andra ord så bör
företaget vara väl medvetna om sin konkurrensmix, det kan nämligen vara helt avgörande av
konsumentens val av butik. Vissa variabler i sin konkurrensmix kan vara väldigt lik sina
konkurrenter medan andra inte är det, vilket kan ge utslag för vilket företag som
konsumenten väljer.4
Det finns en förändrad attityd och beteende hos konsumenten som har sina bakgrunder av
samhälls- och demografiska aspekter, det har bl.a. medfört att den privata konsumtionen
har ökat. Det är en trend som dels har sina grunder från att inkomsterna på individ- och
hushållsnivån har ökat överlag de senaste åren. Dock varierar konsumtionen från person till
person med olika ekonomisk, etnisk, kulturell och social bakgrund.5
Kringliggande faktorer, så som tekniskutveckling med bättre datorer och större tillgänglighet
och snabbare Internetuppkoppling, har gett konsumenterna en större möjlighet att använda
sig av Internet för att genomföra sina köp. Postorderföretagen har Internet och e-handeln till
sin fördel, då de kan pressa priserna eftersom det inte behövs butiker som representerar
företaget mer än hemsidan där köpen genomförs.6
Därför måste företaget synas redan på långt håll, väcka intresse och få kunden nyfiken och
vilja gå närmre och till och med välja att kliva in i butiken. När kunden väl kommit in i butiken
har företaget världens chans att fånga dennes uppmärksamhet ännu mer och det är då
viktigt att ta vara på varje tillfälle. Företaget kan påverka konsumentens beteende genom att
vara strukturerad, känna sin målgrupp och har en övergripande idé över butikens

1

Svensk Handel – Sommarrapport 2011 – s. 16
PostNord – E-barometern Q1 2011 – s. 3
3
Rapport “Härifrån till framtiden” – Handelns Utvecklingsråd - s. 35
4
Marknadsföring i butik, J. Nordfält – s. 41
5
Rapport “Härifrån till framtiden” – Handelns Utvecklingsråd - s. 18-19
6
Rapport “Härifrån till framtiden” – Handelns Utvecklingsråd - s. 45
2
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geografiska läge, sortiment, priser, service, personal samt kommunikation.7 Konsumentens
nyttoupplevelse påverkas av ett antal faktorer som är viktiga, däribland finns butikens
atmosfär. När butikens atmosfär är bra så är företaget medvetna och har gjort ett aktivt val
med bl.a. butikens färger, inredning, layout, musik, skyltning och andra beståndsdelar som
berör den speciella butiken. Butiksatmosfären måste locka konsumenterna, företaget måste
känna sin målgrupp väl för att lyckas förmedla en bra butiksatmosfär som är tilltalande.8
Butikens kommunikation är viktig eftersom konsumentens humör, beteende och
köpbenägenhet påverkas av mer än bara de fysiska produkter som butiken har att erbjuda.
Atmosfären är en del av utbytesprocessen mellan företaget och konsumenten. Det vill säga
att upplevelsen som konsumenten får av butikens atmosfär påverkar kundens uppfattning
av nyttoupplevelse för produkten och värdet för pengarna som begärs i utbyte mot
produkten. Om företaget skapar en butikskommunikation som inte bara blir fysiskt men
också psykiskt tilltalande för konsumenten så utvecklas nöjsamma känslor hos konsumenten
och företaget kan på så sätt förstärka konsumentens upplevda nytta av sitt sortiment.9

1.2 Problemdiskussion

Dagens konkurrens bland detaljhandlarna är allt mer ansträngd.10 I och med det så gäller det
att vara noggrann med att ha kontroll över allt i sin butik för att kunna konkurrera på ett så
bra och effektivt sätt som möjligt. Konkurrensen skapas genom ett väl utformat erbjudande
som bygger på flera delar så som pris, produkt (både kvalitet och urval), plats
(tillgängligheten) och påverkan.11
Det är viktigt med relationen till kunden och dennes lojalitet, för att kunna konkurrera idag
är det betydelsefullt att företaget ger kunden en känsla av trygghet och samhörighet snarare
än endast en produkt. När det finns flera alternativ att välja mellan väljer konsumenten
oftast att handla av någon som denne litar på.12
Företaget måste känna sin målgrupp väl och veta vad de tycker om och ha förståelse för
deras beteenden. Det är väldigt svårt för ett företag att anpassa sitt erbjudande så att det
passar in på alla de olika typer av individer som faller inom ramen för företagets tänkta
kundkrets.13 Nuförtiden är målgrupperna mer diffusa vilket gör det svårare för företagen att
upprätta marknadsföring som passar alla de olika delmålgrupperna.14

7

Lönsamhet i butik, M. Hernant & M. Boström – s. 13
Lönsamhet i butik, M. Hernant & M. Boström – s. 45
9
Lönsamhet i butik, M. Hernant & M. Boström – s. 45-46
10
Rapport ”Härifrån till framtiden” – Handelns Utvecklingsråd - s. 20
11
Marknadsföring - modeller och principer, C. Gezelius & P. Wildenstam – s. 168
12
Service management och marknadsföring, C. Grönros – s. 40-41
13
Service management och marknadsföring, C. Grönros – s. 346
14
Marknadsföring - modeller och principer, C. Gezelius & P. Wildenstam – s. 7
8
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Företagen vill så klart sälja så mycket som möjligt men får inte glömma att det är värdet för
kunden som är det viktigaste. Kundvärde uppstår inte sällan senare när kunden använder
produkten, vilket gör att det även måste finnas någon form av efterarbete för att följa upp
och säkra att kunden är nöjd med sitt köp.15 Butiken måste erbjuda mer än bara
kärnprodukten som kunden har behovet av, företagen måste poängtera och synliggöra
kringprodukter samt servicen så kunden får en positiv köpupplevelse. Ofta är det
upplevelsen som kunden eftersträvar, medvetet eller omedvetet, vilket gör att upplevelsen
kan vara avgörande för om ett köp genomförs eller inte. Det ligger också till grunden för om
kunden kommer tillbaka i framtiden och håller sig lojal mot företaget.16
Det gäller att locka fram ett begär för en produkt och visa dess bästa sida. Det gäller så väl
kärnprodukten, den faktiska produkten, och den utökade produkten vilket många gånger
kan vara svårt. En produkt är så mycket mer än den faktiska varan, vilket kan vara svårt att
kommunicera till kunden.17 För att nå ut till kunden kan säljaren använda sig av planerade
budkap som t.ex. reklam, men den viktigaste formen av budskap är de oplanerade. De
oplanerade budskapen sprids mellan tidigare kunder och dennes vänner och bekanta.
Budskapen är svåra att påverka, men det är dem som kunden uppfattar som de mest
trovärdiga.18 Sammantaget så finns det flera aspekter på kommunikationen med den tänkta
kunden som är svåra att påverka, och det kräver pengar, tid och kunskap. Men genom en
välplanerad kommunikation samt ett välutformat erbjudande så blir det möjligt.

1.3 Problemformulering
1.3.1 Huvudproblem:
 Hur ska Peak Performance utforma och kommunicera sitt budskap för att uppnå en
positiv respons hos konsumenten?
1.3.2 Delproblem:
 Hur ska Peak Performance jobba med sin kommunikation för att väcka ett intresse,
som sedan leder till ett köp?
 På vilket sätt kan Peak Performance använda sig av relationsmarknadsföring i
kommunikationen genom sin butik?

1.4 Syfte
Målet med studien är att undersöka, skapa en förståelse, beskriva samt analysera vilka
betydelsefulla delar som finns i Peak Performance Borås butikskommunikation.

1.5 Problemavgränsningar
Eftersom vi har begräsade resurser så är vår empiriska studie fokuserad på en enskild butik.
Vi har främst titta på hur sändaren (Peak Performance Borås) kommunicerar med
mottagaren (den tänkta kunden) genom utformningen utav butikskonceptet. Vi har lagt en
stor del av vår studie med fokus på kommunikationsprocessen mellan butiken och aktuella
konsumenter.

15

Service management och marknadsföring, C. Grönros – s. 156
Marknadsföring - modeller och principer, C. Gezelius & P. Wildenstam – s. 260-261
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Marknadsföring - modeller och principer, C. Gezelius & P. Wildenstam – s. 168-169
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Service management och marknadsföring, C. Grönros – s. 291
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1.6 Nyckelord och definition

Visuell: Som kan uppfattas med synen; som rör synen eller synsinnet.19
Butik: Lokal för försäljning av ett visst, begränsat varusortiment.20
Exponering: Någon eller något visas eller blir utsatt för något.21
Koncept: En bärande idé eller grundläggande föreställning om hur olika delar av en
verksamhet ska kombineras eller samordnas.22
Kommunikation: Överföring av information mellan människor.23
Konsument: Slutlig användare av varor och tjänster. I första hand avses enskilda individer
eller hushåll i egenskap av köpare på marknader.24
Sändare: Person som producerar ett meddelande.25
Mottagare: Person som erhåller något26- ex. ett meddelande.
Intresse: En attityd som består i att man önskar ta del av något.27
Köp: Avtal varigenom fast eller lös egendom överlåts mot betalning, köpeskilling.28
Respons: Svar, beteende, en organisms reaktion på en specifik stimulering.29
Budskap: Innehåll i (visst) meddelande särskilt av mer omfattande eller betydelsefullt slag.30
Relation: Förhållande mellan två, eller flera, företeelser; känslomässigt förhållande (mellan
två eller flera personer).31

19

Ne.se - Visuell
Ne.se - Butik
21
Ne.se - Exponering
22
Ne.se - Koncept
23
Ne.se – Kommunikation
24
Ne.se - Konsument
25
Ne.se - Sändare
26
Ne.se - Mottagare
27
Ne.se - Intresse
28
Ne.se - Köp
29
Ne.se - Respons
30
Ne.se - Nudskap
31
Ne.se - Relation
20
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1.7 Uppsatsens disposition
Stycket nedan är tänkt att ge läsaren en klar bild över hur uppsatsens disposition är, samt ge
en kortare förklaring över vad varje kapitel i uppsatsen innehåller.
1.7.1 Kapitel 1 – Inledning
Introduktionskapitlet består av problembakgrund, problemdiskussion samt
problemformulering, som är uppdelat i två underrubriker; huvudproblem- samt delproblem.
Dessutom skildras syftet, problemavgränsningar, nyckelord och disposition av uppsatsen.
1.7.2 Kapitel 2 – Studiens metod och genomförande
I kapitel 2 diskuteras valet av metod som undersökningen har genomförts med. Dessutom
argumenteras även val av insamlingstekniker och studiens autenticitet.
1.7.3 Kapitel 3 – Teoretisk referensram
Teorikapitlet lägger en vetenskaplig grund för studien. Här introduceras olika teorier som
används som underlag för arbetet med uppsatsen.
1.7.4 Kapitel 4 – Empiriskt undersökningsområde
Kapitel 4 beskriver vad som kommit fram vid t.ex. undersökningar och intervjuer.
1.7.5 Kapitel 5 – Analys
Analysavsnittet har som syfte återge den tolkade informationen som skildrats i empirin.
1.7.6 Kapitel 6 – Slutsats
Slutsatserna ska binda samman teorin med empirin och besvara huvud- och delproblem.
1.7.7 Kapitel 7 – Avslutande diskussion
Kapitel 7 tar upp egna reflektioner från författarna samt förslag till vidare forskning och även
en tillförlitlighetsutvärdering.
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2. Studiens metod och genomförande
I kapitlet diskuteras valet av de metoder som undersökningen har genomförts med.
Dessutom argumenteras även val av insamlingstekniker och studiens tillförlitlighet.

2.1 Undersökningens syfte
Det finns tre olika typer av syften som en marknadsundersökning kan ha; explorativt-,
beskrivande- samt förklarande syfte.32 Det som var intressant för vår studie är i första hand
explorativt och beskrivande undersökning.
2.1.1 Explorativt syfte
Det explorativa undersökningssyftet avser fall då undersökaren har lite kännedom kring
undersökningsproblemet, det gäller främst inledningsvis i sökandeprocessen. Ett explorativt
syfte tillsammans med en undersökning kan med föredel användas som en del i ett
förarbete, för att ta fram de viktigaste frågorna inför en mer ingående analys. I det stadiet är
ovissheten kring utfallet av den slutliga undersökningen stor. I det explorativa syftet
besvaras i första hand ”vad” frågor.33
2.1.2 Beskrivande syfte
Det beskrivande syftet gäller främst när undersökaren redan har viss kunskap om ämnet och
besitter en ambition att beskriva verkligheten. Det beskrivande syftet fokuserar främst på att
besvara ”hur-” frågor och dessutom ska det till viss del kunna svara på ”när-”, ”var-” och
”vem-” frågor. I de flesta fallen har undersökningar ett beskrivande syfte även om de till stor
del är explorativa och förklarande.34
2.1.3 Val av syfte
Då uppsatsens problemformuleringar utformades på ett sådant sätt valde vi huvudsakligen
en inriktning med ett beskrivande syfte. Dock är en del av undersökningen, den del som
genomfördes till en början, av explorativ art.

2.2 Undersökningsmetod
Det finns två olika tillvägagångssätt att genomföra en studie, antingen genom kvalitativ- eller
kvantitativ undersökningsmetod.35
2.2.1 Kvalitativ metod
Vid användning av kvalitativa undersökningar är det samlade sammanhanget och den
övergripande förståelsen viktigare än vägen dit och de enskilda delarna av undersökningen.
Den kvalitativa undersökningen består främst av uttryck i form av ord och text och fokuserar
mindre på resultatet (i form av siffror). Den kvalitativa undersökningen ger en mer
djupgående förståelse för verkligheten. Informationen och underlaget för undersökningen
tillhandahålls ofta genom intervjuer eller undersökningar där det inte finns några givna
svarsalternativ.36

32

Marknadsundersökning – en handbok, L. Christensen, N. Engdahl, C. Grääs & L. Haglund – s.56
Marknadsundersökning – en handbok, L. Christensen, N. Engdahl, C. Grääs & L. Haglund – s.57
34
Marknadsundersökning – en handbok, L. Christensen, N. Engdahl, C. Grääs & L. Haglund – s.58-59
35
Marknadsundersökning – en handbok, L. Christensen, N. Engdahl, C. Grääs & L. Haglund – s.69
36
Marknadsundersökning – en handbok, L. Christensen, N. Engdahl, C. Grääs & L. Haglund – s.69
33
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2.2.2 Kvantitativ metod
Kvantitativa undersökningar fokuserar ofta på mått i form av mängd, antal och omfång.
Faktorerna är sådant som kan dokumenteras i statistik och omvandlas till diagram.
Kvantitativa undersökningar passar bäst att använda då det redan finns en del förkunskap i
ämnet och är då bra att ha som underlag för undersökningar och jämförelser. Oftast
undersöks området på bredden snarare än på djupet, vilket gör att antalet medverkande i en
sådan undersökning och frågornas utformning är viktiga variabler. En form av kvantitativ
undersökning kan vara enkäter eller interjuver där de ställda frågorna har ett flertal i förväg
angivna svarsalternativ.37
2.2. Val av undersökningsmetod
Vår studie har baserats på både kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Dock har den
kvalitativa delen fått en större vikt då den kvantitativa endast ligger till grund för en djupare
förståelse. De genomförda marknadsundersökningarna utgör en statistisk bas som stärker
våra kunskaper. Då vi studerat en aktivitet arbetade vi främst med att skaffa oss kunskap i
ämnet samt analysera de olika delarna.

2.3 Urval
När en mindre grupp väljs ut ur den totala målgruppen kallas det för att göra ett urval. Vilket
sker främst då målgruppen är för stor för att kunna hanteras på ett bra sätt. Det finns två
olika typer av urval; sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval.38
2.3.1 Icke sannolikhetsurval
Är en form av urval där förutsättningarna för att få delta har reglerats något. Undersökaren
kan smalna av urvalet till en viss ålder, ett kön eller annan relevans, t.ex. inkomst och
civilstånd. Det medför att bilden av undersökningen inte på ett riktigt sätt reflekterar
verkligheten, men kan ändå bidra till förståelse. Personen i företaget kanske bara vill veta
hur en viss del av målgruppen beter sig, och använder främst denna form av urval när
kvalitativa studier genomförs.39
2.3.3 Ramfel
Med ramfel menas att urvalet i en studie inte motsvarar den totala målgruppen. Får
undersökaren ett för stort bortfall kan det medföra att undersökningen inte är representativ.
Ramfel innefattar även brister i undersökningsmaterialet som kan leda till
tolkningssvårigheter.40
2.3.4 Bortfallsfel
För att undersökningen inte ska ge en felaktig bild av verkligheten bör forskarna undersöka
det bortfall som uppkommer och hur det påverkat utfallet. Dock måste forskarna ha en
väldokumenterad bild av vilka de som fallit bort är och hur de förhåller sig till de som deltagit
(ålder, kön m.m.). Bortfall kan orsakas av en rad saker så som tidsbrist hos deltagaren eller
ointresse. För att minska och förebygga bortfall så mycket som möjligt bör forskara
informera och påminna om undersökningen eller intervjun i god tid innan den äger rum.41

37

Marknadsundersökning – en handbok, L. Christensen, N. Engdahl, C. Grääs & L. Haglund – s.69
Marknadsundersökning – en handbok, L. Christensen, N. Engdahl, C. Grääs & L. Haglund – s.114
39
Marknadsundersökning – en handbok, L. Christensen, N. Engdahl, C. Grääs & L. Haglund – s.129-130
40
Marknadsundersökning – en handbok, L. Christensen, N. Engdahl, C. Grääs & L. Haglund – s.111
41
Marknadsundersökning – en handbok, L. Christensen, N. Engdahl, C. Grääs & L. Haglund – s.112
38
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2.3.5 Val av urvalsmetod
Eftersom den kvalitativa undersökningsmetoden är en stor del av vår studie, så genererade
det till att arbeta med ett icke sannolikhetsurval. Anledningen till att vår studie baserats på
ett bedömningsurval, har först och främst sina grunder i att vi hade begränsade möjligheter
tidsmässigt med vår undersökning. Vi har därför riktat in oss på vad vi anser kan vara
potentiella kunder för den butik vi har studerat.

