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Sammanfattning 
 

Idag blir konkurrensen allt hårdare på marknaden, inte minst sagt i modebranschen. 

Företag tar till alla olika sorters konkurrensstrategier för att just de skall sticka ut från 

mängden. Här följer en studie inriktat på en av dessa konkurrensstrategier, nämligen 

marknadskommunikation. Kommunicerar man fel på den hårt konkurerande 

marknaden idag kan det få förödande effekter. Man måste som sändare av budskapet 

veta vem mottagaren är.  

 

För att nå framgång i modebranschen är det därför viktigt att positionera sig på 

marknaden så att man differentierar sig från sina konkurrenter. För att differentiera 

sig måste du hitta ditt eget sätt att kommunicera till ditt segment. 

Marknadskommunikationens första prioritering är att ge rätt associationer till 

företagets varumärke, göra företaget attraktivt på marknaden och även att bygga upp 

och förmedla ett så kallat mervärde. 

 

För att få en verklig och realistisk överblick över problemet har vi valt att undersöka 

hur företaget Wakakuu kommunicerar med sitt segment. Vi har utifrån detta kunnat 

analysera hur det ser ut i teorin och hur det ser ut i praktiken. Wakakuu är ett företag 

som har en framgångsrik webbshop och en showroombutik belägen i Hovås, söder 

om Göteborg. 

 
Svenska modebranschens omsättning var 206 miljarder kronor år 2011. 43 % av den 

totala omsättningen står butikshandeln för och 4 % står e-handeln för. (Svensk 

handel 2013) Butikshandeln utgör som sagt en stor del av den totala marknaden och 

detta var en av anledningen till att vi ville samarbeta med en butik. 

 

Vi har studerat hur Wakakuu arbetar för att nå ut till deras segment, kvinna 20-30 år, 

som finns på deras webbshop men ej i deras fysiska butik, för att få detta segment till 

den fysiska butiken. För att ta reda på detta har vi studerat deras 

kommunikationskanaler och påverkande faktorer som utgör om en butik blir vald 

eller ej. 

 

Syftet med vår uppsats är att ta reda på hur ett modeföretag kommunicerar med sitt 

segment. Vi vill undersöka hur kommunikationsprocessen går till. Slutligen kommer 

vi att analysera vårt resultat och vår teori, vi vill kunna dra paralleller mellan teorin 

och praktiken.  
 

Vi har kommit fram till att Wakakuu har svårigheter med att nå ut till den yngre 

kundgruppen, kvinna 20-30 år. I de sociala medier som Wakakuu använder för att 

kommunicera finns den yngre kundgruppen. Dock ser vi ingen positiv effekt utifrån 

denna kommunikationsprocess. Vi drar här slutsatsen att Wakakuus kommunikation 

inte når ut ur det informationsbrus som vi lever i, och det uppkommer för många 

störningar innan kommunikationen når konsumenten att de inte får någon positiv 

effekt. Vi har också kommit fram till att Wakakuus läge och pris är påverkande 

faktorer till varför Wakakuu inte väljs utav konsumenten.  
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Inledning 

Efter två år av studerande på Textilhögskolan i Borås har vi fått ett stort intresse för 

marknadskommunikation inom modebranschen. Vi har valt att skriva vår 

examensuppsats om detta ämne. Efter fältstudie/praktik våren 2013 på ett 

modeföretag har vi även valt att skriva vår uppsats utifrån deras nuvarande situation.   

Problembakgrund 
 

På 1960-talet på Madison Square Avenue i New York fanns det många 

reklambyråer. Det var här man blev tvungen till att experimentera i att göra vanlig 

reklam till något nytt och spännande för att skilja sig från mängden. Den innovativa 

marknadskommunikationen tog fart och man var väldigt kreativ.  Kreativitet är något 

som präglar marknadskommunikationens alla aktiviteter och det är också därför vi 

idag kan se så många framgångsrika marknadskommunikationskampanjer. (Dahlén, 

M, Lange, F & Gylldorff, L 2009 ss. 27-28) 

 

Marknadskommunikationens främsta uppgift är att förändra en attityd hos 

konsumenten. Man vill sända ut ett budskap för att få en reaktion. På marknaden idag 

råder hög konkurrens och det är viktigt att det man vill kommunicera kommer fram 

på rätt sätt. (Gezelius, C & Wildenstam, P 2011 s. 205)  
 

Idag lever vi i ett informationsbrus, och detta informationsbrus har blivit större på 

senare tid på grund av utvecklingen av kommunikationskanaler, så som sociala 

medier. Den hårda konkurrensen har bidragit till att det blivit svårare för företagen att 

få kunderna att uppfatta vad deras budskap är, det de vill förmedla. För att inte 

försvinna i informationsbruset som uppkommit har det blivit viktigt att kommunicera 

erbjudandet rätt för att nå ut till sin målgrupp. (Gezelius, C & Wildenstam, P 2011 ss. 

215-216) 
 

Erbjudandet på marknaden växer med åren och likaså konkurrensen. Detta gäller 

många olika branscher och modebranschen är inget undantag. Modebranschen idag är 

en bransch med hård konkurrens. Små retailföretag är speciellt utsatta och hotade 

(Clodfelter, R 2009, s. 27).  
 

Idag finns det många marknadsföringsverktyg, man pratar om affärsidéer, visioner, 

segmentering, positionering, olika konkurrenskrafter, relationer, 

konkurrensstrategier, kommunikationskanaler och distributionskanaler. Dessa 

marknadsföringsverktyg används för att sträva efter att bli bäst på sin marknad. Den 

erfarenhet och information som finns angående olika segment på marknaden bör eller 

kan vara smart att använda som en påfart för ditt företag i strävan mot att lyckas 

kommunicera ditt segment. Mycket har som sagt ändrats genom åren när man ser till 

sättet att kommunicera men konkurrensen kvarstår och blir allt hårdare. (Gezelius, C 

& Wildenstam, P 2011, s. 14) 

Problemdiskussion 
 

På grund av den höga konkurrensen mellan företag idag är det en kamp att verka på 

marknaden. Många företag har svårt att båda hitta och nå sitt önskade segment medan 
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det samtidigt finns de företag som hittar och når ut till sitt segment på ett 

exemplariskt sätt. Att lyckas med detta är en betydande faktor för ett företag att nå 

framgång. Detta gäller alla branscher. När du har hittat ditt segment har du hittat din 

mottagare. Mottagaren som du, som sändare, vill kommunicera ditt budskap till. 

Mestadels kopplar vi människor marknadskommunikation till ett medel man tar till 

för att få konsumenter att köpa deras produkter, men det är inte bara det som gäller 

(Dahlén, M et al. 2009 s. 11)(Gezelius, C & Wildenstam, P 2011, s.7). 
 

Idag finns ett stort antal modeföretag som verkar på marknaden och som strävar efter 

att verkligen nå konsumenten med sitt budskap. Inom parti- och 

detaljhandelbranschen finns 124 398 företag i Sverige år 2012, vilket utgör en andel 

på 12 % av alla företag på marknaden i Sverige (Ekonomifakta 2012).  
 

Den svenska modebranschen är en snabbt expanderande bransch. De företag som 

ständigt jobbar på att bygga upp och förstärka sitt varumärke är bland annat duktiga 

på val av kollektioner. Efterfrågan hos kunden och att du prickar rätt i 

kollektionsvalet går hand i hand. Och som sagt är kommunikationen mellan företag 

och konsument viktig. När man pratar den svenska modemarknaden idag är det 

lågkapitalbindning och höga marginaler som är viktigast för att nå lönsamhet. 

Totalmarknadens, det vill säga svenska modebranschens, omsättning var 206 

miljarder kronor år 2011. 43 % av den totala omsättningen står butikshandeln för och 

4 % står e-handeln för. (Svensk handel 2013)  
 

För att nå framgång i modebranschen är det viktigt att positionera sig på marknaden 

så att man differentierar sig från sina konkurrenter. Och där med är det också viktigt 

att man har hittat sitt segment så att man på det bästa och det mest effektiva sättet kan 

kommunicera med sitt segment och sin mottagare. Frågan vi ställer oss är hur 

detaljisten kommunicerar till sitt önskade segment inom modebranschen? Vilka 

kommunikationskanaler lockar ditt önskade segment?  

Syfte 
 

Syftet med vår uppsats är att undersöka och analysera hur ett modeföretag väljer att 

kommunicera med sitt valda segment.  

Problemformulering 

Huvudfråga 

Hur kommunicerar modebutiken sitt erbjudande till sitt önskade segment eller 

målgrupp? 

Delfrågor 

Hur hittar man sitt segment? 

Vad är marknadskommunikation och hur kan man använda sig av denna? 

Vilka faktorer påverkar val av butik, eller vilka faktorer bidrar till att en butik inte 

blir vald? 

Vilka marknadsförings-, kommunikations – och distributionskanaler används på 

marknaden idag? 
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Avgränsningar 

Vi skall studera Wakakuu som är ett modeföretag som säljer high fashion genom e-

handel samt fysisk butik. Den fysiska butiken samt kontor och lager ligger i samma 

lokal i Hovås, söder om Göteborg. Vår uppsats är i avseende att göra Wakakuu, ett 

relativt nystartat företag, en tjänst. Om våra resultat är givande för Wakakuu kommer 

vi att ge dem tillgång till dessa.  
 

Wakakuu använder sig av flera distributionskanaler som sagt, både e-handel samt 

fysisk butik. Kundens ålder, det vill säga segmentets ålder, skiljer sig på deras 

webbshop och i deras fysiska butik.  
 

Wakakuu har idag en äldre målgrupp, den typiska kunden är mellan 30-45 år, som 

besöker och handlar i deras fysiska showroombutik. I dagsläget saknar Wakakuu ett 

större kundsegment i den fysiska butiken. De vill utöka sitt segment ytterligare och 

vill även nå ut till kunden 20-30 år. (Se bilaga 1) Denna kund finns på deras 

webbshop idag men Wakakuu vill även få denna kund till den fysiska butiken.  
 

Vi skall studera Wakakuus val av segment, samt deras kommunikation och hur 

Wakakuu genom denna når ut till sina kunder.  
 

Vi vill ta reda på hur Wakakuu skall nå den yngre kunden, kvinna 20-30 år, och få 

denna kund att besöka och handla i deras fysiska showroombutik. Vi vill ta reda på 

vilka faktorer som påverkar varför denna kund inte besöker Wakakuus butik, beror 

det på någon av följande faktorer; pris, läge, varumärke, koncept? Vet Wakakuus 

önskade kund att Wakakuu finns samt att de har en butik söder om Göteborg? På 

vilket sätt kommunicerar Wakakuu sitt erbjudande för att nå kunden?  

Disposition 

Under rubriken inledning får läsaren veta vad vår uppsats kommer att innehålla, ha 

för handling och syftet med studien. Här redovisas bakgrunden till vår 

problemformulering. 

 

I metoden redovisas vårt val av olika metoder för uppsatsen. Vi visar även hur vi har 

hanterat vår data efter reliabilitet och validitet. 

 

I den teoretiska referensramen beskrivs vilka teorier och modeller vi har använt som 

grund till vår analys. Den visar på relevanta fakta till uppsatsen. 

 

I empirin redovisas sammanställningar av insamlad primärdata. 

 

I vår analys har vi dragit paralleller mellan empiri och den teoretiska referensramen. 

 

Under rubriken slutsats/avslutande diskussion redovisar vi för de slutsatser vi har 

kunnat dra utifrån studien. 