2.4 Datainsamlingsmetod
Vid insamling av data urskiljs sekundärdata och primärdata beroende på hur lätt det är
samla in egen data och på hur mycket forskning som tidigare gjorts på problemområdet. 42
2.4.1 Primärdata
Primärdata är förstahands information som undersökaren själv tagit fram genom
observationer och interjuver. Fördelen med denna form av data är att den på ett bra sätt
skildrar verkligheten då den är plockad rakt ur den. Till skillnad från sekundärdata har den
inte haft tid att förändras och förvrängas genom att många använt sig av den.43
2.4.2 Sekundärdata
Är data som någon annan tagit fram i tidigare analyser och undersökningar. Sekundärdata
skapas alltså av primärdata som tagits fram i ett annat syfte. Genom att använda sig av
sekundärdata finns möjlighet att spara in tid och arbete, men forskarna kan också använda
det som en värdefull resurs i form av jämförelseinstrument för ny data.44
2.4.3 Val av datainsamlingsmetod
På grund av vår utformning av studien har vi valt att arbeta med både sekundär- och
primärdata. För att kunna titta på konsumentens uppfattning om utformandet av
kommunikationen använde vi oss utav av enkätundersökningar, vilket gav oss primärdata. Vi
använde även tidigare studier gjorda inom samma område för att kunna jämföra med vad vi
själva uppfattat. Då det tidigare skrivits mycket kring butikskommunikation och
marknadsföring anser vi att den sekundärdata vi samlat in har en tillräckligt hög kvalitet.

2.5 Datainsamlingsalternativ
För att samla in målgruppens åsikter kan forskarna använda sig av olika metoder, t.ex.
genom olika typer av fokusgrupper, enkäter, intervjuer, observationer och experiment.45
2.5.1 Intervju
En intervju består av en muntig konversation där frågorna oftast inbjuder till öppna svar. En
intervju sker oftast öga mot öga eller genom telefon vilket ger bra primärdata. Intervjuer är
vanligt förekommande i kvalitativa studier. Intervjuer kan genomföras som personlig, via
telefon och genom skriftlig intervju.46

42

Marknadsundersökning – en handbok, L. Christensen, N. Engdahl, C. Grääs & L. Haglund – s.90
Marknadsundersökning – en handbok, L. Christensen, N. Engdahl, C. Grääs & L. Haglund – s.103-104
44
Marknadsundersökning – en handbok, L. Christensen, N. Engdahl, C. Grääs & L. Haglund – s.91
45
Marknadsundersökning – en handbok, L. Christensen, N. Engdahl, C. Grääs & L. Haglund – s.137, 168, 195 & 211
46
Marknadsundersökning – en handbok, L. Christensen, N. Engdahl, C. Grääs & L. Haglund – s.168-169
43
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2.5.2 Enkät
Enkäter är ett effektivt sätt att få bredd i sin undersökning. Eftersom den inte kräver mycket
tid så kan den skickas ut till ett större antal personer. För att datan skall kunna behandlas på
ett effektivt sätt är det dock vanligt att forskarna använder sig av slutna frågor för att de
medverkande endast skall ha ett visst antal svarsalternativ. Det är en kvantitativ metod som
endast ger en övergripande bild av verkligheten.47
2.5.3 Observation
Observationer är ett bra komplement till intervjuer. Undersökaren kan t.ex. använda sig av
observationer vid studier till omedvetet och/eller verkligt beteende. En observation medför
att undersökaren inte är beroende av den studerande individen på samma sätt som vid t.ex.
en intervju.48
2.5.4 Val av datainsamlingsteknik
Vi arbetade dels med intervju av personal på Peak Performance Borås, men även genom
genomförda marknadsundersökningar i enkätform till potentiella konsumenter, samt
genomförda observationer på konsumenter som fanns i och utanför butiken. Vi har valt att
använda oss flera olika former av datainsamling för att få en mer nyanserad bild av ämnet
och för att få flera infallsvinklar på ämnet.

2.6 Undersökningens tillförlitlighet
Hur väl kan omgivningen lita på en undersökning bestäms av dess reliabilitet och/eller
validitet.49
2.6.1 Reliabilitet
Resultatets reliabilitet beror på det forskarna får ut av sin undersökning. Reliabilitet är med
andra ord hur väl omgivningen kan lita på det resultat forskarna fått. Pålitligheten beror på
huruvida forskarna fått samma resultat under samma undersökning oberoende av tidpunkt
på samma undersökningsgrupp. Hög reliabilitet kan forskarna även uppnå genom att flera
oberoende forskare undersöker samma område och kommer fram till samma resultat.50
2.6.2 Validitet
Validitet uppnår forskarna genom att begränsa sig till att mäta resultatet av ett visst område.
Forskarna måste använda sunt förnuft, då vissa frågor kan vara känsligare än andra - vilket
gör att svaren kan få högre variation och därav bli missvisande.51
2.6.3 Undersökningens tillförlitlighet
Reliabiliteten och validiteten på vår studie utgår i första hand från de resultat och svar vi
samlade under den genomförda intervjun och undersökningarna. Genom vårt tydliga sätt att
utforma frågorna i undersökningen och intervjun var vår förhoppning att fokus kunde hållas
på problemorådet och på så sätt motverka spridning i svaren. Vi anser att resultaten är
tillförlitliga och representerar det valda området. När det gäller val av litteratur har den
delen genomförts med stor omsorg för att behålla så hög reliabilitet och validitet som
möjligt.
47

Marknadsundersökning – en handbok, L. Christensen, N. Engdahl, C. Grääs & L. Haglund – s.138-139
Marknadsundersökning – en handbok, L. Christensen, N. Engdahl, C. Grääs & L. Haglund – s.196
49
Marknadsundersökning – en handbok, L. Christensen, N. Engdahl, C. Grääs & L. Haglund – s. 290-291 & 308-309
50
Marknadsundersökning – en handbok, L. Christensen, N. Engdahl, C. Grääs & L. Haglund – s.290-291 & 308-309
51
Marknadsundersökning – en handbok, L. Christensen, N. Engdahl, C. Grääs & L. Haglund – s.290-291 & 308-309
48
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3. Teoretisk referensram
Nedan redogör vi vilka teoretiska modeller och begrepp som är relevanta för
undersökningen och som kan länkas samman med vår studie och generera till svar
på vårt problemområde.

Figur 3:1 Kommunikationsprocessen (Schramms-modell)
Kommunikationsprocessen beskriver samspelet mellan sändaren (företaget) och mottagaren
(konsumenten), och hur sändaren förmedlar sitt budskap. Sändaren måste göra det möjligt
för mottagaren att ta emot budskapet, vilket görs lättast genom att synas och höras.

Oavsett hur mycket pengar företaget lägger på sin marknadsföring och hur bra denna blir,
kommer verkan vara obetydlig om den inte når rätt person på rätt sätt.52 När företaget
arbetar med kommunikationen användes ofta en kommunikationsplan för att underlätta
arbetet. Hänsyn tas till 5 alternativt 6 st. frågor när en kommunikationsplan utarbetas (vem,
när, vad, hur, var och ibland varför). Det görs för att kunna utarbeta ett så bra
meddelande/erbjudande som möjligt till kunden.53 En viktig del i Figur 3:1 är den effekt eller
återkoppling som kommer av att mottagaren tar emot budskapet. Det är återkopplingen
som gör att företaget får mer information om kundens önskemål och förväntningar som
ligger till grund för en eventuell förändring av erbjudandet/meddelandet.54
3.1.1. Sändare
Sändaren som står för utskicket av budskapet tittar på marknaden och utformar sitt
meddelande. Denne väljer sedan hur det ska skickas, vad det ska innehålla, för vem det är
tänkt och när meddelandet ska skickas.55
3.1.2. Meddelande
Meddelandet skall vara utformat på ett sådant sätt att det får någon effekt hos köparen,
t.ex. att det utlöser köplust och att det måste vara anpassat till de varor eller tjänster
företaget56 tillhandahåller men även den image företaget vill förmedla. Beroende var på
marknaden och på vilket sätt företaget verkar måste de anpassa sättet på vilket sätt de
marknadsför sig.57 Något som företaget måste tänka på är att det budskap de ger den tänkta
kunden är ett löfte för denne och således är det noga att vara ärlig och korrekt.58

52

Marknadsföring - modeller och principer, C. Gezelius & P. Wildenstam - s. 205
Marknadsföring - modeller och principer, C. Gezelius & P. Wildenstam - s. 206-207
54
Marknadsföring - modeller och principer, C. Gezelius & P. Wildenstam - s. 209
55
Marknadsföring - modeller och principer, C. Gezelius & P. Wildenstam - s. 210
56
Marknadsföring - modeller och principer, C. Gezelius & P. Wildenstam - s. 210
57
Marknadsföring - modeller och principer, C. Gezelius & P. Wildenstam - s. 210
58
Butiksboken, H. Schmidt Thurow & A. Sköld Nilsson – s. 144
53
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3.1.3 Mottagare
Mottagaren är den som ämnas ta emot meddelandet. Denna person måste vara öppen och
mottaglig för att meddelandet alls ska kunna tas emot eller uppfattats. Därtill måste
mottagaren ha någon form av intresse eller behov av varan för att anse att det riktar sig till
honom eller henne. Det sker enklast genom att meddelandet som sådant är utformat så att
det väcker ett intresse och en reaktion. Det kan ske genom t.ex. rörelser, färger eller ljud.59
Målgruppens utformning har stor betydelse för hur meddelandet kommer uppfattas och
därför är utformandet extra viktigt. Hur meddelandet mottags kan t.ex. bero på gruppens
geografiska placering, ålder, kön eller religiös inriktning.60
3.1.4 Brus
Brus är de störningar meddelandet kan stöta på under färden från sändare till mottagare.
Oavsett val av kommunikationskanal kommer företaget alltid stöta på någon form av brus.
Även störningar i den kringliggande miljön påverkar hur meddelandet kommer uppfattas,
t.ex. störande ljud. Hos mottagaren kan det istället finnas i form av psykologiska spärrar som
sätter sig i vägen för att denne ska kunna ta emot meddelandet med ett öppet sinne.
Störningarna är mycket svårare att reducera och ännu svårare att få bort helt. 61
Trots det är arbetet med att försöka få bort bruset så gott det går väldigt viktigt och något
som företaget ständigt måste arbeta med.62
3.1.5 Effekt
Effekten av meddelandet är det slutliga utfall som kan mätas. Har företaget uppnått de mål
som önskat och har företaget nått ut till dem som företaget velat nå? Den återkoppling som
sker är viktig att mäta och läsa av. Det kan vara svårt om företaget inte personligen möter
kunden efter det att meddelandet mottagits, då det är viktigt att företaget kan hantera
marknadsundersökningar eller liknande verktyg för att mäta effekten. Ett annat sätt att se
om företaget nått ut på önskat sätt är genom ökad försäljning. De resultat företaget får av
sina undersökningar är viktiga i utvecklingen av kommunikation i framtiden och måste därför
lagras och behandlas, så att rätt person kan få tillgång till denna information.63 Företaget kan
mäta effekten i tre steg, vilka är: kunden uppfattar och reflekterar över meddelandet eller
erbjudandet, det skapas någon form av känsla (positiv eller negativ) och till sist någon form
av agerande.64
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Marknadsföring - modeller och principer, C. Gezelius & P. Wildenstam - s. 215
Marknadsföring - modeller och principer, C. Gezelius & P. Wildenstam - s. 215
61
Marknadsföring - modeller och principer, C. Gezelius & P. Wildenstam - s. 217
62
Marknadsföring - modeller och principer, C. Gezelius & P. Wildenstam - s. 217
63
Marknadsföring - modeller och principer, C. Gezelius & P. Wildenstam - s. 217
64
Butiksboken, H. Schmidt Thurow & A. Sköld Nilsson – s. 151
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Figur 3:2 Köpprocessen
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Köpprocessen visar på hur ett köp går till, ur de aktiviteter kunden ägnar sig åt innan denne
utvärderar köpet till slut. Alla steg finns med, men i olika stor utsträckning beroende på hur
avgörande och viktigt köpet är. Ju viktigare köp desto mer kraft lägger konsumenten på att
utforska och utvärdera alla stegen. Modellen består av fem steg, som är: upptäcka behov,
söka information, jämföra alternativ, genomföra köp och efterköpsbeteende.65
3.2.1 Upptäcker behovet
För att ett köp ska genomföras måste det finnas någon form av behov hos kunden. Ett behov
är egentligen känslan av att sakna något, vilket medför en längtan att tillfredställa eller fylla
ett tomrum. Det betyder inte att allt konsumenten köper fyller någon form behov i sig självt.
Ofta hittar vi nya behov i samband med att ett erbjudande dyker upp och kan då skapa ett
behov att unna oss.66 Konsumenten kan t.ex. upptäcka ett behov genom att ta till sig reklam
där denne påminns om hur konsumenten saknar något.67 Det finns tre viktiga kategorier där
behoven kan placera under: fysiska, psykiska och sociala behov, som alla tre har olika
betydelse för hur konsumenten kommer agera i en köpsituation. 68 De fysiska behoven är
viktiga på många sätt och det är de som säger till oss att äta eller dricka. Behöver vi mat
kommer kroppen att signalera till oss och det skapas ett behov av att fylla vår hunger.69
3.2.2 Söker information
När konsumenten identifierat behovet, börjar sökandet efter information om hur
konsumenten på bästa sätt tillfredställer det. Till att börja med söker konsumenten igenom
tidigare liknande situationer i minnet för att se om denne kan hitta en bra lösning på
problemet, och om inte det fungerar tar denne istället hjälp utav omvärlden. Det kan ju vara
så att det är ett helt nytt behov som identifierats eller att köparen den senaste gången inte
blev nöjd med det slutliga resultatet eller att det är ett så komplicerat område så att
konsumenten behöver hjälp av en expert.70 Hur mycket information konsumenten söker
innan ett köp genomförs beror på hur omfattande köpet är. Är det ett viktigt köp kommer
tiden konsumenten lägger på att söka information om produkten vara71 mycket längre än
den tid konsumenten lägger när denne handlar dagligvaror av märken som konsumenten
känner till och brukar handla.72
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3.2.3 Jämför alternativ
I denna del av processen ställer kunden olika varumärken och produkter mot varandra för
att slutligen finna en som faller mer inom kundens krav och förväntningar. Jämförandet
pågår samtidigt som informationssökandet, men är ändå en egen del av processen. Viktiga
delar i jämförelsen mellan produkter är pris och märket på varan kunden vill köpa. Priset är
avgörande då konsumenten inte vill betala mer för något som inte innehåller fler eller bättre
egenskaper än en liknande vara. Ofta vill kunden också känna att denne gör ett bra köp och
då får inte priset vara högre än värdet på varan och det får gärna vara lite billigare än
motsvarande vara hos ett konkurerande företag.73 Priset säger också något om personen
som köper varan och om den kvalitet som varan kan förväntas ha, och för många är det en
viktig del av köpet. Varumärket är också en viktig del av jämförandet då det är lättare att
välja en produkt av ett märke konsumenten känner till. Att konsumenten tidigare har bra
upplevelser av eller hört mycket om ett varumärke ger en slags bekräftelse på att företaget
gör ett bra val.74
3.2.4 Genomföra köp
När det kommer till köpet är det ingen stor del av processen då allt insamlande av
information, utvärdering och jämförandet redan gjorts. Det enda som återstår är att
konsumenten ska bestämma sig för var ifrån den ska införskaffa produkten. Om
konsumenten köper varan regelbundet så har man redan klart för sig vart man kan köpa
denna men också var konsumenten föredrar att göra det, vilket underlättar då man inte
behöver söka information på nytt. Efter det måste konsumenten planera sitt köp och när det
ska genomföras.75 Är det basvaror kan konsumenten kanske springa in i en butik på vägen
hem från jobbet. Men är det mer omfattande kanske konsumenten behöver planera det mer
ingående och jämföra de olika butikernas kringtjänster, så som garantier eller öppet köp.76
3.2.5 Efterköpsbeteende
Efter att köpet genomförts kommer kunden att utvärdera varan och även själva processen.
De flesta arbetar mycket för att köpet ska bli så bra som möjligt och vill därför gärna att
resultatet ska bli tillfredställande. Det gör att konsumenten många gånger aktivt letar efter
bra saker med köpet snarare än dåliga, för igen vill göra en dålig affär. Är kunden nöjd med
sitt köp kommer denne troligtvis att återvända vid senare tillfällen för att göra affärer, vilket
gör att förtroendet och relationen stärks.77
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Figur 3:3 Skillnad mellan transaktions- och relationsperspektiven

78

Modellen påvisar hur värde skapas för kunden. Företaget gör skillnad på
transaktionsperspektiv och relationsperspektiv, som beskriver hur företaget ser på
relationen till kunden.79 Företagen har sedan länge fokuserat på utbytet av varor mot pengar
i relationen mellan företag och kunder, vilket också gjort att det är här företaget lagt fokus i
sin marknadsföring. Företagen har lagt mer vikt vid utbytet och själva köpet än relationen till
kunden.80 I fallen då det handlar om tjänster har företagen dock en annan syn på det hela.
Här är relationen till kunden viktig eftersom värdet skapas just vid det tillfälle då kunden
konsumerar tjänsten, vilket ofta sker i samspel mellan kund och företag.81 Det centrala är
utbytet och transaktionen men det är relationen som får det att bli ett långvarit samarbete82
3.3.1 Transaktionsperspektivet
Om företaget ser på värdet som kunden tillhandahålls ur ett transaktionsperspektiv är det
inbäddat i den produkt eller tjänst som ingår i utbytet mellan företaget och kunden.83 Det
innebär troligen också att företaget budgeterat mer pengar åt marknadsföringen mot nya
kunder, och att de kunder företaget haft länge därefter hamnat utanför fokus. Företaget gör
ingen skillnad mellan nya och gamla kunder, och marknadsför sig således inte olika beroende
på vem kunden är eller vilken relation företaget har till denne.84 Kunden är mindre lojal mot
företagen och kan på så sätt lätt byta leverantör om förutsättningarna skulle förändras. Det
är således möjligt att ständigt förändra och förbättra sitt erbjudande för att skapa nya
transaktioner och utbyten.85
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Det värde som produkten besitter är inbakad redan från produktionen och det är när utbytet
sker som det framgår att värdet skapas för kunden. Den delen medför att
marknadsföringens fokus ligger på själva försäljningen av produkten och således endast
använder produktens egenskaper och dess pris för att konkurera med liknande produkter.86
De företag som ser processen ur ett transaktionsperspektiv tenderar att massproducera
varor utan att bry sig om vem kunden är eller vad denne har för behov eller önskemål. I
slutänden vill företaget ha kunder som väljer ens produkt framför konkurrenternas genom
att övertala snarare än övertyga kunden att fatta ett sådant beslut.87 Ibland kan
transaktionsperspektivet vara att föredra, t.ex. när det sker handel med stora volymer och
då konkurrerar genom pris. För att kunden skall kunna välja det mest fördelaktiga vad gäller
volym och pris krävs att han eller hon kan förhandla och ställa konkurrenter mot varandra
vilket är lättare om de inte har en djupare relation till ett av företagen.88
3.3.2 Relationsperspektivet
När företaget ser på värdeskapande ur ett relationsperspektiv ser de, till skillnad från ur
transaktionsperspektivet, värdet som något kunden tillgodogör sig över tiden i kontakt med
företaget och produkten. Värdet är således inte produkten i sig utan vad den gör för kunden
och hur den skapar värde på lång sikt. Värdet skapas både i relationen mellan de olika
parterna men också genom produkten som underlättar/förbättrar processer när den
används.89 Det är när företaget ser saker ur det perspektivet som företaget kan arbeta med
produkten som något som förmedlar och skapar värde snarare än något av värde.90 Istället
för att fokusera på köpet och transaktionen lägger företaget vikten vid att få kunden att
komma tillbaka genom att ha en god relation och utveckla den. Företaget arbetar främst
med att etablera, upprätthålla och förbättra relationen med en kund snare än att skapa nya
relationer för varje nytt köp.91
Här ligger fokus för marknadsföringen på hela processen och inte bara på produkten, vilket
gör att produktens värde i relation till det totala värdet av köpet och relationen är mindre
viktigt. När företaget arbetar med relationsmarknadsföring finns det ett ständigt givande och
tagande och en ömsesidig förståelse för den motsatta parten. Både leverantören och kunden
är medvetna om varandra och leverantören finns till för att förverkliga kundens önskemål.92
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3.4 AIDAS-regeln
AIDAS-regeln är ett upplägg som företaget använder sig av när de planerar och utformar en
reklamkampanj. Tanken med regeln är att den ska hjälpa att ge bl.a. den som planerar
reklamkampanjen en snabb översikt på vad reklamen ska uppnå.93 Modellen fungerar extra
bra på produkter som inte kräver så mycket arbete och engagemang av konsumenten.94
Namnet på regeln är från den första bokstaven i respektive ”del” som regeln berör. Nedan
finns en kortare beskrivning på vardera ”del” som regeln är till för:
A – Attention (uppmärksamhet): Reklamkampanjen måste fånga konsumenternas
uppmärksamhet. Den ska dock vara anpassad till den tilltänka målgruppen som skall beröras.
I – Interest (intresse): Reklamkampanjen måste väcka intresse för varan hos konsumenten.
D – Desire (önskan): Reklamkampanjen ska ge konsumenten en känsla av önskan, längtan
och begäran av varan.
A – Action (handling): Reklamkampanjen ska driva konsumenten till att agera och ta beslutet
att köpa varan.
S – Satisfaction (belåtenhet): Kunden ska känna sig belåten med köpet och varan.95

3.5 ABC-ytor
Positioneringen av varorna i en butik är det huvudsakliga inom butikslayouten. Därför kan
företag använda sig av att dela upp butiken i delar/zoner, och definiera de olika delarna efter
hur pass viktiga de är för butiken.96 Dessutom kan butiken identifiera A-, B-, och C-ytor och
utefter dem sätta samman kombinationen av produkter.
A-ytorna: Är de mest säljande av butikens ytor och är mycket viktiga. Här placerar företaget
främst nyheter och bästsäljare, och de kan med fördel dubbelexponeras.97 A-ytorna finns
dels vid entrén och kassan men även längst in butiken för att dra in kunderna. 98
B-ytorna: Här placeras det breda sortimentet, alltså allt mellan nyheter och specialvaror.99
C-ytorna: Här placeras varor som inte behöver den bästa av placeringar, så som bas och
konceptvaror.100
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Figur 3:6 Butiksatmosfärens påverkan på konsumenten
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Figuren visar hur stimuli i omgivningen hänger ihop med individers känslor och beteende. Att
olika egenskaper i butiken påverkar konsumentens känslor, känslorna i sin tur påverkar den
respons som konsumenten ger butiken.102 Butiksatmosfären kan uppdelas i tre klasser:
 Designfaktorer (butikens layout, färgval, skyltning, m.m.)
 Bakgrundsfaktorer (dofter, musik och andra ljud)
 Sociala faktorer (påverkan av andra människor i kundens omgivning)103
3.6.1 Respons
Responsen som konsumenten ger är uppdelad i två grupper:
 Närmande
 Undvikande
När en situation uppstår och ett närmande kan appliceras så vill konsumenten stanna i
miljön. Konsumenten undersöker miljön och tar kontakt med andra i den samt miljön
underlättar för konsumenten att bli tillfreds. Om konsumentens respons däremot blir
undvikande så beter den sig motsatsen till närmande.104
3.6.2 Känslomässigt tillstånd
De känslor som konsumenten kan uppleva när de besöker butiken har sitt ursprung över hur
konsumenten känner i och med butikens atmosfär:
 Glädje
 Upprymdhet
 Dominans
De två första känslorna är de känslor som konsumenten skapar det närmande eller
undvikande beteendet genom. 105 Den tredje känslan som konsumenten får är en känsla av
att antigen få bestämma själv eller om denne blir manipulerad. Men den variabel visar sig
inte påverka kundernas respons, så forskarna använder sig inte av den vid analys.106
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3.6.3 Designfaktorer
83 procent av den information som når hjärnan tas in genom synen. Med det i åtanke kan
företaget planera/utforma butiken på ett fördelaktigt sätt som uppskattas av kunderna.107
3.6.3.1 Butikslayout
Butikslayouten är en designfaktor som tillhör en av de tre klasser som utgör
butiksatmosfären.108 Det finns många olika typer av butikslayouter som en butik kan
använda sig av.109 Några av de vanligaste butikslayouterna enligt McGodrick, som Mikael
Hernant och Margareta Boström beskriver i boken Lönsamhet i Butik är;
Grid pattern layout: ”Långa rader av parallell inredning med raka gångar och små eller inga
möjligheter för kunden att gå från den ena gången till den andra utan att ta sig till änden av
gången”.110
Free-flow layout: ”Kunderna har en större frihet att förflytta sig mellan butikens olika delar.
Inredningen är organiserad efter mer oregelbundna ”regler”.”111
Boutique layout: ”En variant av free-flow, där olika avdelningar eller sektioner av butiken
arrangeras som egna specialbutiker, riktade till specifika kundsegment, vanligen i form av
butik-i-butik format.” 112
Guided shopper floor: ”Kundflödet styrs via placeringen av inredningen och produkter.” 113
3.6.3.2 Inredning
Det finns en uppsjö av olika typer av inredningar som företag kan använda sig av i en butik.
Den största anledningen till att företagen använder sig av inredning i butiker är för att
lagerhålla och visa varorna.114
Kassadisken är en viktig del av inredningen, det är här som alla inköp genomförs.
Kassaområdet ska vara litet så det inte stör kommunikationen mellan konsumenten och
butikspersonalen.115
3.6.3.3 Skyltar
En butiks skylt bedöms av konsumenter på läsbarhet och tydlighet i budskapet den
förmedlar. Här kan företagen med fördel använda sig av konstaterande färger för att
förtydliga sitt meddelande till konsumenterna.116
Det finns många olika typer av skyltfönster och det spelar igen roll vilken typ av skyltfönster
en butik har, bara den bli noggrant planerad. Skyltfönstret ska intressera och locka kunderna
in i butiken men också stärka företagets varumärke. Skyltfönstret är ett bra
marknadsföringsverktyg som ger kunderna en inblick i vad som finns att köpa i butiken.117
107

Marknadsföring i butik, J.Nordfält – s. 149
Marknadsföring i butik, J. Nordfält – s. 131
109
Lönsamhet I butik, M. Hernant & M. Boström – s. 240
110
Lönsamhet I butik, M. Hernant & M. Boström – s. 241
111
Lönsamhet I butik, M. Hernant & M. Boström – s. 241
112
Lönsamhet I butik, M. Hernant & M. Boström – s. 241
113
Lönsamhet I butik, M. Hernant & M. Boström – s. 241
114
Visual merchandising and display, M. M. Pegler – s. 159
115
Visual merchandising and display, M. M. Pegler – s. 159
116
Visual merchandising and display, M. M. Pegler – s. 286
108

117

Visual merchandising – Window and in-store displays for retail, T. Morgan - s.43

18

Stina Paavola & Fanny Wimby
BC10, Textilhögskolan i Borås

Högskoleexamen 15hp
Martin Behre & Vigo Peterzon

3.6.3.4 Färg
Färger är en mycket betydande del av butiksmiljön, olika färger har olika påverkan. Färger
väcker automatiskt olika associationer hos människor. Med hjälp av färger kan företaget
förändra en människas puls, rörelse och vad denne automatiskt lägger märke till.118
Rosa: Uppfattas som söt och gullig.
Grön: En levande och cool färg som anses vara naturlig.
Blå: Den färg som är populärast, uppfattas som cool och lugnande.
Blågrön/turkos: Cool och smakfull färg, ger associationer till vatten och himmel.119
Persika: Lockar fram det varma och lyckliga känslan hos människan.
Rost: Är en djup och rik och jordig, uppfattas sällan som irriterande.
Lila: Traditionell kunglig färg, en favorit hos barnen. Framhäver lycka och ståtlighet.
Grå: Är en neutral färg som antigen uppfattas som deprimerande eller superelegant.
Brun: Uppfattas som lugnande och inte så spännande.
Vit: Oskuldens färg, inbringar hopp men kan också uppfattas som blek och steril.
Svart: Sexig, mystisk och elegant färg, kan vara ultrachick eller superdeprimerande.120
3.6.3.5 Ljus
Ljus påverkar människan på två olika sätt; genom att påverka graden av upprymdhet samt
att synbarheten i sig påverkas. 121 Ljussättningen är ännu en viktig del av butiksatmosfären,
butiken kan använda ljus för att markera en fokuspunkt i butiken, men framförallt för att
göra det enkelt för konsumenterna att ta sig runt i butiken utan problem och kunna se
varorna.122
3.6.4 Bakgrundsfaktorer
De faktorer som påverkar konsumenten och dess upplevelse i butiksatmosfären behöver
nödvändigtvis inte synas med blotta ögat.123 11 procent av den information som når hjärnan
tas in genom hörselgången och 1 procent tas in genom näsan.124
3.6.4.1 Ljud
Det finns olika typer av ljus som kan höras i en butik; musik samt ickemusikaliskt ljud. 125
Med ickemusikaliskt ljud kan ex. bestå av ljud och röster som ljuder i bakgrunden för att
framföra ett reklammeddelande till konsumenterna.126
Musik har en stor påverkan hos konsumenterna. Musikens tempo har effekt på
konsumenternas beteende. Den kan också influera på hur länge konsumenten stannar kvar i
butiken eller i en kö. Dessutom kan musiken väcka associationer hos konsumenterna som
kan påverka valet av produkter. Musik kan med andra ord påverka konsumenternas grad av
upprymdhet samt hur mycket glädje de känner.127
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Marknadsföring i butik, J.Nordfält – s. 179
126
Marknadsföring i butik, J.Nordfält – s. 179
127
Marknadsföring i butik, J.Nordfält – s. 181
119
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3.6.4.2 Doft
Eftersom doften är ett kemiskt sinne så påverkar dofter hjärnan direkt. Doftminnet
försämras långsammare än andra minnen och konsumenten påverkas ofta av dofter utan att
de vet om det. 128 Med den delen i åtanke kan en butik använda sig av dofter för att förstärka
köpupplevelsen för kunden.
3.6.5 Sociala faktorer
1,5 procent av den information som når hjärnan uppfattas genom känseln.129 Den sista av de
tre faktorer som påverkar konsumentens känslomässiga tillstånd när denne vistas i butikens
atmosfär är sociala faktorer.130 De sociala faktorerna består av påverkan av andra människor
i kundens omgivning131 (butiken).
3.6.5.1 Människor
Här kan företagen bl.a. ta upp personlig försäljning, service och relationsmarknadsföring. En
annan del av människor som konsumenten möter i en butiksatmosfär och som är kopplad till
känseln är trängsel. Trängseln är en del av butiksatmosfären som företaget direkt inte kan
göra så mycket åt, företaget har bara den fysiska butiksytan att arbeta med. Ett mått på hög
kundtäthet är då antalet konsumenter räknas per kvadratmeter i butiken medan graden av
trängsel är det som konsumenten uppfattar situationen i butiken.132 Vid nyttoshopping är
konsumenterna mer känsliga för trängsel, medan vid nöjesshopping vill konsumenterna ha
hög kundtäthet.133

128

Marknadsföring i butik, J.Nordfält – s. 201
Marknadsföring i butik, J.Nordfält – s. 149
130
Marknadsföring i butik, J.Nordfält – s. 221
131
Lönsamhet i butik, M. Hernant & M. Boström – s. 245
132
Marknadsföring i butik, J.Nordfält – s. 221
133
Marknadsföring i butik, J.Nordfält – s. 223
129
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4. Empirisktundersökningsområde
I kapitel 4 kommer vi att presentera Peak Performance samt göra en
sammanfattning av intervjun som återges i löpande text. Vi redovisar även
resultatet från enkätundersökningarna samt observationerna som vi har utfört.