 

Under rubriken ”Förslag till vidare forskning” ger vi alternativ på vidare studier 

utifrån diskussionen. 
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Metod 

Val av datainsamlingsmetod 

En marknadsundersökning gör man för att förstå marknaden och marknadens aktörer, 

detta genom datainsamling. Man utgår från ett marknadsföringsproblem och samlar 

in information samt analyserar denna för att sedan nå ett resultat. (Christensen, L, 

Engdahl, N, Grääs, C & Haglund, L 2010, ss. 12-13) Man kan göra datainsamlingen 

genom antingen kvalitativa undersökningar eller kvantitativa undersökningar eller 

både och (Gezelius, C & Wildenstam, P 2011, s. 91). Vi har utfört både kvalitativa 

och kvantitativa undersökningar för att få fram relevant och viktig primärdata. De 

kvalitativa undersökningarna har utgjorts av personliga intervjuer. Då möter 

intervjuaren alternativt flera intervjuare en respondent. Det är intervjuaren som leder 

intervjun och samtalet. (Christensen, L et al. 2010 s. 168) De personliga intervjuerna 

har vi gjort med butikschefen, Jasmine Staynfeld. Dessa intervjuer med butikschefen 

har vi gjort för att få fram ett underlag som representeras av företaget. De kvalitativa 

undersökningarna har också bestått utav påstana intervjuer. 
 

Vi har valt kvalitativa undersökningar, personliga intervjuer, för att vi ville med ord 

få reda på situationen för Wakakuu utifrån företaget själva. Vi ville identifiera 

respondentens, det vill säga Wakakuus och Wakakuus butikschefs, syn på det som vi 

ville, och inte minst de ville, att vi skulle undersöka. (Christensen, L et al. 2010 

s.170) Detta primära underlag ligger till grund till vår analys och slutsats. Vi har även 

gjort påstana intervjuer med kunder i och utanför Wakakuus butik, vi intervjuade 8 

kunder. Detta för att vi ville ta reda på hur Wakakuus marknadsföring når dem och 

hur kunderna ser på Wakakuus marknadsföring och hur de tror att de kommunicerar 

med befintliga och nya kunder. Den kvantitativa undersökningen är formad som en 

webbenkät. Fördelar med en webbenkät är snabbhet, kostnadseffektivitet, enkelhet, 

högre kvalitet i öppna svar, teknikmöjligheter, geografiska möjligheter och 

anonymiteten. Webbenkäter istället för postenkäter blir alltmer vanliga idag på grund 

av dessa faktorer. (Christensen, L et al. 2010 s.144)  

Data 

Val av sekundär- och primärdata 

I vår uppsats har vi använt oss av sekundärdata och primärdata. Sekundärdata är data 

som samlats in tidigare i annat sammanhang (Christensen, L et al. 2010 s. 91). 

Primärdata är ny information som man själv samlar in genom 

marknadsundersökningen och då genom olika insamlingstekniker (Christensen, L et 

al. 2010 s.103).  

 

Vi har använt oss av båda då vi ville få stor inblick i ämnet så att vi skulle ha en bred 

grund att stå på. Att vi valde sekundärdata är för att vi i vår analys ville kunna 

jämföra den sekundära datan med den primära data. Vi har varit kritiska till våra 

litterära val då vi inte ville ha osann information. Vi har samlat in vår primära data 

genom våra personliga och påstana intervjuer samt vår webbenkät. Detta valde vi för 

att kunna göra en realistisk och verklighetsbaserad analys. Vår sekundära data är från 

litteratur som vi har ansett är relevant för vår rapport som behandlar 
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marknadskommunikation, segmentering, distribution, marknadsundersökningar och 

butik. 
 

Vi valde att styrka en del av vår sekundärdata ytterligare, detta med den 

vetenskapliga artikeln och årsrapporten. Årsrapporten är sammanställd av Posten, 

Svensk distanshandel och HUI Research. Vårt val av artikeln och årsrapporten var 

kritisk då vi ville kunna koppla sammanhanget i artikeln och statistiken från 

årsrapporten till vår undersökning på bästa möjliga sätt. Den artikel och årsrapport vi 

valt ser vi som valid och en säker sekundärdata att beakta.  

Valda datainsamlingsmetoder 

Kvalitativ undersökningsmetod 

Personlig intervju 

Vi har intervjuat butikschefen på Wakakuu, Jasmine Staynfeld, två gånger. Utifrån 

dessa intervjuer kommer vi att få fram relevant information angående deras 

segmentering, deras marknadsföring samt marknadskommunikation, om deras 

målgrupp och deras önskade målgrupp. 

Påstan intervju 

Vi har intervjuat Wakakuus kunder, 8 stycken. Utifrån dessa intervjuer med kunder 

har vi fått reda på hur de tycker att Wakakuu marknadsför sig, både till dem själva 

och redan existerande kunder, och hur de tror att de marknadsför sig för nya kunder.  

Kvantitativ undersökningsmetod 

Enkät 

Vi har även utfört en kvantitativ undersökning. Vi har utformat en enkät som vi har 

skickat ut till personer, kvinnor i 20-30 års åldern som har gillat Wakakuus 

facebooksida, samt till kvinnor i detta åldersspann som är intresserade av mode. De 

vi skickade enkäten till bor i Göteborgsområdet, därmed har de möjlighet att besöka 

Wakakuus butik. De personer som har gillat Wakakuus facebooksida visar att dessa 

personer känner till Wakakuu. Därmed tycker vi att det är ett representativt urval och 

utifrån detta kommer vi dra slutsatser som antas generera hela målgruppen.  
 