4.1 Företagspresentation
134

Peak Performance grundades år 1986 i Åre av tre duktiga skidåkare. Konceptet riktar sig till
aktiva människor som vill kombinera bra funktionalitet och kvalitet med enkel och attraktiv
design. Peak Performance vision är att ”skapa ett internationellt ”premiummärke” som
bygger på en anda av passion för sport och kärnvärden”. Deras mål är att Peak Performance
ska ligga i framkant med utvecklingen av funktionellt sportmode. 135
I dagsläget erbjuder Peak Performance varor som är anpassade för skidåkning, träning, golf
och kläder som är tekniskt anpassade för utomhusbruk samt övrig utrustning som associeras
med deras kollektioner samt de erbjuder även casual-mode som ska vara ett komplement till
sina active-kollektioner. Deras huvudmålgrupp är aktiva människor, både män och kvinnor
men också juniorer.136
Peak Performance finns i 20 länder och har 90 st. ”general stores”, och varumärket finns hos
ca 2000 st. återförsäljare. Butikerna (”general stores”) kan drivas antigen genom Peak
Performance eget regi eller genom franchising.137
Peak Performance i Borås är en franchisingbutik som öppnades 11 augusti 2011, som ägs av
Mats och Gabriella Lindström. I dagsläget finns det två ordinarie anställda, butikschefen
Johan Ribicic och säljaren Amanda Czolowski. Peak Performance i Borås erbjuder ett brett
utbud för män, men det finns även ett utbud för kvinnor och en mindre del av butiken är för
juniorer. Butiken eftersträvar en familjär atmosfär för att sina kunder ska känna sig bekväma
och välkomna.138

134

Peak Performance - Logga
IC Companys – Varumärken - Peak Performance
136
IC Companys – Varumärken - Peak Performance & Peak Performance - Kollektioner
137
IC Companys – Varumärken - Peak Performance
138
Intervju med säljaren Amanda Czolowski på Peak Performance, Borås 2012-04-13
135
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4.2 Intervju med säljare på Peak Performance Borås, 2012-04-13
Amanda Czolowski (”AC”)
Adress: Stora Brogatan 20, 503 35 BORÅS

Telefonnummer: 033-14 18 00

Butikskommunikationen på Peak Performance sköts av Amanda Czolowski, hon får direktiv
från huvudkontoret över hur de vill att butiken ska exponera varor i skyltfönstret. Många
gånger har inte butiken de varor som huvudkontoret vill ha exponerade i skyltfönstret, det
beror på att butiken i Borås väljer själva in vilka varor som köps in – även om Peak
Performance ger förslag på varubeställningen som butiken kan lägga med jämna mellanrum.
I de fall där butiken inte har någon vara som huvudkontoret vill exponera i skyltfönstret så
bestämmer hon själv en ersättare, och oftast blir det någon liknande vara. Skyltfönstrets
varuexponering ändras två till tre gånger i månaden. ”Det är ofta. Men det är viktigt att det
är ofta, då vissa kunder kan gå förbi här varje dag” påpekar AC.
Förutom skyltfönstret så beslutar AC själv hur butikens kommunikation ska vara. Några
andra direktiv gällande butikens kommunikation får de inte från huvudkontoret, förutom att
de givetvis vill att det ska vara välvikta högar som ligger på borden och förslag på färgskalor
som ska användas vid varuexponering. Peak Performance regionsansvarige för
butikskommunikationen har varit och besökt butiken i Borås två gånger sedan öppningen,
vilket är den enda feedback som butiken fått på dess butikskommunikation.
AC är inte utbildad inom butikskommunikation men har arbetat på MQ sedan tidigare. Peak
Performance erbjuder ingen internutbildning inom butikskommunikation. Den enda kurs
som har tillhandahållits var en kort information om GORE-TEX, av den anledningen att Peak
Performance använder sig oerhört mycket av det materialet i sina plagg.
När AC arbetar med Peak Performance butikskommunikation försöker hon se butiken ur
kundens ögon och genomför en så kallad ”kundrunda”, då hon går igenom butiken och
försöker att inte vara ”hemmablind”. Hon vill göra det lätt för kunden att se hur butiken kan
matcha ihop olika varor, genom att hänga köpförslag i set. Hon försöker att tänka på att inte
ha det rörigt i butiken, då hon vet hur kunden tittar när de är i butiken och har då en
baktanke med hur de ska exponerar varorna på bästa sätt. Bl.a. är det att varorna ska hänga
mot kunderna och det ska vara lätt för dem att ta på varorna samt nyheter exponeras och
skyltas extra mycket. AC försöker att placera varorna i högsta möjliga mån efter färgen på
varorna, så inte butiken spretar allt för mycket och förvirrar kunderna. Varje koncept är
uppdelat för sig i butiken och likaså är upplägget mellan herr- och damavdelningen som
bryts av med junior i mitten av butiken.
Även om de eftersträvar att ha en luftig känsla i butiken, tycker Amanda Czolowski att det
kan vara svårt att ha det, speciellt när de är mellan två säsonger (vilket Peak Performance
var när vi genomförde intervjun). Peak Performance rear ut i säsonger två gånger om året,
vinter och sommar. Placeringen av de få realisationsvaror som Peak Performance har brukar
de oftast medvetet ha längst in i butiken. Tanken är att få kunderna att gå igenom hela
butiken och förhoppningsvis se andra varor som är intressanta också. Ibland kan
realisationsvarorna placeras längst fram i butiken för att bli av med dem snabbt. Oftast
flyttas varorna fram och tillbaka beroende på hur försäljningen går. AC anser att det är bra
att kassaområdet är nära provrummen då det är där risken för stöld är som störst enligt
henne.
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Musiken som spelas i butiken är streamad, så alla Peak Performance butiker har samma
musik som ljuder ur högtalarna. Huvudkontoret påstår att det är 300 st. olika låtar som finns
med på spellistan, men AC tvivlar om det verkligen är så.
Ljuset i butiken riktades in i samband med öppningen av butiken och ljuset i skyltfönstret är
riktade så att ljuset ska hamna på skyltdockorna. AC anser att provrummen är mörka, ”det är
inte så mycket att göra åt för att det är som det är” säger hon.
Peak Performance Borås arbetar inte aktivt med att försöka väcka intresset från
konsumenterna. Butiken har dock ställt upp med kläder på en modevisning som Borås City
anordnade. De affischerar vid entrén när de har speciella erbjudanden på sina varor. Peak
Performance Borås planerar att starta en Facebookgrupp för butiken och på så sätt nå ut till
kunderna som ”gillar” dem, de planerar även en golftävling för sina kunder framöver.
En positiv atmosfär och att kunder känner sig välkomna är något som AC och butikschefen
eftersträvar att även besökarna ska känna när de är inne på Peak Performance. AC tycker att
det är svårt att sätta ord på hur mycket hon som säljare kan påverka kunderna, ”det beror
på, det är så olika hur kunden är”. Hon påpekar dock att det ibland kan vara lätt att påverka
kunderna, när hon försöker få en bättre kundrelation till dem och frågar kunden t.ex. om
denne spelar golf. AC anser att det är viktigt att fånga kunderna och visa varorna som de har
att erbjuda som passar kunderna och matchar med deras intressen. Men hon vill inte vara en
”jobbig säljare som är för på” och skrämmer bort kunderna. Hon menar dock att de ska
kunna visa kunderna plagg även om de ”bara ska titta” och att det kan leda till ett lyckat
impulsköp. AC anser att de är dåliga på merförsäljning och det kanske kan vara bra att ha
interna tävlingar för att det sporrar säljarna och sätta upp mål med antal plagg per kund för
att få igång merförsäljningen. Det påpekas dock av vissa kunder att varorna är väldigt dyra.
Men då får säljarena poängtera kvalitén och andra egenskaper och detaljer som varan har.
Peak Performance vill förmedla en sportig känsla med sin butikskommunikation. Amanda
Czolowski säger att hon vill visa alla fina varor som butiken har och det får inte bli för nischat
eftersom de säljer även casual-kläder och vill nå så många som möjligt. Hon anser att alla
varorna som Peak Performance har säljer mycket bättre när de kommer upp på en
provdocka. ”Man måste verkligen visa kunderna vissa grejer för de ser det inte”, AC menar
att vissa plagg inte visar sitt rätta ”jag” när de inte hänger på en provdocka eller på kunden
själv. De har dock inte så många provdockor, det beror på att det inte finns så mycket plats
för dem. AC och butikschefen klär sig alltid i Peak Performance kläder när de arbetar ”vi är
som vandrande skyltdockor” och helst ska de bära säsongens plagg.
Det som AC saknar med butikskommunikationen är rekvisita, de får endast affischer och
bakgrunder från huvudkontoret och de får på egen hand leta fram diverse rekvisita om
huvudkontoret vill att de ska ha med i skyltfönstret. Butiksägarna anser att rekvisita är ett
måste så de avsätter en del för att låta Amanda köpa in passande rekvisita.
I framtiden hoppas AC att butiken får tilldelat rekvisita för att underlätta arbetet för
butikerna samt få ett mer enhetligt resultat på alla butikernas skyltfönster. Dessutom tror
Amanda att kundrelationen blir bättre framöver och att kunderna hittar till butiken som de i
dagsläget inte har gjort det. Hon hoppas också att Peak Performance använder sig mer av
marknadsföring samt att de infört någon typ av kundklubb för sina käraste kunder.
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4.3 Resultat av observation utanför Peak Performance Borås
För att se en tendens över hur konsumenterna reagerar på Peak Performance skyltfönster så
genomförde vi en dold icke-deltagande observation. Fredagen 13 april stod vi utanför Peak
Performance och observerade de konsumenter som gick förbi butiken. Vi använde oss av ett
observationsschema som var inspirerat från AIDAS-regeln, se bilaga 2 för mer information
om våra frågeställningar gällande denna observation.
Peak Performance i Borås ligger på Stora Brogatan 20 i centrala Borås, mellan KappAhl och
BR Leksaker och mitt emot det stora torget. Butiken har en bra placering där det finns
mycket konsumenter i rörelse hela tiden. Under vår observation så var det 22 st.
konsumenter som tittade in i skyltfönstret, vilket inte var alla som gick förbi utanför butiken.
Peak Performance har 2 st. skyltfönster, ett stort till vänster och ett mindre till höger.
Skyltfönstren är i princip av glas från marken till taket, vilket gör att de ser mycket stora ut.
På skyltfönstren finns 3 st. vita loggor, som är i knähöjd med provdockorna som finns
innanför skyltfönstret. Butiken har en stor vit skylt ovanför entrén där loggan är upplyst. Det
finns även en mindre vit skylt med en annan logga på som hänger på sådant sätt att den ska
möta konsumenterna när de kommer från sidan av butiken och inte framifrån. Peak
Performance har självöppnande dörrar som går att ha öppna alternativ att de öppnas per
automatik om en människa närmar sig entrén. Bakgrunden på skyltfönstret är ett vackert
fotografi på en alptopp. Det stora skyltfönstret till vänster innehåller två kvinnliga
provdockor, en manlig provdocka samt två juniorprovdockor samtliga provdockor var klädd i
active-kläder, dessutom finns 3 st. sportväskor, en inramad affisch och en juniorkeps i
markplan. Det mindre skyltfönstret till höger innehåller 2 st. kvinnliga skyltdockor samt 1 st.
manlig skyltdocka, samtliga klädda med casual-kläder. Se bilaga 3 för fotografier på
skyltfönstret.
När vi observerade de konsumenter som tittade på skyltfönstret (men som inte stannade till)
så var det 3 st. av dem som tittade på hela skyltfönstret som helhet. 5 st. konsumenter
tittade framför allt på casual-kläderna och en tittade närmre på damkläderna. Dessutom var
det en konsument som tittade mest på den lilla inramade affischen och inget annat, och en
annan tittade på den stora Peak Performance-skylten som hänger ovanför entrén.
Av de 22 konsumenter som vi observerade var det 4 st. som stannade upp och tittade
närmre på skyltfönstret. 2st. av de totalt 4st. som stannade tittade på hela skyltfönstret och
dess exponering. En tittade närmre på juniorkläderna samt en annan tittade på casualkläderna.
7 st. konsumenter av samtliga 22 som ingick i vår observation gick in i butiken, samt 4 st.
konsumenter gick raka vägen in i butiken utan att titta på skyltfönstret.
Det var 1 st. av alla de som vi observerade som genomförde ett köp från Peak Performance
under denna timme.
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4.4 Resultat av observation inne på Peak Performance Borås
För att kunna se om butiken har ett bra flöde och om de exponerar sina varor på rätt plats
och med rätt medel gjorde vi en icke-deltagande observation inne i butiken. Det är ett bra
sätt att kartlägga kundernas rörelsemönster utan att störa deras naturliga beteende.
Observationen ägde rum onsdagen den 25 april.
Vi valde att titta på 10 st. män respektive 10 st. kvinnor och sammanställa dem i två olika
rörelsescheman. Då butiken har tydliga avgränsningar vad gäller herr och damavdelning
kändes det mest naturligt att dela upp konsumenterna som vi observerade. Genom att
separera de olika grupperna förväntade vi kunna se rörelsemönster och genomflödet på ett
mer tydligt sätt och kanske urskilja eventuella brister. Personerna vi valt att observera är
slumpvis utvalda vilket gör att deras ålder skiljer sig uppskattningsvis från 20 och 60 år.
En av butikens viktigaste ytor är det bord som placerats mitt framför entrén. Det är både
viktigt för att det är det första som kunden möter men också för att det fungerar som en
form av skyltfönster. Hur väl det bordet används och hur kunden reagerar på det är av stor
vikt för vår undersökning.
4.4.1 Planritningen
Planritningen är uppritad efter hur bord och häng står i förhållande till varandra det aktuella
datumet, men möbleringen kan därefter ha flyttats eller på annat sätt förändrats. Se bilaga 4
för originalet av planritningen.
De svartmarkerade områdena är fasta konstruktioner så som mellanväggar och pelare. De
bruna och grå är bord som har olika höjd och form och de S-formade samt raka strecken är
hängställningar.
Längst till vänster är entrén, högst upp finns kassan och längst in finns provrummen. De olika
avdelningarna är markerade med Dam, Herr och Junior.
Varje färg representerar en kund och längs personens väg genom butiken finns
markeringarna P och X. P innebär att personen har en längre kontakt med personalen så som
välkomnandet och småprat, frågor kring plaggen eller annat som rör ett eventuellt köp. X
står för att kunden stannar en längre stund på denna plats och även plockar upp plaggen
som ligger eller hänger där.
Samtliga rörelser är inte med utan endast de som kunden lägger extra energi på.
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4.4.2 Kvinnor

Provade byxor, men handlade inte.
Gick runt och tittade, men handlade inte.
Gravid kvinna som nästan enbart tittade på herrkläder, gick runt länge men köpte inte.
Ung kvinna som provade en jacka, köpte den.
Äldre kvinna som gick in och vände.
Medelålders kvinna som tittade länge på varje plagg och som slutligen köpte en tröja.
Ung kvinna som gick en snabb sväng utan att handla.
Kvinna med barnvagn som tog en mindre sväng genom alla avdelningarna, handlade inte.
Äldre kvinna som tog mycket tid på sig, handlade inte.
Kvinna med dotter som gick en liten sväng, handlade inte.

26

Stina Paavola & Fanny Wimby
BC10, Textilhögskolan i Borås

Högskoleexamen 15hp
Martin Behre & Vigo Peterzon

4.4.3 Män

Man som tog lång tid på sig, köpte en juniortröja.
Ung man som bara gick ett varv kring det främre bordet.
Man med son som båda provade och genomförde ett köp.
Medelålders man som gick en liten sväng utan att handla.
Medelålders man som gick länge men utan att handla.
Ung kille som tittade, men handlade inte.
Äldre man som hängde undan en tröja.
Äldre man som gick en snabb vända, köpte inget.
Ung pappa som lägger mycket tid i butiken och på att prova, genomförde ett köp.
Äldre man som inte köpte något.
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4.5 Resultat av enkätundersökning inne på Peak Performance Borås
Den insamlade datan är resultatet från vår anonyma marknadsundersökning som vi
genomförde lördagen 21 april med konsumenter som var inne och besökte Peak
Performance Borås. Undersökningen bestod av 9 st. frågeställningar, var av majoriteten av
frågorna är utformade så att de deltagande fick svara utifrån förutbestämda alternativ,
förutom den sista frågan där de svarande fick möjligheten att vara helt fritt. Totalt
tillfrågades 31 st. konsumenter att delta i denna undersökning, det var dock 25 st.
konsumenter som valde att delta. Se bilaga 5 för en fullständig överblick på frågeformuläret
som konsumenterna fick svara på. Se även bilaga 6 för fotografier inne från butiken.
4.5.1 Bakgrundsvariabler
De inledande frågorna i vår marknadsundersökning ställdes för att ge oss en klarare bild över
vilken typ av konsumenter som rörde sig i Peak Performance butiken denna lördag.
15
10
5
0

Kvinna
Man
Kön

Det var 15 st. kvinnor samt 10 st. män som deltog i denna marknadsundersökning.
10

-20
21-30

5

31-40
41-50

0

51-60

Ålder

Av de 25 st. konsumenter som var inne på Peak Performance Borås och som valde att delta i
vår marknadsundersökning så var det 4 st. konsumenter som var 20 år och yngre. 6 st.
konsumenter var mellan 21 och 30 år, 5 st. var mellan 31 och 40 år och 6 st. var mellan 41
och 50 år. Det var endast 1 st. som var mellan 51 och 60 år som deltog i vår
marknadsundersökning samt det var tre konsumenter som var 61 år och över det som också
besvarade våra frågor.
20

Arbetande

15

Studerande

10

Arbetssökande

5

Pensionär

0
Sysselsättning

Annat

Den största delen, nämligen 19 st., av de svarande har någon typ av arbete som är dess
huvudsakliga sysselsättning. 5 st. av konsumenterna är studerande samt en var pensionerad.
Det var ingen som hade angett att de var arbetssökande eller något annat.
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4.5.2 Fråga 1
Känner du till varumärket Peak Performance sedan tidigare?
25
20
15
10
5
0

Ja
Nej

Den första riktiga frågeställningen vi ställde de deltagande baserades på att vi ville veta om
de hade någon relation till Peak Performance. Av de 25 st. svarande så var det 24 st. av dem
som kände till Peak Performance sedan tidigare.
4.5.3 Fråga 2
Hur väl känner du till Peak Performance sedan tidigare?
15

1

10

2

5

3
4

0
Mycket väl

5

Inte alls

Frågan är utformad på sådan sätt att den svarande valde på skalan mellan 1 till 5 hur väl de
kände till Peak Performance sedan tidigare, då 1 var mycket väl och 5 var inte alls. 14 st. av
de svarande kände till Peak Performance mycket väl sedan tidigare, 6 st. av konsumenterna
hade kryssat i svarsalternativ nr.2, det vill säga att de känner till Peak Performance ganska
väl. 3 st. av de svarande valde svarsalternativ nr. 3, vilket är i mitten mellan ”mycket väl” och
”inte alls”. 1 st. hade kryssat i svarsalternativ nr. 4, vilket betyder att denne i princip inte alls
känt till Peak Performance sedan tidigare. Samt 1 st. konsument svarade att denne inte
kände till Peak Performance alls sedan tidigare.
4.6.4 Fråga 3
Handlade du något från Peak Performance idag?
20
15
10
5
0

Ja
Nej

5 st. konsumenter som deltog i vår undersökning hade genomfört ett köp från butiken denna
lördag, medan de andra 20 svarande inte genomförde något köp denna dag.
4.5.5 Fråga 4 – följdfråga till fråga 3
Om Ja på föregående fråga; var det ett planerat köp?
5

Ja

0

Nej

Av de totalt 5 st. som hade genomfört ett köp på Peak Performance den dagen vi
genomförde vår marknadsundersökning så var det 2 st. av dem som hade planerat sitt köp
och 3 st. av dem hade inte planerat att köpa något denna gång från första början.
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4.5.6 Fråga 5
Vad är din spontana reaktion på Peak Performance planering
av butiken?
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10 st. av de svarande konsumenterna ansåg att Peak Performance planering av butiken var
utmärkt. 11 st. kryssade i svarsalternativ nr. 2 samt 4 st. valde svarsalternativ nr. 3. Det var
ingen av de svarade som ansåg att butiks planering var dålig.
4.5.7 Fråga 6
Anser du att exponeringen i butiken ser välplanerad ut?
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13 st. av konsumenterna som deltog i vår marknadsundersökning ansåg helt och hållet att
exponeringen i butiken såg välplanerad ut. 9 st. hade kryssat i svarsalternativ nr. 2. 3 st. av
de svarande valde att kryssa i svarsalternativ nr. 3. Ingen hade valt att kryssa i svarsalternativ
nr. 4 och 5.
4.5.8 Fråga 7
Känner du dig påverkad av Peak Performance skyltar,
skyltdockor, belysning, osv.?
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Det var 5 st. av de svarande som instämde helt och hållet med att de blev påverkade av
butikens skyltar, skyltdockor, belysning, osv. 8 st. hade kryssat i svarsalternativ nr. 2. 7 st. av
hade kryssat i svarsalternativ nr. 3. Samt 5 st. konsumenter ansåg att de nästan inte alls blir
påverkade av Peak Performance skyltar, skyltdockor, belysning, osv. Ingen av de svarande
hade dock kryssat i svarsalternativ nr. 5.
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4.5.9 Fråga 8
Säljaren på Peak Performance är:
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19 st. av de svarande ansåg att personalen är trevlig på Peak Performance. 3 st. hade kryssat
i svarsalternativ nr. 2. Samt 2 st. hade kryssat i svarsalternativ nr. 3. Ingen hade kryssat i
svarsalternativ nr. 4 och 5. Det var även 1 st. som inte svarade något.
Säljaren på Peak Performance är:
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Enligt de svarande så ansåg 13 st. att säljaren var effektiv. 5 st. hade kryssat i svarsalternativ
nr. 2. 2 st. hade kryssat i svarsalternativ nr. 3. Ingen av de svarande hade valt svarsalternativ
nr. 4 och fem. Det var dock 5 st. som valde att inte svara på denna delfråga alls.
Säljaren på Peak Performance är:
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15 st. av konsumenterna som svarade ansåg att personalen på Peak Performance bar
passande kläder. 6 st. valde svarsalternativ nr. 2, samt 1 st. hade kryssat i svarsalternativ
nr.3. Ingen hade valt svarsalternativ nr. 4 och 5. Det var dock 3 st. som valt att inte svara.
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4.5.10 Fråga 9 – valfritt svarsalternativ
Hur tycker du att Peak Performance ska exponera sina varor i butiken för att
väcka ditt intresse?
16 st. av deltagarna i vår marknadsundersökning valde att inte svara något under denna
fråga. Nedan följer de kommentarer som lämnades av konsumenterna:
Jag tycker att det är bra!
Tycker om när man kan se helheten av kläderna på skyltdockor. Så man får inspiration va
som passar ihop.
Ljust och luftigt.
Jag tycker att dom gör det väldigt bra.
Att det syns tydligt.
Luftigt som det redan är!
Jag tycker att de exponerar sina produkter mycket bra idag.
Som dom gör nu!
Jag tycker att det ser bra ut som det är!
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4.6 Resultat av enkätundersökning utanför Peak Performance Borås
Den insamlade datan är det resultat som vår anonyma undersökning vi genomförde
fredagen 13 april med konsumenter som rörde sig utanför Peak Performance Borås.
Undersökningen bestod av 7 st. frågeställningar, var av majoriteten av frågorna är
utformade så att de deltagande fick svara utifrån förutbestämda alternativ, förutom den
sista frågan där de svarande fick möjligheten att vara helt fritt. 25 st. konsumenter
tillfrågades, det var dock 17 st. konsumenter som valde att delta. Se bilaga 7 för en
fullständig överblick på frågeformuläret som konsumenterna fick svara på. Se även bilaga 3
för att se skyltfönstret.
4.6.1 Bakgrundsvariabler
De inledande frågorna i vår marknadsundersökning ställdes för att ge oss en klarare bild över
vilken typ av konsumenter som rörde sig omkring Peak Performance butiken denna fredag.
10
5
0

Kvinna
Man

Kön

Det var 8 st. kvinnor samt 9 st. män som deltog i denna marknadsundersökning.
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Av de 17 st. konsumenter som gick utanför Peak Performance Borås och som valde att delta i
vår marknadsundersökning så var det ingen av dem som var 20 år och yngre. 10 st.
konsumenter var mellan 21 och 30 år, 3 st. var mellan 31 och 40 år och 2 st. var mellan 41
och 50 år. Samt 2 st. var mellan 51 och 60 år. Det var ingen som var 61 år och över.
10

Arbetande
Studerande

5

Arbetssökande
Pensionär

0
Sysselsättning

Övrigt

Den största delen, nämligen 8 st. av de svarande, har någon typ av arbete som är dess
huvudsakliga sysselsättning. 7 st. av konsumenterna är studerande samt 2 st. var
arbetssökande. Det var ingen som hade angett att de var pensionär eller något annat med
valfritt svarsalternativ.
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4.6.2 Fråga 1
Känner du till varumärket Peak Performance sedan tidigare?
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Hela 16 st. av de svarande kände till Peak Performance sedan tidigare, det var med andra
ord endast 1 st. som inte kände till varumärket sedan tidigare.
4.6.3 Fråga 2
Hur väl känner du till Peak Performance sedan tidigare?
15

1

10

2

5

3
4

0
Mycket väl

Inte alls

5

Frågan är utformad på sådan sätt att den svarande valde på skalan mellan 1 till 5 hur väl de
kände till Peak Performance sedan tidigare, då 1 var mycket väl och 5 var inte alls. 11 st. av
de svarande kände till Peak Performance mycket väl sedan tidigare, 3 st. av konsumenterna
hade kryssat i svarsalternativ nr.2. 1 st. av de svarande valde svarsalternativ nr. 3 samt 1 st.
hade kryssat i svarsalternativ nr. 4. 1 st. kryssade i svarsalternativ nr. 5.
4.6.4 Fråga 3

Vad är din spontana reaktion på Peak Performance
skyltfönster?
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1 st. av de svarande konsumenterna ansåg att Peak Performance skyltfönster var utmärkt. 3
st. kryssade i svarsalternativ nr. 2. 6 st. valde svarsalternativ nr. 3 samt 6 st. av de svarande
kryssade i svarsalternativ nr. 4. Det var ingen som valt svarsalternativ nr.5.
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4.6.5 Fråga 4
Tycker du att exponeringen i skyltfönstret ser välplanerat ut?
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Ingen av de konsumenterna som deltog ansåg att exponeringen i skyltfönstret såg
välplanerat ut. 7 st. hade kryssat i svarsalternativ nr. 2 och 5 st. av de svarande valde att
kryssa i svarsalternativ nr. 3. 5 st. hade kryssat i svarsalternativ nr. 4. Ingen av
konsumenterna som deltog hade kryssat i svarsalternativ nr. 5.
4.6.6 Fråga 5
Anser du att exponeringen i skyltfönstret lockar till ett köp?
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1 st. ansåg att exponeringen i skyltfönstret lockade fram en köplust. 3 st. kryssade i
svarsalternativ nr. 2, 5 st. hade kryssat i svarsalternativ nr. 3. 6 st. hade valt svarsalternativ
nr. 4. 2 st. som ansåg att exponeringen i skyltfönstret inte lockade fram en köplust.
4.6.7 Fråga 6
Känner du att du blir påverkad av Peak Performance skyltar,
skyltdockor, belysning, osv.?
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Det var ingen av de svarande som instämde helt och hållet med att de blev påverkade av
butikens skyltar, skyltdockor, belysning, osv. 6 st. hade kryssat i svarsalternativ nr. 2, 4 st.
hade kryssat i svarsalternativ nr. 3. Samt 5st. konsumenter ansåg att de nästan inte alls blir
påverkade av Peak Performance skyltar, skyltdockor, belysning, osv. Det var 2 st. av de
svarande som hade kryssat i svarsalternativ nr. 5.
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4.6.8 Fråga 7 (valfritt svarsalternativ)
Hur tycker du att Peak Performance ska exponera sina varor i skyltfönstret för att
väcka ditt intresse?
14 st. av deltagarna i vår marknadsundersökning valde att svara något under denna fråga,
tre avstod från att svara något på denna fråga. Nedan redovisas kommentarerna:
Det skulle behövas mer punktbelysning och något behöver göras åt reflektionen i rutan.
Oinspirerande att dockorna har så få intetsägande plagg på sig.
Ja!
Gratisprover.
Bättre bakgrund så varorna syns bättre, pris på varorna.
Mer färger.
Det känns lite rörigt med bakgrunden eftersom kläderna försvinner något. Inga priser är
utsatta vilket är synd.
Lite mer variation.
Det är för mycket reflektion i fönstren. Bakgrunden speglar sig och man ser inte kläderna,
kan bero på den mörka bakgrunden.
Nej.
Färg är bra & det finns på jackorna. Det kunde hända ngt uppifrån som hänger ned  Ngt
ljus nedifrån?
Med priser.
Man ser inte kläderna så bra pga bakgrunden.
Mer herr-dockor + snyggare kläder!
Mer färg och liv. Inte bara kläder på en docka. Väldigt konstig blandning med alptopp, shorts
och täckjacka.
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5. Analys
I kapitlet görs en koppling mellan den teoretiska referensramen och det empiriskt
insamlade underlaget. Analysen baseras på den empiriskt insamlade underlagets
struktur och upplägg, detta för att underlätta för läsaren.