Vi var tvungna att ta hänsyn till att vårt urval inte kan exakt motsvara hela 

målgruppen på grund av bortfalls fel då vi har ett större bortfall. Med bortfalls fel 

menas dem som inte svarat på enkäten. Man kan inte veta om de som inte svarar 

skiljer sig från dem som svarar på enkäten. Därmed innebär det att de som har svarat 

på enkäten inte är representativa för hela målgruppen om bortfallet är stort. Och om 

bortfallet är stort kan även de svar man får vara missvisande på grund av det stora 

bortfallet. Om det är ett stort bortfall måste man då analysera detta för att se 

skillnader på de som svarar och de som inte svarar på undersökningsenkäten, men 

som sagt är det väldigt svårt att få fram en korrekt analys här. (Christensen, L 2010 et 

al ss.111-112) 

 

Vi har anpassat oss till vad Wakakuu anser är rätt målgrupp, det vill säga en kvinna, 
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20-30 år som har ett stort intresse för mode, att skicka enkät till för undersökning och 

utgå från detta. Vi har skickat denna enkät till cirka 100 personer. 
 

Vi har gjort ett slumpmässigt urval när vi valde personer att skicka enkäten till. 

Utifrån analys om vad det erbjuds för sortiment, vad prisklassen är, vilken kundgrupp 

Wakakuu vill ha och Wakakuus geografiska läge har vi sammanställt en egen 

intressegrupp att fråga. Personerna som har svarat på enkäten bor i Göteborg, de har 

ett stort modeintresse, majoriteten av dem har ett jobb som ger extra pengar till 

shopping och alla värderar shoppingupplevelsen väldigt högt. Alla i vår intressegrupp 

var mellan 20 och 30 år. Detta då vi anser det relevant att fråga personer som är 

potentiella kunder för Wakakuu, det vill säga att de passar in i det yngre segmentet 

som Wakakuu vill kommunicera till och nå.  

Värdering av använda metoder och datas tillförlitlighet 

Våra två personliga intervjuer med Jasmine Staynfeld värderar vi högt. Vi ser en 

verklig validitet och tillförlitlighet i dessa. Vi finner inga olikheter i denna 

undersökningsmetod gentemot verkligheten. Vi har sett många fördelar i de 

personliga intervjuerna. De går snabbt att genomföra om mötets tid är bestämd, man 

har stor kontroll över intervjun då man lätt kan ställa följdfrågor. Vi kände under de 

personliga intervjuerna att de ledde fram till ytterligare relevanta frågor på vägen 

vilket gör intervjun djupare. 
 

För att summera de personliga intervjuerna med Jasmine Staynfeld vill vi säga att de 

har gett oss god information och Jasmine har varit väldigt öppen angående hur de 

arbetar. Vi har fått ta del av deras visioner och vad de anser gällande företagets 

situation. Vi anser att den information de har delat med sig av är av reliabelt slag då 

vi ser att denna information inte skulle ha ändrats beroende på vem som är 

intervjuare, eller beroende på annat sammanhang. Den information vi har fått ta del 

av stämmer överens med den verkliga situationen för Wakakuu.  
 

Våra påstana intervjuer har även den gett oss stor trovärdighet då man enkelt kunde 

se en koppling mellan alla de intervjuades svar. Våra påstana intervjuer har gett oss 

en hög svarsfrekvens och vi har kunnat använda den insamlade informationen till 

relevanta delar av vår rapport. Med tanke på likartade svar i de påstana intervjuerna 

så ser vi ett tydligt mönster och vi anser att det finns en grund i dessa som kan 

stödjas. Det kan vara en risk att man har ett snedrivet urval i en påstana intervju, 

detta har vi jobbat aktivt för att inte få. Vi hade lång förberedelsetid med våra 

intervjufrågor till de påstana intervjuerna för att kunna komma fram till ett så 

rättvisande resultat som möjligt och vi känner oss stolta över resultatet. Dock var det 

bara 8 personer som deltog i de påstana intervjuerna, detta på grund av att det var ett 

litet kundflöde. Butikens öppettider är 11-18 och vi var på plats i och utanför butik i 

4 timmar. 
 

Vår webbenkät hade vi hoppats skulle ge oss mer information än den vi fick. Vi såg 

stora fördelar i att skicka ut en webbenkät då det går snabbt för de tillfrågade att 

svara och att informationen redan skulle finnas i datorn. Vi har med andra ord sluppit 

att göra en tidskrävande datainmatning. Vi har sett ett stort bortfall i vår webbenkät 

men har tagit hänsyn till detta i vår analys. Den insamlade data vi fått från 

webbenkäten ligger inte till grund för några resultat eller slutsatser i vår rapport utan 
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är endast iakttagna. 
 

För att sammanfatta värderingen av vår webbenkät anser vi inte har någon hög 

trovärdighet i sig då på grund av det stora bortfallet. Vi anser inte att en såpass liten 

grupp kan generalisera en hel tänkt kundgrupp. Däremot ser vi tydliga likheter 

utifrån vår enkät och kan ändå utifrån dessa göra vissa antaganden. Dock vill vi inte 

påstå att det finns en större tyngd i dessa. Hade vi gjort om denna hade vi inte valt att 

göra en facebookenkät då svarsfrekvensen var väldigt låg. Dock kunde vi inte förutse 

detta innan. 

Reliabilitet i en kvalitativ undersökning 

Reliabilitet handlar om i vilken grad ett undersökningsresultat kan upprepas om 

studien läggs upp på ett identiskt eller liknande sätt. Hade svaren blivit i stort sätt 

identiska är det hög reliabilitet, och tvärtom låg eller ingen reliabilitet. (Christensen, 

L 2010 s.307) 

Validitet i en kvalitativ undersökning 

Validitet menas med i vilken grad du avser att mäta problemet och i vilken grad det 

visade sig att du mätte det. Validitet är samma sak som trovärdig. När man mäter 

validiteten i något ser man till hur liten skillnaden är mellan verkligheten och 

undersökningen. Man vill uppnå en så liten skillnad som möjligt för högsta validitet. 