5.1 Analys av den personliga intervjun
Amanda Czolowski på Peak Performance Borås har ett stort ansvar i och med att hon ensam
bestämmer över butikskommunikationen. De finns med ibland i lokaltidningar och de ska
införskaffa en Facebook-sida, huvudkontoret använder sig av massutskick via e-post för att
nå de konsumenter som anmält sig till deras nyhetsbrev genom hemsidan. Men hur bra de
faktiskt hörs och syns ut till konsumenterna har de egentligen inte någon riktigt koll över.
När vi ser över den informationen som vi fått fram under den personliga intervjun så har vi
en självklarhet med att Figur 3:1 finns med i bilden. Enligt kommunikationsprocessen så
spelar det dock ingen roll om hur mycket pengar företaget lägger på sin marknadsföring och
hur bra denna blir kommer verkan vara obetydlig om den inte når rätt person på rätt sätt. 139
Vi har dock fått fram om Peak Performance Borås inte direkt använder sig av en
kommunikationsplan för att underlätta arbetet. Det medför att de riskerar att inte få fram
ett utarbetat samt optimalt meddelande/erbjudande som möjligt till kunden.140 En viktig del
i kommunikationsprocessen är den återkoppling eller effekt som kommer av att mottagaren
tar emot budskapet. Det är denna återkoppling är vad vi kan se obefintlig hos Peak
Performance Borås. Just återkopplingen är egentligen till för att Peak Performance ska få
fram mer information om konsumenternas önskemål samt förväntningar och som ska ligga
till grund för en eventuell förändring av nästa erbjudande eller meddelande.141
Enligt Amanda Czolowski är det ofta så att kunder gärna tar sig en funderare innan de
handlar något från Peak Performance. Hon tror att det kan bero på att priserna hos Peak
Performance inte är direkt låga. Figur 3:2 beskriver hur ett köp går till ur de aktiviteter som
kunden ägnar sig åt innan denne utvärderar köpet till slut. De fem steg som processen består
av finns med men i olika stor utsträckning beroende på hur avgörande och viktigt köpet är.
Ju viktigare köp desto mer kraft lägger vi på att utforska och utvärdera alla stegen. 142
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I intervjun så framkom att Peak Performance inte har någon kundklubb som många andra
butiker i samma bransch har. Det sätt som Peak Performance arbetar med Figur 3:3 är att de
försöker eftersträva en familjär atmosfär som ska ”smitta av sig” till kunderna. De planerar
dock att anordna en golftävling framöver. Det är ett sätt att försöka få en bättre relation till
kunderna, samtidigt som de behåller imagen för varumärket. När vi ser över Figur 3:3
framstår det hur värde skapas för kunden. Där företaget gör skillnad på
transaktionsperspektiv och relationsperspektiv som beskriver hur företaget ser på relationen
till kunden.143 Peak Performance Borås har fokus på utbytet av varor mot pengar i relationen
mellan företaget och konsumenterna. Det vill säga att Peak Performance Borås har lagt mer
vikt vid utbytet och själva köpet än relationen till kunden.144 Eftersom Peak Performance
ändå arbetar till en viss del med att stärka relationen till kunderna, så är det på sätt den
centrala delen är utbytet och transaktionen. Men Peak Performance är medvetna om att det
är relationen till konsumenterna som får det att bli ett långvarit samarbete.145
Butiken i Borås har ingen direkt strategi med exponeringen av sina varor. AC arbetar ”på
känn” och gör så som hon tror att konsumenterna vill att det ska vara. I och med att hon
tidigare arbetat i en klädbutik så har hon vissa färdigheter var det gäller vissa strategiska
exponeringstekniker, dock då undermedvetet.
Avsnitt 3.4 innebär ett upplägg som företaget använder sig av när planering och utformning
skall genomföras i en reklamkampanj. Tanken med regeln är att den ska hjälpa till att ge bl.a.
den som planerar reklamkampanjen en snabb översikt på vad reklamen ska uppnå. 146 Denna
”regel” eller snarare hjälpmedel använder Peak Performance Borås inte vad vi kan se. Kanske
är det på det viset att de på huvudkontoret har denna regel i åtanke när de planerar
exponeringen i skyltfönstret, dock gör Peak Performance Borås som de vill ändå när de
skyltar om i skyltfönstret eftersom AC påpekade att butiken inte alltid har de varor som
huvudkontoret vill/antar att de har att kunna exponera.
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5.2 Analys av observationen utanför Peak Performance Borås
Om en butik aktivt arbetar med Avsnitt 3.4 så ska det synas på hur konsumenterna reagerar
över butikens reklam, skyltning och butikskommunikationen överlag.147 Det var långt ifrån
alla konsumenter som gick förbi Peak Performance Borås som faktiskt tittade på
skyltfönstret. Det var 22 st. konsumenter som tittade mot skyltfönstret, med andra ord för
de konsumenterna var exponeringen i skyltfönstret fångade och väckte uppmärksamhet.
I vår observation så var det flest människor som intresserade sig av att titta närmre på
casual-kläderna. Intresset kan ha framkallats genom att skyltdockorna står i etage på en
trappa samt att kläderna var ljusa till färgen148 och belysningen149 på dockorna var bra. Här
har butiken lyckats få en atmosfär som konsumenten uppskattar vilket ger en positiv effekt.
Att fånga intresset hos konsumenterna är en mycket viktig del av Avsnitt 3.4150 och enligt
Figur 3:2 är det mycket svårt att genomföra ett köp om det inte finns ett intresse för
varorna. 151
Det var dock bara 4 st. av de 22 st. konsumenter som vi observerade som faktiskt stannade
upp och tittade ordentligt på skyltfönstret. Peak Performance har en hel del att arbeta med
för att få fler konsumenter att stanna upp och faktiskt titta på exponeringen. I Figur 3:1 så
påpekas att det finns så kallat ”brus” mellan butiken och konsumenten.152
Det var 1 st. som tittade mest på den inramade affischen och inget annat samt 1 st. tittade
på den stora skylten som hänger ovanför entrén. Beteendet är, enligt vår tolkning av Avsnitt
3.4 samt Figur 3:2, en dålig reaktion på butikens kommunikation. Den reaktionen är inte
positivt, tanken är att fånga deras intresse153 samt väcka ett behov.154 Konsumenterna
betraktade butikens atmosfär som ointressant och närma sig inte butiken. 155
7 st. gick in i butiken, här har butiken kommit så pass långt med konsumenten, ur Avsnitt 3.4
synpunkt, att företaget har fångat kundens intresse eller skapat ett behov som gjorde att
kunden ville titta närmare på sortimentet.156 Det var dessutom 4 st. konsumenter som gick
raka vägen in i butiken utan att ens titta på skyltfönstret. Här finns nog en koppling till Figur
3:2, de troligen sökte information157 eller jämförde olika alternativ.158
Det var endast 1 st. av alla de som vi observerade som genomförde ett köp. Det är ett
resultat av hela processen i Avsnitt 3.4. 159 Hela flödet av Figur 3:2, mer eller mindre, finns
också med i det beteende som framgick hos kunden, i och med den modellen så har kunden
kommit så långt att denne fattat sig ett köpbeslut. 160 Det är viktiga delar av processen som
företaget måste ta hänsyn till då långt ifrån alla köp är planerade men minst lika viktiga.
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5.3 Analys av observationen inne på Peak Performance Borås
Vid observationen inne i Peak Performens Borås följde vi kundernas väg genom butiken. Det
första kunden möts av är ett stort bord som är uppdelat i olika nivåer samt 2 st. provdockor
till vänster och med en hängställning bakom. Det är enligt Avsnitt 3.5, butikens viktigaste
exponeringsyta och det är där bästsäljare och varor som fångar kundens intresse så som
nyheter ska finnas.161 Bordets placering är bra, men som kan ses i observationsschemat så är
det ändå inte alla som går fram, och av de som tittar på det är det få som plockar upp eller
lägger någon längre tid vid varorna. Det kan hänga ihop med att bordet står väldigt nära
ingången vilket gör att kunden bromsas upp och de kan då få en känsla av att de är i vägen
eller känna sig klämda mellan dörren och bordet. Det skulle kunna vara en förklaring till att
kunden snabbt viker av för att ta sig runt bordet in i den mer luftiga lokalen. På A-ytan är det
också väldigt många plagg samlade och både dam och herrkläderna delar på utrymmet utan
att vara tydligt åtskilda något som kan leda till förvirring. De 2 st. dockornas kläder stämmer
inte heller helt överens med de kläder som finns på borden vilket annars skulle vara ett
naturligt sätt att arbeta med exponeringen på denna yta. Att de olika borden i butiken har
olika höjd och material vilket ger ett levande intryck och framhäver kläderna på bra sätt och
det gäller inte minst på A-ytan.
På damavdelningen känns borden välplacerade och det är lättframkomligt. Väggen längst
bak på damavdelningen används dock inte till fullo. Den skulle kunna ses som ett
skyltfönster för avdelningen vilket gör att personalen måste arbeta med den aktuella ytan
mer aktivt. Det är en mycket bra plats att använda för nyheter och annat som ska locka
personen att ta sig hela vägen in i butiken.162 Under de veckor vi besökt butiken har den inte
förändrats märkvärt, vilket givetvis kan bero på tidsbrist eller annat, men eftersom det är en
så viktig yta får den inte glömmas bort. Vi noterade även att området till vänster om
ingången till provrummet endast besöktes av 1 st. Det kan självklart vara för att de andra
inte var på jakt efter det som finns placerat här men det är också en viktig yta då den drar
kunden hela vägen in i butiken. Personalen måste därför hela tiden arbeta även med den
ytan. På damavdelningen finns det inte så många skyltdockor, vilket inte är till butikens
fördel då skyltdockor är ett bra verktyg för att ge kunden köptips och inspiration, samt även
för att visa upp nyheter. En skyltdockas klädsel behöver inte motsvara vad en person skulle
ha på sig i det vanliga livet. Att arbeta med accessoarer, färger163 och lager på lager för att
inspirera är minst lika viktigt.
På herravdelningen är borden också välplacerade, men här är flödet ett annat. Här rör sig
kunderna mer mot väggen och i en cirkel runt avdelningen. Mellan borden är det dock
mindre aktivitet. I hörnet längst ner till höger på bilden står det några väskor på golvet, vilket
kan vara slöseri med bra exponeringsyta. Vi konstaterar att många av kunderna väljer att gå
förbi just den plats och ingen stannar och plockar upp eller tar på väskorna. Väskorna är
accessoarer och de skulle med fördel gå att hänga på någon av skyltdockorna en väska, eller
skylta genom att visa kläderna packade i en väska på väg att plockas upp. Flödet på
herravdelningen är bra och kunden kan i lugn och ro gå runt avdelningen, men även här
skulle någon extra provdocka inte skada och kanske då främst en mer inspirerande sådan.
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Junioravdelningen som placerats i mitten av butiken är under tiden vi gör vår observation
relativt obesökt. Det kan ha flera förklaringar, så som att de som besökte butiken vid det
tillfälle inte hade barn eller inte var på jakt efter juniorkläder. Denna avdelning har butikens
kanske bästa placering och även här finns en vägg i bakkant. Väggen är dock en fristående
vägg som byggts upp och tapetserats med fotomotiv, frågan är om valet av varor på denna
yta är rättvist, då juniorkläderna kanske inte förtjänar denna uppmärksamhet.164 Tanken
med att sätta upp en vägg mitt i butiken är bra eftersom butiken skapar en extra basvägg där
de kan placera varor som drar in kunderna längre, men då måste denna användas på rätt
sätt. Eftersom junior-kläderna utgör en så pass liten del av sortimentet, så kanske de varorna
skulle kunna ge plats åt nyheter som med fördel skulle placeras i det direkta blickfånget då
kunden kliver in i butiken.
Kassans placering är bra då den ger överblick över hela lokalen men ändå inte tar upp viktig
exponeringsyta. 165 Personalen kan lätt röra sig mellan provrummet och kassan och har
uppsikt över entrén, vilket gör att de på ett naturligt sätt kan hälsa kunderna välkomna utan
att behöva gå allt för långt. Det kan vi se på observationen där markeringen P betyder att
kunden på något sätt får kontakt med personalen. Det sker minst en gång per kund vilket gör
att kunden förmodligen känner sig sedd, vilket är viktigt.166 Personalen närvarar även till viss
del när kunden provar och ser till så att denne har rätt storlekar, etc., vilket underlättar för
kunden som inte behöver springa ut och in ur provrummet.
En plats i butiken som konsumenterna inte alls närmat sig är den plats som är bakom
juniorkläderna och framför provrummet, nämligen där det finns plats för att sätta sig ner och
läsa en tidning. Det är givetvis positivt att det finns möjlighet för konsumenterna att sätta sig
ner och vila om de vill. Men denna plats är ”omringad” av hyllor och bord, så det utgör ett
hinder för konsumenterna att faktiskt sätta sig ned.
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5.4 Analys av marknadsundersökningen, utanför Peak Performance Borås
Efter att ha varit vid butiken på en fredag så fick vi totalt 17 st. att delta i vår
marknadsundersökning. Allt är relativt och i relation till hur många kunder som rörde sig
utanför butiken, och som vi ansåg sig tillhöra butikens målgrupp, så var det ganska många av
konsumenterna som faktiskt ställde upp och deltog. Givetvis hoppades vi att fler
konsumenter skulle vara i rörelse utanför butiken, men vi fick ändå in tillräckligt med
material för att kunna analysera materialet och få fram några slutsatser av det.
5.4.1 Bakgrundsvariabler
Vårt mål var att ha en så jämn uppdelning mellan män och kvinnor som möjligt. Vi har
utifrån vad butiken har gett oss för intryck av den ”typiske kunden” samt deras målgrupp
försökt få människor som vi ansett passat in med det i åtanke svara på våra frågor.
Enligt Peak Performance Borås så är det köpkraftiga människor som är deras främsta kunder,
och i och med att den största delen av de svarande, nämligen 8 st., hade någon typ av arbete
som dess huvudsakliga sysselsättning, så har vi fångat upp rätt typ av person för att svara på
våra frågor.
5.4.2 Fråga 1 - Känner du till varumärket Peak Performance sedan tidigare?
Hela 16 st. av de svarande kände till Peak Performance sedan tidigare, det var med andra
ord endast 1 st. som inte kände till varumärket sedan tidigare. Här har vi ännu en gång fått
en bekräftelse över att ha fångat upp konsumenter som passar in i sammanhanget. Att en
person inte känt till Peak Performance sedan tidigare behöver inte vara en nackdel.
Konsumenten bör i vår mening inte ha några förväntningar över hur butiken ska, vilket bör
ha gett ett neutralt och ärligt resultat vid svaren på de resterande frågorna.
5.4.3 Fråga 2 – Hur väl känner du till Peak Performance sedan tidigare?
Den största delen av de svarande, nämligen 11 st. kände till Peak Performance mycket väl
sedan tidigare. Det betyder att Peak Performance har nått fram till de konsumenterna på ett
eller annat sätt, de har med andra ord kommit igenom ”bruset” som finns mellan företaget
och konsumenten enligt Figur 3:1.167
1 st. hade kryssat i svarsalternativ nr. 4, vilket betyder att denne i princip inte alls känt till
Peak Performance sedan tidigare. Samt 1 st. svarade att denne inte kände till Peak
Performance alls sedan tidigare. Till de konsumenterna har Peak Performance inte lyckats nå
fram till genom köpprocessens ”brus” 168, det är därför extra viktigt att försöka nå fram till så
att så många som möjligt är medvetna om varumärket till att börja med. Vilket är en av
effekterna som uppstår då Peak Performance meddelande når konsumenterna.169
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5.4.4 Fråga 3 – Vad är din spontana reaktion på Peak Performance skyltfönster?
1 st. av de svarande konsumenterna ansåg att Peak Performance skyltfönster var utmärkt.
Från det resultatet antar vi att Peak Performance har fått konsumentens intresse enligt
Avsnitt 3.4. 170 Det måste betyda att skyltfönstret inte var tillräckligt bra exponerat för att
väcka ett större intresse. 171 En stor del av konsumenterna ger dock troligen sin
uppmärksamhet172 till skyltfönstret när denne passerar butiken, men inte mycket mer än så.
6 st. av de svarande kryssat i svarsalternativ nr. 4, vilket är ”nästintill dåligt”. Det var dock
ingen av de svarade som ansåg att butikens skyltfönster var dålig. Här har Peak Performance
Borås mycket att ta lärdom av. Det är en stor andel av de svarande som faktiskt inte tycker
att skyltfönstret var bra. Det tyder på att många konsumenter inte anser att skyltfönstret är
tillräckligt intressant att titta närmre på samt mödan värt att gå in och besöka butiken.
Helhetsintrycket från Peak Performance Borås måste förändras för att fler konsumenter ska,
enligt AIDAS-regeln173 (figur 3:4), ge sin uppmärksamhet och bli intresserade.
5.4.5 Fråga 4 – Tycker du att exponeringen i skyltfönstret ser välplanerat ut?
En tankeställare är att ingen av de konsumenterna som deltog i vår marknadsundersökning
ansåg att exponeringen i skyltfönstret såg välplanerat ut. Det är något som vi antar att ingen
butik vill uppnå med sin exponering. Det är viktigt att faktiskt se på skyltfönstret som en
möjlighet till att marknadsföra sig genom,174 inte bara använda sig av varor som
butikspersonalen själva anser är snygga.
5 st. hade valt att kryssa i svarsalternativ nr. 4, vilket är nästan att de inte anser att
skyltfönstrets exponering såg välplanerat ut. Det var dock ingen av konsumenterna som
deltog i vår marknadsundersökning hade kryssat i svarsalternativ nr. 5. Om vi blickar tillbaka
på Figur 3:6175 så kan vi tyda att konsumenten har fått en negativ känsla av
butiksatmosfären, det kan vara många olika faktorer som avgör varför de svarande inte är så
positiva till skyltfönstret och dess exponering. Men en faktor kan vara att de anser att det är
för lite belysning176 och för lite variation/kreativitet med val av färger,177 plagg och
accessoarer som exponerades.
5.4.6 Fråga 5 – Anser du att exponeringen i skyltfönstret lockar till ett köp?
En relativt liten del av de svarande ansåg att exponeringen i skyltfönstret lockade fram en
köplust. Peak Performance har ännu en gång missat att få fram, enligt Avsnitt 3.4, ett begär
hos kunderna som ska leda till att de ska handla, speciellt Action och Satisfaction. 178 Det vill
säga att det var en stor andel av de svarande som ansåg att exponeringen i skyltfönstret inte
alls lockade fram en köplust hos dem. Det tyder på att Peak Performance inte har lyckats
förmedla sitt meddelande179 till konsumenterna så pass bra att de blir intresserade och vill
ha produkterna som visas. 180
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5.4.7 Fråga 6 – Känner du att du blir påverkad av Peak Performance skyltar,
skyltdockor, belysning, osv.?
Det var ingen av de svarande som instämde helt och hållet med att de, enligt Figur 3:6, blev
påverkade av butikens skyltar, skyltdockor, belysning, osv. Det var däremot 6 st. som hade
kryssat i svarsalternativ nr. 2, och 4 st. hade kryssat i svarsalternativ nr. 3. Det tyder på att
Peak Performance är på rätt väg när de använder skyltdockor181 och skyltar182 i kombination
med belysning183.
Det var ändock en stor andel av de svarande som inte ansåg sig bli påverkade av de
faktorerna. I och med det resultatet från de svarande så gäller det att fortsätta att arbeta
aktivt med det för att upprätthålla intresset184 hos konsumenterna.
5.4.8 Fråga 7 – Hur tycker du att Peak Performance ska exponera sina varor i
skyltfönstret ör att väcka ditt intresse?
På denna fråga och det var många som inte var så positiva. Här skulle personerna annars
kunna ge beröm till butiken, men många påpekade brister (som de uppfattade skyltfönstret).
Vilket tyder på att Peak Performens Borås jobb med den yttre butiksatmosfären185 och dess
planering och exponering behövs ses över för att kunna förbättras och utvecklas för att
kunna intressera och locka in fler kunder. 186 Nedan redovisas de svar som anses gav ett
”riktigt” svar på frågan:
Det skulle behövas mer punktbelysning och något behöver göras åt reflektionen i rutan.
Oinspirerande att dockorna har så få intetsägande plagg på sig.
Gratisprover.
Bättre bakgrund så varorna syns bättre, pris på varorna.
Mer färger.
Det känns lite rörigt med bakgrunden eftersom kläderna försvinner något. Inga priser är
utsatta vilket är synd.
Lite mer variation.
Det är för mycket reflektion i fönstren. Bakgrunden speglar sig och man ser inte kläderna,
kan bero på den mörka bakgrunden.
Färg är bra & det finns på jackorna. Det kunde hända ngt uppifrån som hänger ned  Ngt
ljus nedifrån?
Med priser.
Man ser inte kläderna så bra pga bakgrunden.
Mer herr-dockor + snyggare kläder!
Mer färg och liv. Inte bara kläder på en docka. Väldigt konstig blandning med alptopp, shorts
och täckjacka.
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5.5 Analys av marknadsundersökningen, inne på Peak Performance Borås
Efter att ha varit i butiken på en lördag, då det oftast är flest besökare i butiken enligt
butikspersonalen, så fick vi totalt 25 st. svarande på vår marknadsundersökning som vi höll
inne på Peak Performance Borås. Allt är relativt och i relation till hur många kunder som
rörde sig inne i butiken den lördagen som vi var där så var det många konsumenter som
deltog.
När vi studerade undersökningen som gjordes inne på Peak Performens Borås en 21 april där
25 st. personer deltog kan vi konstatera att kunderna i stort är mycket nöjda med
utformandet av butiken.
5.5.1 Bakgrundsvariabler
För att får ett så brett spektra som möjligt ville vi ha så stor spridning i ålder och kön som
möjligt. De som ställde upp bestod av något fler kvinnor än män.
Dock var grupperna av personer mellan 21-50 år flest och de som bäst representerar Peak
Performens Borås tänkta kunder. Spridningen är viktig för att se om personerna eventuellt
uppfattar sin omgivning och butikens exponering på olika sätt.
Av de som deltog i undersökningen var flest personer och ingen av de deltagande var
arbetssökande. Det stämmer mycket väl överens med Peak Performens Borås egna syn på
sina kunder som köpkraftiga.
5.5.2 Fråga 1 - Känner du till varumärket Peak Performance sedan tidigare?
Alla utom 1 st. kände till Peak Performens sedan tidigare. Något som är mycket bra och tyder
på att varumärke är välkänt och som i sin tur innebär någon form av trygghet för kunden.
Det gör att de har lättare att vända sig till varumärket vid framtida köp. Det är dock viktigt
att ständigt arbeta med sitt varumärke för att kunden inte ska svika företaget.187
5.5.3 Fråga 2 – Hur väl känner du till Peak Performance sedan tidigare?
Denna fråga hänger ihop med den tidigare och är en utökad undersökning av hur väl
deltagarna känner till Peak Performens och dess varumärke. Frågan är femskalig där 1
betyder mycket väl och 5 inte alls. Hela 14 st. av de deltagarna anser sig känna till Peak
Performens mycket väl. Det är mycket bra för företaget och varumärket och visar att de nått
ut till konsumenterna.188
5.5.4 Fråga 3 – Handlade du något från Peak Performance idag?
Här ville vi undersöka hur många av de som faktiskt tar sig tid i butiken som sedan går där
ifrån med varor något som kan vara intressant för att kunna enligt Figur 3:6 effektivisera
exponeringen i butiken och personalens arbete. Det var en ansenlig procentdel av besökarna
som genomförde ett köp. Läsaren ska också ha i tanke att undersökningen gjordes den 21
april, alltså bara några dagar innan löneutbetalning och att det ändock var hela 20 % av de
som deltog som handlade.
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5.5.5 Fråga 4 – Om Ja på föregående fråga, var det ett planerat köp?
Denna fråga återkopplar till den föregående frågan och visar på hur de som handlade hade
planerat sitt köp eller ej, enligt Figur 3:2. Den största delen av de som genomfört ett köp
hade inte planerat det. Självklart är de planerade köpen viktiga men de oplanerade köpen
säger kanske mer om hur väl butiken är utformad speciellt i det sammanhanget då varorna
tillhör en högre prisklass. Köpen utlöses av intryck och stimuli så butikens arbete med
sortiment och exponering är mycket viktigt.189
5.5.6 Fråga 5 – Vad är din spontana reaktion på Peak Performance planering av
butiken?
Av svaren på denna fråga kan vi utläsa att nästan alla besökarna av butiken som deltog i
undersökningen tyckte att det spontana intrycket av butikens planering var bra eller mycket
bra. Inte en enda av de deltagande valde att lägga sitt betyg under medel. Då det är för
kunden som företaget gör planeringen av butiken så är det ett mycket gott betyg. Hur
butiken är utformad och planerad kan vara avgörande för om kunden kommer handla
och/eller återvända vid senare tillfälle. 190
5.5.7 Fråga 6 – Anser du att exponeringen i butiken ser välplanerat ut?
På denna fråga var det liknande svar som på den tidigare dock än mer positivt. Ingen tyckte
att exponeringen var sämre än medel och de allra flesta tyckte att den var utmärkt. Det visar
på att Peak Performens Borås jobb med Avsnitt 3.5 fungerar bra. Även den öppna
exponeringen i butiken medverkar till den positiva responsen och skapar en bra atmosfär. 191
5.5.8 Fråga 7 – Känner du att du blir påverkad av Peak Performance skyltar,
skyltdockor, belysning, osv.?
Här var svaren något mer spridda. Dock var det ingen som helt ansåg att de gick opåverkade
förbi dockor och skyltning. Med Figur 3:6 i åtanke kan vi tyda att butiken har en del att
arbeta med här för att få konsumenterna att känna sig påverkade.
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5.5.9 Fråga 8 – Säljaren på Peak Performance är:
Betyget på säljarna i butiken är övergående mycket bra, något som är väldigt viktigt i
relationen till kunderna. Det är det som är grunden till relationsperspektivet i Figur 3:3 och
relationsmarknadsföring, där företaget arbetar med att skapa en relation till kunden för att
få till ett köp. Här är inte köpet det kritiska momentet utan vägen dit och tiden efteråt. 192
 På frågan om personalen är trevlig svarar 19 st. att de är trevliga och de andra deltagarna
gav något av de näst högsta betygen.
 På frågan om personalen är effektiv såg det ungefär likadant ut och även här fick
personalen mycket höga betyg.
 På den sista frågan om personalen frågade vi om deras klädsel. Något som kan vara
viktigt då de är ambassadörer för företaget och måste representera varumärket. Här
tyckte nästan alla uteslutet att personalen klär sig mycket bra. Personalen klär sig i Peak
Performens kläder vilket kan bidra till inspiration för kunderna.
5.5.10 Fråga 9 – Hur tycker du att Peak Performance ska exponera sina varor i
butiken för att väcka intresse?
Av deltagarna var det 16 st. som valde att ange något på denna fråga och alla är mycket
positiva. På denna fråga skulle personerna annars kunna klaga eller påpeka bister, men de
har valt att berömma, vilket tyder på att Peak Performance Borås jobb med den inre
butiksytans planering och exponering fungerar bra.
Jag tycker att det är bra!
Tycker om när man kan se helheten av kläderna på skyltdockor. Så man får inspiration va
som passar ihop.
Ljust och luftigt.
Jag tycker att dom gör det väldigt bra.
Att det syns tydligt.
Luftigt som det redan är!
Jag tycker att de exponerar sina produkter mycket bra idag.
Som dom gör nu!
Jag tycker att det ser bra ut som det är!
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6. Slutsats
I detta kapitel ger vi svar och redovisar våra slutsatser som baseras på teorin och
empirin, det vill säga analysen, samt besvarar rapportens huvud- och delproblem.
6.1 Huvudproblem
 Hur ska Peak Performance utforma och kommunicera sitt budskap för att uppnå en
positiv respons hos konsumenten?
En aktiv och sportig känsla är det som Peak Perfromance Borås vill förmedla med sin
butikskommunikation enligt Amanda Czolowski. Utifrån varusortimentet som erbjuds och
varumärkets hemsida så håller vi med att det är en sportig atmosfär som skall bibehållas för
att hålla sig till sitt ursprungliga budskap. Butikens atmosfär måste framkalla en positiv
respons hos konsumenterna för att de ska närma sig butiken och genomföra ett köp.
Peak Performance Borås bör fortsätta att eftersträva en luftig känsla inne i butiken, eftersom
det var det som konsumenterna påpekade att de gillade med butiken. När vi genomförde vår
observation inne i butiken påvisade det att herravdelningen har ett bättre kundflöde än
damavdelningen och vi ifrågasätter om junioravdelningen har rätt plast i butiken. Peak
Performance huvudsakliga målgrupp är män, men även kvinnor och juniorer. Junior-kläderna
är något som varumärket tagit fram senare och vad vi tror är för att underlätta, samt skapa
en köpupplevelse för hela familjen. Junior-sortimentet skulle ex. kunna placeras på den
bakre väggen där herravdelningen är i dagsläget och i stället ta fram active-sortimentet som
hänger där för tillfället. På så sätt kan butiken forma kundflödet och få ett jämnare resultat
på butikens yta.
En annan aspekt som Peak Performance Borås behöver se över är deras provrum. I dagsläget
är de ganska mörka, vilket vi både hörde från Amanda Czolowski men även kan ana då det
var endast 3 st. av totalt 20 st. konsumenter som valde att använda provrummen. För att få
en positiv respons hos fler konsumenter att använda sig av provrummen krävs framförallt
bättre belysning. Provrummen har i dagsläget sittplatser, vilket är bra och uppskattas av
konsumenterna. Behålla sittplatserna, se över belysningen samt se över antalet krokar att
hänga ifrån sig kläderna, det gör att butiken kommunicerar ett välkomnande till
konsumenterna, som i sin tur gör att de tar sig tiden att prova varor och förhoppningsvis ser
de varornas ”rätta jag” och köper dem. Provrummen skulle även kunna utrustas med natur
och sportbilder som inspiration.
Effekten av Peak Performens kommunikation går att mäta i hur många som möts av
budskapet och hur många som reagerar på det. Återkopplingen och effekten som de vill
uppnå är självklart ett köp, men även att ett intresse väcks är mycket viktigt. När vi
genomförde vår observation utanför butiken var det endast 22 st. av de som passerade som
tittade närmare på skyltningen och av dem var det 7 st. som gick in. Att 7 st. av 22 st. gick in
kan ses som ganska bra siffra, det är var tredje person. Men om vi ser till helheten så var det
få som ens tittade åt butikens håll. Det skulle kunna bero på att det trängs mellan andra
butiker vilket skapar ett brus för konsumenten. Men en annan form av brus är även en stark
reflektion i fönstret på butiken. Affären bredvid hade inte alls samma problem med
reflektionerna, vilket berodde på att de hade en vit matt bakgrund som gjorde det enkelt att
presentera varorna.
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Ser konsumenterna inte kläderna så blir det svårt att bilda sig en uppfattning. Dessutom var
det en del konsumenter som påpekade att skyltfönstret inte innehöll någon prisinformation
till dem som gick förbi. Det är en stor miss i butikens kommunikation, men även ett lagbrott
enligt Prisinformationslagen193. Därför måste Peak Performance Borås se över skyltfönstret
och dess utformning. Ta ställning till diverse frågor så som; ska skyltfönstret vara halvöppet
eller ska vi ha det helt öppet alternativt helt stängt? I och med konsumenternas reaktioner
till skyltfönstret och dess exponering anser vi att ett stängt och framförallt ljust skyltfönster
är något att eftersträva för att väcka intresset hos konsumenterna.
Då Peak Performance ligger mycket centralt i Borås har de många konkurrenter i nära
anslutning vilket gör att bruset är konstant. Butiken måste hela tiden arbeta med att
utmärka sig för att få kundernas uppmärksamhet. De främsta konkurrenterna är
sportbutiker och andra butiker som säljer Peak Performance som en del i sitt sortiment. För
att sticka ut från dem är det skyltfönstret som måste få mer fokus. I valet av vilken butik som
konsumenten går in i kan det avgöras av vad denne ser från utsidan. På frågan i vår
marknadsundersökning ”Vad är din spontana reaktion på Peak Performance skyltfönster?”
får vi en något sval respons vilket tyder på att butiken måste arbeta mer med skyltfönstret.
Det är den spontana ögonblicksreflektionen som många gånger kommer avgöra om
personen kommer göra det aktiva valet att gå in eller inte.
Eftersom det inte var någon av de svarande som ansåg att exponeringen i Peak Performance
skyltfönster såg välplanerat ut så måste butiken se över det problemet. Det är alarmerande
när det är sådan stor del av de svarande som faktiskt inte hade någon positiv känsla över
skyltfönstret. Det gäller för Peak Performance Borås att utvärdera och ta reda på vad
”bruset” är och försöka hitta en väg att kringgå det så att konsumenterna ser skyltfönstret
och då främst kläderna och på så sätt tar till sig budskapet. När vi frågade konsumenterna
rakt ut så ansåg de att exponeringen borde innehålla mer färger och liv samt variation, en
bättre bakgrund så att varorna syntes tydligare samt prisinformation till samtliga varor som
exponerades. Denna respons är precis det som Peak Performance Borås bör arbeta vidare
med, att lyssna på konsumenter samt göra egna efterforskningar bör leda till en ökad
förståelse för butikens potential.
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6.2 Delproblem
 Hur ska Peak Performance jobba med sin kommunikation för att väcka ett intresse,
som sedan leder till ett köp?
Vi är tveksamma till att de på Peak Performance Borås förstår vikten av hur
butikskommunikationen påverkar samspelet mellan butiken och konsumenterna. Peak
Performance Borås måste först och främst bli medveta om butikskommunikationens
betydelse och sedan kan de arbeta mer effektivt med att väcka intresset och köplusten hos
konsumenterna.
Genom att vara strategisk med sin planering och exponeringen av varor kan butiken ta ett
första steg mot att fånga konsumenternas intresse. AIDAS-regeln är en bra grund att arbeta
utifrån för att inte glömma bort någon viktig del i butikens kommunikation och dess
budskap. Att arbeta mer med butikens ytor är något som vi skulle rekommendera, speciellt
när vi kan se hur konsumenterna rör sig i butiken. Det finns som sagt några delar i butiken
som bör granskas med ”nya ögon” och eventuellt möbleras om.
Se över nya lösningar där butiken kan använda sig av provdockorna och på så vis visa
konsumenterna olika köpalternativ och fånga deras intresse, som sedan i sin tur
förhoppningsvis leder till ett köp. Fundera även om provdockor utan ansikte är ett bra
alternativ då det medför att det blir något svårare att ex. exponera kepsar och glasögon.
Dessutom kan en intresseväckare ur kundens synpunkt vara att butiken kan använda sig mer
produkter än bara kläder i exponeringen. Ett enkelt sätt att arbeta med ”lull-lull” i sin
exponering kan ex. vara att hänga en väska på dockan och tillföra accessoarer så som kepsar,
glasögon eller scarfs. Kunden kan behöva ”chockas” igång, vilket gör att butiken inte ska vara
rädd för färger eller lager på lager av kläder. Det är inte hela köpförslaget kunden måste gå
hem med, utan inspirationen som helhet och förhoppningsvis en lyckad köpupplevelse.
Butiken måste även arbeta med omskyltning av butiken mer frekvent även om det kan vara
tidskrävande. Det gör dock inget om omskyltningen sker medan kunderna besöker butiken
så länge de håller rent och snygg och samtidigt tar sig tid för kunden. Det viktiga är att
butikens provdockor ändrar utseende ofta nog för att inspirera även de kunder som går förbi
eller besöker butiken en eller flera gånger i veckan.
Ett förslag vore även att en i personalen skulle kunna gå en kurs i visuell marknadsföring för
att stärka kunskapen inom företaget. Kunskapen skulle sedan kunna vidareförmedlas till
resterande personal på Peak Performance Borås. Då det visuella spelar en stor och
betydande roll för marknadsföringen av butiken anser vi att det vore rimligt att denna
kunskap samlas in för att ex. effektivisera ljussättning, färgkombinationer och
hängning/vikning av varor.
Motivaffischer i skyltningen är en god idé, problemet kan dock vara att de kan tar över och
konkurrera ut exponeringen av varorna. Svartvita motiv eller motiv av förstorade detaljer på
sportutrustning skulle kunna vara lösningen. De tar inte fokus från kläderna eller färgerna i
butiken på samma sätt men hjälper till att förstärka intrycket.
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 På vilket sätt kan Peak Performance använda sig av relationsmarknadsföring i
kommunikationen genom sin butik?
Enligt Amanda Czolowski så ska Peak Performance Borås införskaffa en Facebooksida, varför
man inte gjort det ännu är, enligt oss, ett stort frågetecken. Att använda sig av sociala
medier är ett enkelt, snabbt och populärt verktyg för att förbättra sin relation till
konsumenterna samt ett bra sätt att marknadsföra sin butik till relativt låga kostnader. Om
de själva startar en grupp skulle de även kunna påverka informationen som förmedlas kring
varumärket och på så vis finns möjligheten till att ändra kundernas beteende. Butiken kan
dra nytta av den typen av marknadsföring om de ex. är medvetna om att det ska vara en
regnig eller solig vecka. De kan annonsera med den senaste regnjackan eller lansera den nya
vårkollektionen och ge smarta tips till sina och följare med sommarens hetaste accessoarer.
Genom en kundklubb skulle Peak Performance lättare kunna upprätta ett kundregister för
att se vilka som är kunder och vad det är de handlar för något. Om Peak Performance skulle
arbeta på så skulle de kunna använda det för att utveckla sin butik samt sin marknadsföring,
och på så sätt påverka effekten och återkopplingen från kunderna. En kundklubb innehåller
ofta e-postadresser som skulle ge Peak Performens Borås direkt kontakt med sina kunder
vilket skulle kunna användas för mer personliga utskick.
Peak Performance Borås har redan i dagsläget en mycket bra kontakt med sina kunder, vilket
märks tydligt då de är noga med att få alla som kommer in i butiken att känna sig sedda. De
har en mysig hörna i sin butik där kunden kan sitta ner och läsa en tidning, vi anser dock att
den skulle kunna utnyttjas mer effektivt. Förslagsvis kan butiken placera sittplatsen någon
där det är enklare för konsumenten att utnyttja dem. Peak Performance Borås kan även
placera en mindre kaffemaskin som brygger kaffe genom kapslar där. Personalen behöver på
så vis inte själva stå vid maskinen utan bara erbjuda kunderna att ta en espresso medans de
väntar. Det är ett utmärkt tillfälle att få arbeta extra med relationen till konsumenten och
samtidigt visa att dennes köpupplevelse är också viktig för företaget.
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7. Avslutande diskussion
Detta avsnitt består av att författarna för en diskussion där det är egna tankar som
ligger till grund för resonemanget. Samt föra en koncis tillförlitlighetsutvärdering.
Författarna ger även att ge förslag till vidare forskning.