(Christensen, L 2010 s. 308) 

 

En marknadsundersökning görs för att till slut, efter studerande och analyserande, 

kunna leda fram till en slutsats. En marknadsundersökning görs med ett relevant 

syfte. Man måste även visa med en marknadsundersökning att man är aktiv och man 

uppnått teoretisk mättnad. Med teoretisk mättnad menar man att man absolut inte 

drar några förhastade slutsatser, man skall vara säker på sin sak och ha valid 

information om detta. (Christensen, L 2010 ss. 308-309) 
 

Vi har visat ett stort engagemang i vår insamling av kvalitativa data. Vi har uppnått 

teoretisk mättnad i vår rapport och vi anser att vår slutsats är realistisk. Vi har kunnat 

minska olikheter mellan verkligheten och undersökningen i vår första 

enkätundersökning med hjälp av våra påstana intervjuer och våra personliga 

intervjuer. 

Validitet och reliabilitet i en kvantitativ undersökning 

Om en genomförd undersökning ger svar som helt stämmer överens med verkligen 

har du uppnått precision och undersökningen bekräftas valid. För att en kvantitativ 

undersökning skall vara valid måste även reliabiliteten vara på högsta nivå. Man bör 

under hela sin metodgång se över vilka problem man kan komma att stöta på och 

göra sig beredd samt förmedla dessa. (Christensen, L 2010 ss.290-291) 
 

Vi har utifrån detta diskuterat alla fel vi har stött på i undersökningen. Vi berör och 

tar hänsyn till alla bortfallsfel i vår analys. Vi är ärliga med all vår insamlade 

information för att läsaren skall få ett förtroende för oss när hon läser vår rapport. 
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Teoretisk referensram 

Val av teori  

I denna uppsats behandlar vi hur man kommunicerar till sitt önskade segment. För att 

kunna göra en analys kring detta krävs en teoretisk referensram. Först och främst vill 

vi kortfattat introducera begreppet marknadsföring, vi vill beskriva olika 

marknadsföringsstrategier, marknadskommunikationens process och grunderna i 

segmentering.  
 

Först vill vi presentera vad ett segment är samt vilka teorier det finns kring hur man 

väljer sitt segment och varför. Det är viktigt att veta vilket segment det är man vill 

vända sig mot för att kunna skapa en kommunikation och relation till detta segment. 

Utan ett väl valt segment når man inte framgång. Att hitta segment har vi sett som en 

betydande del i vår rapport då segmentet blir mottagaren av kommunikationen. 

Vidare har vi berört marknadskommunikation, det vill säga de åtgärder en butik tar 

till för att förändra dess mottagare. Distribution berör vi också, och 

distributionskanaler. Till sist berör teorin det geografiska läget och butikens 

handelsområde.  

Marknadsföring  

Att lyssna på vad marknaden och vad kunderna vill ha är syftet med marknadsföring. 

När man definierat behovet som finns producerar man för att täcka behovet.  

 

“Behovet kommer alltid först i den äkta marknadsföringen, sedan gäller det bara att 

väcka behovet hos kunderna.” (Johansson, M 2012 s. 51) 

 

Det blir svårare för varje år som går att marknadsföra sig, detta på grund av att 

konkurrensen blir allt hårdare och att konsumenterna idag har mer information om 

produkterna. När man skall marknadsföra sig idag är det viktigt att någon form av 

relation byggs upp till kunderna. Man måste uppskatta värdet i relationen. (Gezelius, 

C & Wildenstam, P 2011 s. 7) 

 

“Vi måste ständigt behålla ett klart fokus på de två viktigaste aktiviteterna för ett 

företag: skaffa kunder och behålla kunder.”(Johansson, M 2012 s. 51)  
 

Det är viktigt att vara marknadsorienterad, att alltid ha koll på hur marknaden arbetar, 

vilka aktiviteter som görs och hur dina konkurrenter verkar. Att 

vara marknadsorienterad blir till en fördel när du skall tillfredsställa kundernas behov 

då det är kunderna som har makten. (Gezelius, C & Wildenstam, P 2011 s. 11) 

Marknadsföringsstrategier 

När man väljer marknadsföringsstrategi finns det ett antal aspekter man måste 

hantera. Man måste se till företagets resurser, och vilken frihet man har i att ändra 

och förnya sina produkter och sitt sortiment. En av de största och mest betydande 

aspekterna är att man måste se till vad konkurrenten gör. Har du likasinnade 

produkter och sortiment som du vill erbjuda på en liknande marknad måste du 

marknadsföra dig på ett annat sätt än vad konkurrenten gör. Man måste sticka ut om 
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man skall bli vald, och det är ju dina produkter du vill att segmentet skall köpa. 

(Gezelius, C & Wildenstam, P 2011 ss. 111-115) 

 

Odifferentierad marknadsföring är ett sätt att marknadsföra sig som kan vara bra när 

du skall lansera en ny produkt på marknaden eller om du jobbar med färskvaror. 

Odifferentierad marknadsföring är när du gör en sorts marknadsföring till en hel 

marknad, man riktar sig inte till segment. Lyckas du med en massmarknadsföring av 

din produkt har du kommit långt och du har på detta sätt positionerat dig i kundens 

medvetande. Dock finns det fler nackdelar än fördelar med odifferentierad 

marknadsföring. Den största övergripande nackdelen är att det är näst intill omöjligt 

att lyfta fram en produkt som skall passa alla smakriktningar. (Gezelius, C & 

Wildenstam, P 2011 ss. 111-115) 
 

Differentierad marknadsföring bygger på att man marknadsför sig på olika sätt för att 

nå olika segment. Ordet differentiera betyder att man anpassar sina produkter till 

segmentet. Det kan vara svårt att använda sig av differentierad marknadsföring då det 

kan komma att krävas stora resurser. Om resurserna inte är tillräckliga kan man 

istället använda sig av koncentrerad marknadsföring. (Gezelius, C & Wildenstam, P 

2011 ss. 111-115) 
 

En koncentrerad marknadsföring är när man marknadsför sig på ett sätt till alla sina 

olika segment. Detta sätt att marknadsföra sig är mycket vanligare hos mindre företag 

där resurserna inte alltid är tillräckligt stora. Detta marknadsföringssätt kan bli 

väldigt effektivt för små företag då man genom en sorts marknadsföring kan framstå 

som väldigt stark, att man är expert. (Gezelius, C & Wildenstam, P 2011 ss. 111-115) 

Segmentering 

Segmentering innebär att man delar upp den totala marknaden i mindre 

delmarknader. De som ingår i ett speciellt segment känns vid på grund av att de är 

likasinnade, de har samma intressen, egenskaper, önskemål och samma behov 

(Gezelius, C & Wildenstam, P 2011 s. 105). I ett segment reagerar alla likartat på 

vissa stimuli medan de olika segmenten skiljer sig åt från varandra (Axelsson, B & 

Agndal, H 2012 s. 113). Segmentering görs för att företaget skall veta vem de ska 

rikta sin marknadsföring mot. Vet man sitt segment som man vill bearbeta och 

intressera är det lättare att kommunicera effektivt. 
 

Det finns ingen exakt mall att gå efter när man skall segmentera. Dock kan alla 

företag stora som små ha stor nytta av detta konkurrensmedel. Man kan utföra en 

segmentering på en väldigt liten marknad med lite konsumenter men det är dock till 

en fördel att det finns tillräckligt många konsumenter i segmentet så att det kan 

komma att bidra med något. (Gezelius, C & Wildenstam, P 2011 s. 105) Det är 

viktigt att segmenten är tillräckligt stora för att de skall kunna ge lönsamhet efter man 

gjort sina marknadsföringsaktiviteter (Axelsson, B & Agndal, H 2012 s.113). För att 

kunna välja sitt segment på marknaden är det viktigt att man vet hur totalmarknaden 

ser ut (Gezelius, C & Wildenstam, P 2011 s. 105). 
 

När man har identifierat den totala marknaden kan man vidare använda sig av en 

segmenteringsprocess. Processen är i fyra steg och den startar med att man hittar den 

marknaden man vill verka på. Efter detta förutses det att man delar upp den valda 

marknaden i olika segment. Man vill hitta sitt eget segment att fokusera på. När man 
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har valt sitt segment på den marknaden man vill verka på, måste man positionera sig. 

Det är viktigt att man finns i kundens medvetande. Som företag vill man associeras 

som den verksamhet man är och inte något annat. Har man positionerat sig rätt i 

kundens medvetande medföljer även väntade reaktioner. 
 

För att marknaden skall kunna erbjuda och tillfredsställa olika behov hos alla kunder 

på den valda marknaden, exempelvis modebranschen, kan man även dela upp 

totalmarknaden i fyra delmarknader. 
 

 Geografiska 

 Demografiska 

 Beteendemässiga 

 Psykografiska (Gezelius, C & Wildenstam, P 2011 ss. 116-119) 
 

Geografisk segmentering är den mest använda segmenteringsvariabeln. När man 

delar in segment efter geografiska segmenteringsvariabler ser man till vart gruppen, 

det vill säga segmentet, är bosatt. Man kan då dela upp segmentet genom världsdelar, 

länder, städer, regioner, kommuner, klimatzoner etcetera. Extra viktig är geografisk 

segmentering då man exempelvis skall hitta/välja sitt segment när man säljer 

vinterprodukter. Förmodligen är efterfrågan mycket större i norra Sverige än i södra 

Sverige och därmed är troligtvis ditt rätta segment bosatt i de norra delarna av 

Sverige. (Mossberg, L & Sundström, M 2012 ss. 198-199) (Gezelius, C & 

Wildenstam, P 2011 ss. 116-119) 

 

Demografiska segmenteringsvariabeln innefattar att man segmenterar marknaden 

utifrån konsumentens ålder, generation, yrke, bransch, familjelivscykel, civilstånd, 

kön, utbildning, inkomst, religion och nationalitet.   

Exempel på hur demografisk segmentering kan se ut: 
 

Kön: Man, kvinna 

Ålder: 40-55, 20-35 

Yrke: Läkare, ledningsarbete 

Bransch: Vård och omsorg, offentlig förvaltning 

Utbildning: Högskola, gymnasium 

Civilstånd: Gift, sambo 
 

Om man kombinerar geografisk och demografisk segmentering får man uppgifter 

som är bra för att hitta segment i olika områden. När man ser till vissa områden är de 

demografiska segmenteringsvariablerna överensstämmande generellt i hela området, 

exempelvis ”barnfamiljer i 30-45 års åldern i förorten”. (Mossberg, L & Sundström, 

M 2012 ss. 198-199) (Gezelius, C & Wildenstam, P 2011 ss. 116-119) 
 

Beteendemässig segmentering säger man är en mer förfinad segmentering. 

(Mossberg, L & Sundström, M 2012 s. 200) Man gör ofta en segmentering utifrån 

beteendemässiga variabler när ett företag vill ta reda på olika beteenden hos 

konsumenten samt när man vill skilja sina (potentiella) kunder åt. Då har man redan 

ett valt segment, ofta ett större som sedan delas in i små segment utifrån dessa 

variabler. (Gezelius, C & Wildenstam, P 2011 ss. 116-119) 

 

Beteendemässig segmentering innefattar bland annat att ta reda på konsumentens 

köpvanor. Med köpvanor innebär hur lojal kunden är, hur kunden betalar för sina 
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inköp, vid vilket tillfälle kunden gärna handlar, vem eller vilka det är som använder 

produkten kunden köper, hur ofta kunden handlar och även hur mycket, både 

köpkvantitet och köpsumma, samt vad kunden vill ha ut av produkten. 