7.1 Egna reflektioner
Vår studie har varit en trevlig upplevelse, något som vi alltid kommer att ha med oss
framöver. Butikskommunikation var något som vi båda var intresserad och nyfikna på innan
vi bestämde oss för att titta närmre på ämnet. Nu när vi genomfört vår studie och har ägnat
mycket tid till ämnet, och framförallt problemområdet vi arbetat kring, så har vår
uppfattning kring butikskommunikationen och dess värde för butiken inte ändrats markant
utan snare stärkts. Vikten av att kunna kommunicera med konsumenten är mer relevant än
någonsin då konkurrensen växer både i form av traditionella butiker men också via Internet.
Det är lätt att sväva iväg för att få med så mycket information som möjligt när vi undersöker
ett problemområde som vi är mycket intresserad utav. Vi har dock försökt vara noga med att
välja bort information utan att göra avkall på det vi tycker är viktigt. För att få en nyanserad
bild av verkligheten har vi velat samla så mycket relevant material som möjligt. Vi har
förstått att hålla sig till en röd tråd, och att följa den är viktigt för att inte låta arbetet bli för
stort så det finns risk att förlora fokus på problemområdet.
Givetvis finns det för- och nackdelar med att arbeta tillsammans med ett företag. Vi har dock
haft turen att Peak Performance Borås varit mycket tillmötesgående och vad vi har upplevt
så hade samarbetet inte kunna varit bättre. Vi tror också att den lärdom vi fått av att arbeta
direkt med ett företag inte går att mäta med den vi skulle kunna få genom att endast
studera böcker och artiklar. Att kunna göra undersökningar och observationer i butiken har
gjort att vi själva kunnat skapa oss en uppfattning om hur konsumenter rör sig och agerar.
Dessutom har vi på så vis kunnat ta reda på vad konsumenterna som rör sig i området kring
den utvalda butiken verkligen tycker är viktigt med det visuella i skyltning och hängning.
Att genomföra den personliga intervjun samt våra enkätundersökningar var till viss del
komplicerat, speciellt med att formulera frågorna. Vi hade våra teorier samt
problemformuleringarna i åtanke medan vi gjorde frågeställningarna, så det tog mer tid än
vad vi förväntat oss. Vi kan känna så här i efterhand att några av våra frågor var mycket lik
varandra och hade kanske kunna formulerats om och på så vis kanske kunna gett oss mer
information. Några delar hade kanske kunde ha slagits samman, men det är något vi inte
hade kunnat veta från början eftersom resultatet visades först när undersökningarna var
genomförda. Det har också känts viktigt att hålla isär de olika undersökningarna för att
kunna analysera dem var för sig då de spelar olika roll i kommunikationen.
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7.2 Tillförlitlighetsutvärdering
Nedan diskuterar vi studiens validitet och reliabilitet.
7.2.1 Validitet
Vi anser att validiteten på den intervju vi genomfört är hög då vi endast ställt frågor som den
vi intervjuade kunde svara fritt på. Vi antecknade alla svar men spelade även in samtalet
vilket gör att den stämmer överens med verkligheten.
Observationerna genomfördes under en längre tid och vi var där personligen och iakttog
förloppet viket gör att validiteten är hög. Under vår marknadsundersökning var vi också där
personligen och frågorna deltagarna fick hade flervalssvar vilket gör att det gick att mäta
resultatet på ett bra sätt. Enkäten var anonym vilket också gör att resultatet blir mer
sanningsenligt då personens åsikter får förbli anonyma. Dock var det inte allt för många som
deltog i undersökningen och det finns en del bortfall. Det redovisar vi under det kapitel där
vi skrivit om undersökningarna och vi har även tagit hänsyn till det när vi analyserat. Vi tror
dock att de svar vi fått in är applicerbara på målgruppen då vi fick bra bredd i såväl ålder som
kön av de som tillfrågades.
Litteraturen vi valt att använda oss av är till stor del kurslitteratur inom marknadsföring. Det
gör att vi antar att det går att lita på att det som skrivits i dem är korrekt, men vi har
självklart ändå varit källkritiska och följt upp vart informationen kommer ifrån. Genom att
använda sig av Internet för att söka efter källor har sina för- och nackdelar. Fördelarna är att
den senaste informationen finns där och att det finns mycket att välja mellan. Nackdelen kan
dock vara att vi måste vara extra noggrann med att vara källkritisk. - Till vilket ändamål har
informationen publicerats, är det en pålitlig källa som helhet, är informationen förnuftig?
7.2.2 Reliabilitet
Vi anser att vår uppsats håller hög reliabilitet då vi valt att närvara personligen vid alla våra
undersökningar och intervjuer.
Vi har varit noga med att inte ställa ledande frågor utan gett deltagaren chansen att utgå
från sig själv genom flervalsalternativ. De som valts ut att delta i undersökningen är inom
den målgrupp som representeras i butiken och de har således inte slumpmässigt valts ut.
Det kan vara en negativ faktor då urvalet inte är helt oberoende men det är också något vi
tagit hänsyn till i vår analys av undersökningarna. Undersökningarna är även gjorda under en
längre tid och vid olika tillfällen vilket gör att vi tror att genomflödet av olika människor
påverkar resultatet så att det är sanningsenligt.