Att man tar hänsyn till kundens lojalitet till butiken är för att de lojala möjligtvis skall 

få en annan behandling än den icke lojale kunden. Man kan vara lojal på det sättet att 

man alltid handlar när man är i butiken, eller så kan man vara lojal till ett varumärke. 

(Mossberg, L & Sundström, M 2012 ss. 200-201) 
 

Man tar även hänsyn till kundens betalningsmetod när man ser till beteendemässiga 

segmenteringsvariabler. Med betalningsmetod innefattas att man antingen betalar 

kontant eller med kort. Faktura är en annan betalningsmetod. Avbetalning är 

ytterligare en. 
 

Vid vilken tidpunkt alternativt vilket tillfälle kunden gärna handlar är väldigt 

relevant. Det återspeglar genast en butiks öppettider. Öppettiderna måste anpassas 

efter det valda segmentets behov. 

 

Vem som använder produkten som kunden har köpt är också ett sätt att 

beteendemässigt segmentera sig. Är det kunden själv som använder produkten eller 

är det någon annan, exempelvis ett barn? Är det en tillfällighet att kunden handlar 

produkten eller är det ett upprepande köp? Är det ett förstagångsköp eller 

återkommande köp? (Mossberg, L & Sundström, M 2012 ss. 200-201) 

 

Hur ofta en kund köper produkten är också en relevant segmenteringsvariabel. Vissa 

handlar kläder flera gånger i månaden medan andra köper kläder när de gamla är 

utslitna. Olika personer köper produkter i olika frekvens. Även köpkvantitet och 

köpesumma varierar beroende på kund och segment. 

 

Vad kunden vill ha ut av produkten är ytterligare en variabel att ta hänsyn till. Vissa 

vill ha en vinterjacka som har vissa funktioner. Andra vill ha samma vinterjacka på 

grund av varumärket och tar inte alls hänsyn till jackans funktioner. Att utgå från 

kundens motiv till köp är därmed ett sätt att segmentera sig. (Mossberg, L & 

Sundström, M 2012 ss. 200-201) 
 

När man ska dela in segment efter psykografiska segmenteringsvariabler ser man till 

de potentiella kundernas livsstil, värderingar och attityder. Detta är ett svårare sätt att 

segmentera på då det kan vara svårt att mäta och skaffa sig statistik på vad människor 

har för värderingar och hur de resonerar etcetera. (Gezelius, C & Wildenstam, P 2011 

ss. 116-119) 

 

Geografisk, demografisk samt beteendemässig segmentering antyder att ett visst 

segment eller grupp beter sig likartat och har liknande värderingar och livsstil. Men 

ibland är det inte så enkelt. Man har kommit till insikt att till exempel en man i 50års 

åldern kan ha samma värderingar och resonemang i en köpsituation som en man i 

25års åldern. De kan också ha samma livsstil. De båda männen kan till exempel köpa 

likadana jackor om de har samma smak eller stil. (Mossberg, L & Sundström, M 

2012 s. 202) 

 

De fyra olika segmenteringsvariablerna, geografisk, demografisk, beteendemässig 

och psykografisk segmentering. Dessa gör man för att få en klar och tydlig bild om 

vilket segment du skall koncentrera dig på. När ett företag till slut har valt sitt 
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segment måste de säkerställa att de kommer att erbjuda de produkter som 

tillfredsställer segmentets behov. (Gezelius, C & Wildenstam, P 2011 s. 109) 

Marknadskommunikation 

Marknadskommunikationens första prioritering är att ge rätt associationer till 

företagets varumärke, göra företaget attraktivt på marknaden och även att bygga upp 

och förmedla ett så kallat mervärde i företagets produkter och dess tjänster. Idag 

innefattar marknadskommunikationen all den kontakt ett företag har med sina kunder 

och intressenter. Till intressenter räknas potentiella kunder. Ett företags valda 

marknadsföringskanalers kapacitet skall spegla företagets förmåga att bygga, 

bibehålla och stärka dess ledning så att de i sin tur kan leverera deras produkter och 

tjänster till målmarknaden mer effektivt. (Chuoyan Dong, M, Bingxin Li, C & Tse, D 

K 2013) (Mårtensson, R 2009 ss. 17-24) 
 

Marknadskommunikation, det vill säga kommunikationen med marknaden, är de 

åtgärder en butik tar till för att en butik skall påverka dess målgrupp. 

Marknadskommunikation är en del av den marknadsföring som en butik kan använda 

sig av, och den förutsätter inte att konsumenten är i eller i närheten av butiken. 

(Hernant, M & Boström, M 2010 s. 227) Det är viktigt med tydliga mål som man vill 

nå med sin kommunikation. Ju tydligare mål desto lättare att välja rätt 

kommunikationskanal vilket leder till effektivare kommunikation. Målen skall vara 

specifika, mätbara, nåbara, realistiska, relevanta, riktade samt tidsbestämda. Exempel 

på ett mål är följande: Att skaffa nya kunder, hitta ett nytt segment inom butikens 

handelsområde. (Hernant, M & Boström, M 2010 s. 228)  
 

Ofta hör man att den traditionella marknadskommunikationen är den vanligaste, här 

ligger fokus på kontakten mellan företaget och kunden. Kommunikationen B2C, 

Business to consumers, sker ofta via internet, säljfrämjande aktiviteter och publicitet.  
 

Det är viktigt att man är uppmärksam och har god information om vad som är 

inspirerande och viktigt för sin kund. Sedan måste man på bästa sätt och på det mest 

effektiva sättet berätta detta så att kunden utvecklar ett stort intresse för det du 

berättar. Man måste anpassa sitt berättande på det sätt som man tror att kunden 

kommer bli mest intresserad av. (Mårtensson, R 2009 s. 17-24) 

 

Det är viktigt att veta vad budskapet är som man vill förmedla. Innehållet i reklamen 

skall baseras på erfarenhet och kunskap om ens målgrupp, man skall veta 

konsumentens motiv till val av sin butik, samt att man kan utföra undersökningar för 

att komma fram till sitt budskap i sin reklam. (Hernant, M & Boström, M 2010 s. 