7.3 Förslag på vidare forskning
Vårt valda problemområde är mycket omfattande och det finns mycket mer att undersöka
inom området. En frågeställning som skulle kunna användas vid framtida forskning inom
ämnet kan vara: ”Hur kan ett mindre företag inse butikskommunikationens betydelse samt
fokusera och utveckla butikens butikskommunikation?”.
Vi anser att kommunikationen inom detaljhandeln är ett område som kräver ständig
forskning då det är en bransch i konstant utveckling. Framförallt för mindre företag där
budgeten för marknadsföring är mer begränsad. För de företagen skulle studier om hur vi
påverkas av färg, atmosfär och varumärkets image vara relevanta då det är variabler butiken
själva kan påverka utan stora ekonomiska hjälpmedel.
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8. Källförteckning

Här nedan finns hänvisningar till källorna som bidragit med information till studien.

8.1 Tryckta källor
Business Marketing Management, M. D. Hutt & T. W. Speh, 2010, upplaga 10, SouthWestern Cengage Learning
Butiksboken, H. Schmidt Thurow & A. Sköld Nilsson, 2008, upplaga 2, Liber AB
Företagsekonomi 100, P-H. Skärvad & J. Olsson, 2007, upplaga 13, Liber AB
Marknadsföring i Butik – Om Forskning och Branschkunskap i Detaljhandeln, J. Nordfält,
2007, upplaga 1 andra tryckningen 2, Liber AB
Lönsamhet i butik – Samspelet mellan Butikens Marknadsföring, Kundernas Beteende och
Lokal Konkurrens, M. Hernant & M. Boström, 2010, upplaga 1, Liber AB
Marknadsföring - Modeller och Principer, C. Gezelius & P. Wildenstam, 2007, upplaga 1,
Sanoma Utbildning
Marknadsundersökning – En Handbok, L. Christensen, N. Engdahl, C. Grääs & L. Haglund,
2010, upplaga 3, Studentlitteratur AB
Service Management och Marknadsföring, C. Grönros, 2009, upplaga 2 andra tryckningen,
Liber AB
Visual Merchandising – Window and In-store Displays for Retail, T. Morgan, 2008, upplaga
1, Laurence King Publishing Ltd
Visual Merchandising and Display, M. M. Pelger, 2012, upplaga 6, Division of Condé Nast
Publications
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8.2 Elektroniska källor
IC Companys (besökt 2012-04-16)
http://www.iccompanys.com/peak-performance.cfm?brand=more
Konsumentverket (besökt 2012-05-18)
http://www.konsumentverket.se/Svar-fran-radgivarna/Sok-bland-fragor-och-svar/Sokbland-fragor-och-svar/Pris-i-skyltfonster/
Kursnavet (besökt 2012-05-02)
http://www.kursnavet.se/kurser/sva04/kurs/reklam.htm
Nationalencyklopedin (samtliga besökt 2012-03-26)
http://www.ne.se/lang/visuell
http://www.ne.se/sve/butik?i_h_word=butik
http://www.ne.se/lang/koncept/228565
http://www.ne.se/lang/kommunikation
http://www.ne.se/exponering/166167
http://www.ne.se/lang/konsument/229348
http://www.ne.se/sve/sändare?i_h_word=sändare
http://www.ne.se/sve/mottagare?i_h_word=mottagare
http://www.ne.se/lang/intresse
http://www.ne.se/lang/k%C3%B6p
http://www.ne.se/lang/respons
http://www.ne.se/sve/budskap?i_h_word=budskap
http://www.ne.se/kort/relation/1577562
Peak Performance (besökt 2012-04-16)
http://www.peakperformance.com/Collections1/
PostNord (besökt 2012-04-07)
http://www.postnord.com/PageFiles/26176/wkr0001.pdf
Svensk Handel (besökt 2012-04-07)
http://www.svenskhandel.se/Documents/Rapporter/2011/Sommarrapport2011.pdf?epslanguage=sv
Rapport i PDF-format: Handelns utredningsinstitut (HUI) (besökt 2012-04-09)
http://www.hur.nu/web/Detaljhandeln_2025.aspx
Författarna: U. Rämme, N. Gustafsson, H. Vestin, J. Lindblom & K. Kilander

8.3 Muntliga källor
Personlig intervju
Säljare med ansvar för butikskommunikationen, Peak Performance Borås, Amanda
Czolowski, (genomförd 2012-04-13 kl.11-12)

8.4 Fotografier
Samtliga fotografier i denna rapport har författarna själva tagit i samband med butiksbesök.
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9. Bilagor
Här nedan finns övrigt material som skall redovisas, exempelvis intervjuer, material vid
marknadsundersökningarna och figurförteckning.

9.1 Bilaga 1 – Frågeställningar till intervjun med Amanda Czolowski
1. Kan du berätta lite om dig själv?
2. Kan du beskriva ditt nuvarande arbete?
3. Hur är Peak Performance utbud fördelat mellan herr, dam, barn och övriga artiklar i
denna butik?
4. Anser du att Peak Performance er ha ett djupt, grunt, brett eller smalt sortiment?
5. Vad anser du säljer bäst hos i denna Peak Performance-butik?
6. Hur arbetar ni med rea-varor? (placering, marknadsföring, exponering – varför)
7. Vilken är den typiska Peak Performance-kunden enligt dig?
8. Använder sig Peak Performance av kundklubbar? Om nej, varför inte?
9. På vilka sätt marknadsför sig Peak Performance?
10. Anser du att Peak Performance har några konkurrenter? Om ja, vilka?
11. Hur skulle du beskriva butikens atmosfär?
12. Hur mycket bestämmer ni själva i butiken angående utformningen och miljön?
13. Finns det något i denna butik som du skulle vilja ändra på om du kunde?
14. På vilket sätt arbetar Peak Performance med sin butikskommunikation?
15. Hur ofta skyltar ni om i denna butik?
16. Är det samma riktlinjer med varuexponeringen för alla butiker i Sverige/världen? Om
nej, vad skiljer sig? Om ja, vad tycker du om det?
17. Finns det någon speciell strategi mer placeringen av era varor? Om ja, vad är det för
strategi, på vilket sätt?
18. Finns det någon speciell baktanke med placeringen av kassaområdet och
provrummen?
19. Arbetar ni aktivt med ljus och ljud? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför?
20. Hur gör Peak Performance för att väcka intresse och fånga kundens uppmärksamhet?
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21. På vilket sätt kan ni som säljare påverka kunden i butiken?
22. På vilket sätt kan ni påverka kunden till impulsköp?
23. Vad anser du är det första som kunden ser/möter med denna butik?
24. Hur får ni kunderna att gå igenom hela butiken?
25. På vilket sätt arbetar Peak Performance för att ge kunderna en behaglig
shoppingupplevelse?
26. Vad vill Peak Performance förmedla med sin butikskommunikation?
27. Hur skapar Peak Performance en inspirerande, spännande och framförallt en säljande
exponering?
28. Har Peak Performance någon vision för framtiden med sin
butikskommunikation/marknadsföring? Om ja, vad och varför?
29. Vad anser du Peak Performance bör fundera på att applicera i deras
butikskommunikation?
30. Hur tror du att Peak Performance kommer att arbeta med sin butikskommunikation
om fem år?
31. Hur tror du att Peak Performance kommer att arbeta med sina kundrelationer om
fem år?
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9.2 Bilaga 2 – Observation av konsumenter, utanför Peak Performance
2012-04-13

1

• Attention (fånga uppmärksamhet)

2

• Interest (väcka intresse)

3

• Desire (skapa önskan, längtan och behov)

4

• Action (utlösa handling)

5

• Satisfaction (skapa tillfredsställelse)

1. Hur många tittar på skyltningen?
2. Hur många stannar upp för att titta på skyltfönstret noggrannare? Vad lägger de märke
till? Var stannar de?
3. Hur många av dessa går in i butiken? Jämför med hur många som går in i butiken utan att
titta på skyltfönstret.
4. Hur många av dessa handlar?

Stina Paavola & Fanny Wimby
BC10, Textilhögskolan i Borås

Högskoleexamen 15hp
Martin Behre & Vigo Peterzon

9.3 Bilaga 3 – Fotografier på Peak Performance Borås skyltfönster
Nedan är ett antal fotografier på skyltfönstret så som det var vid vår observation 12-03-13.
Bilaga 3.1 – Skyltfönstret och entrén
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Bilaga 3.2 – Detaljfoto på det stora skyltfönstret
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Bilaga 3.3 – Detaljbild på det mindre skyltfönstret
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9.4 Bilaga 4 – Planritning på butiken
Denna planritning representerar butiken och dess utseende som det var vid vår observation
inne på Peak Performance 2012-04-25.

Butikens entré är till vänster. Damavdelningen är i den övre delen av butiken. Dessutom
finns kassaområdet, samt ett litet lagerutrymme (syns ej på bild). I mitten av butiken finns
junioravdelningen samt en liten sittgrupp där kunder kan vila fötterna om de vill. Längst till
höger är provrummen. Herravdelningen börjar med den ytan som konsumenterna möter
först när de går in i butiken samt fortsätter längs den nedre delen av denna planskiss. Till
höger finns ännu ett lagerutrymme samt personalrum (syns ej på bild, endast dörren som
syns).
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9.5 Bilaga 5 – Marknadsundersökning – på Peak Performance, Borås
Kryssa i det alternativ som stämmer bäst in på dig och dina åsikter.
Kön:
Kvinna
Ålder:
-20
Sysselsättning:

Man
21-30
31-40
41-50
51-60
Arbetande
Studerande
Arbetssökande
Pensionär
Övrigt:_____________________________
1. Känner du till varumärket Peak Performance sedan tidigare?
Ja
Nej

61-

2. Hur väl känner du till Peak Performance sedan tidigare?
Mycket väl
1
2
3
4

Inte alls
5

3. Handlade du något från Peak Performance idag?
Ja
Nej
4. Om Ja på föregående fråga; var det ett planerat köp?
Ja
Nej
5. Vad är din spontana reaktion på Peak Performance planering av butiken?
Utmärkt
1
2
3
4
5
6. Anser du att exponeringen i butiken ser välplanerad ut?
Instämmer helt
1
2
3
4

Dålig

Tar helt avstånd
5

7. Känner du att du blir påverkad av Peak Performance skyltar, skyltdockor, belysning, osv.?
Instämmer helt
Tar helt avstånd
1
2
3
4
5
8. Säljaren på Peak Performance är:
Trevlig
Effektiv
Passande klädd
klädd

Otrevlig
Ineffektiv
Inte passande

9. Hur tycker du att Peak Performance ska exponera sina varor i butiken för att väcka ditt
intresse?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Tack för din medverkan!
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9.6 Bilaga 6 – Fotografier inne från Peak Performance 2012-04-21
Bilaga 6.1 – Översiktsbild från entrén

Bilaga 6.2 – Översiktsbild från kassaorådet
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Bilaga 6.3 – Ett av tre provrum
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Bilaga 6.4 – Översikt, junior

Bilaga 6.5 – Kassaområdet
Bilaga 6.6 – Översikt, damavdelningen
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Bilaga 6.7 – Översikt, herravdelningen
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9.7 Bilaga 7 – Marknadsundersökning – utanför Peak Performance, Borås
Kryssa i det alternativ som stämmer bäst in på dig och dina åsikter.
Kön:

Kvinna

Man

Ålder:

-20

21-30

Sysselsättning:

31-40

41-50

51-60

61-

Arbetande
Studerande
Arbetssökande
Pensionär
Övrigt:_____________________________

1. Känner du till varumärket Peak Performance sedan tidigare?
Ja
Nej
2. Hur väl känner du till Peak Performance sedan tidigare?
Mycket väl
1
2
3
4

Inte alls
5

3. Vad är din spontana reaktion på Peak Performance skyltfönster?
Utmärkt
1
2
3
4
4. Tycker du att exponeringen i skyltfönstret ser välplanerat ut?

Dålig
5

Instämmer helt
1
2
3
4
5. Anser du att exponeringen i skyltfönstret lockar till ett köp?
Instämmer helt
1
2
3
4

Tar helt avstånd
5
Tar helt avstånd
5

6. Känner du att du blir påverkad av Peak Performance skyltar, skyltdockor, belysning, osv.?
Instämmer helt
Tar helt avstånd
1
2
3
4
5
7. Hur tycker du att Peak Performance ska exponera sina varor i skyltfönstret för att väcka
ditt intresse?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Tack för din medverkan!