233)  
 

Det är också viktigt att veta att olika budskap kan kräva olika 

kommunikationskanaler/medieval, till exempel sociala medier, TV, internet, 

tidskrifter och radio. Vid val av typ av media vill man uppnå största möjliga 

genomslag, med det menat antal repetitioner av budskap som krävs för att slå 

igenom, till minsta möjliga kostnad. Man skall bland annat ta hänsyn till vilka medier 

som målgruppen är van vid. Man kan dela in medier i olika grupper, medier med 

högt genomslag, få repetitioner krävs, respektive lågt genomslag, många repetitioner 

krävs, samt imagemedier och rationella medier. Imagemedier är för reklam som är 
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varumärkesbyggande och styrkande medan rationella medier är för att ge konkret 

information till konsumenten. (Hernant, M & Boström, M 2010 ss. 236-238) 
 

Medieindelning: 

Medier med högt genomslag: tidning, bio, internet/webbplatser, event, stortavlor, 

direktreklam/adresserad 

Medier med lågt genomslag: tv, internet/popups/banners, radio, 

direktreklam/oadresserad. 

Imagemedier: magasin, tv, internet, event, stortavlor, bio, radio, 

varumärkesbyggande reklam, förmedla känslor. 

Rationella medier: dagspress, fackpress, direktreklam, internet/webbplatser, radio. 

(Hernant, M & Boström, M 2010 ss. 236-238) 

 

Hur mycket kommunikation ett företag använder sig av beror helt på hur ekonomin 

ser ut i företaget. Marknadskommunikationen står helt i samband med företagets 

ekonomiska situation. (Hernant, M & Boström, M 2010 s. 246) 

Kommunikation 

The marketing communications planning framework (MCPF) jobbar mot att föra 

samman alla olika kommunikationselement till logiska och verkliga aktiviteter. De 

skall finnas punktat vilka aktiviteter du måste ta dig igenom för att kommunicera 

effektivt. Det handlar om att förstå alla element i kommunikationen men även att 

kunna föra dem samman. Det är där det kniviga med marknadskommunikationen 

ligger. (Fill, C 2005 s. 346-347) 

Varför kommunicera? 

Att skapa och ändra attityder hos din målgrupp är målet med all kommunikation 

(Gezelius, C & Wildenstam, P 2011 s. 205). Enligt RBV (Resource-Based Veiw), 

ligger en av de viktigaste utmaningarna för överlägsen kommunikation via kanaler i 

företagens förmåga att identifiera och utnyttja de resurser och den information som 

finns. Detta för att underlätta arbetet med alla deras kommunikationsaktiviteter och 

för att man skall kunna anpassa sin kommunikation till marknaden. Du har en stor 

konkurrensfördel om dina marknadsföringskanaler visar på bra prestanda och 

kapacitet. Företag beväpnade med en stark kapacitet i deras kommunikationskanaler 

är skickliga i att hantera lokala marknader. (Maggie Chuoyan Dong et al. 2013) 

 

Idag jobbar alla företag ständigt mot en kommunikation som når mottagaren, det 

handlar om att förmedla sitt budskap. Med budskapet man vill sända ut hoppas man 

på någon sorts förändring hos mottagaren, man vill förändra attityden, inställningen 

eller värderingen till varumärket eller produkten. Man vill att denna förändring skall 

leda till köp. (Gezelius, C & Wildenstam, P 2011 s. 205) 

 

I grund och botten sker all kommunikation efter mottagarens situation. Man bör som 

företag göra en kommunikationsplan, det är viktigt att veta vilken ståndpunkt man 

skall jobba kring. När man upprättar en kommunikationsplan finns det fem frågor att 

svara på; 
 

 Vem vill företaget nå med sitt budskap? 

 När skall budskapet framföras? 
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 Vad skall innehållet i budskapet vara? 

 Hur skall budskapet kommuniceras? 

 Var ska budskapet kommuniceras ut? 
 

Dessa fem viktiga frågor skall ligga till grund för din kommunikationsplan. Du som 

sändare måste veta vad du skall kommunicera till mottagaren. En annan viktig fråga 

som man måste besvara innan man skall kommunicera sitt budskap är också; 
 

 Varför kommunicera? (Gezelius, C & Wildenstam, P 2011 ss. 206-208) 
 

Man kan även sammanfatta dessa frågor till tre och då talas det om 

marknadskommunikationens tre huvudfrågor; 
 

 Vilka vill vi nå? 

 Vad vill vi säga till dem? 

 Hur skall vi säga det? 

 

De svar som du får fram utifrån dessa tre frågor är att du identifierar din målgrupp, 

ditt segment, du utformar det rätta budskapet och du väljer rätt 

kommunikationskanal. När man har hittat sin målgrupp utformar man ett budskap 

man vill kommunicera via en kanal. Det måste vara ett budskap som målgruppen 

intresseras av och du måste välja en kanal där målgruppen rör sig. (Dahlén, M et al. 

2009 s.30) 
 

Kommunikationsprocessen är byggd utifrån en grundmodell som visar att sändaren 

kommunicerar ett budskap till mottagaren. Man har sedan utvecklat denna modell till 

en modell som heter kommunikationsprocessen. Processen visar alla steg ett företag 

går igenom när de skall kommunicera sin produkt. Oftast använder sig företag av 

denna process då de skall kommunicera sin nya produkt men även när de vill göra 

sin kundgrupp uppmärksammad och behålla intresset. (Gezelius, C & Wildenstam, P 

2011 ss. 208-209) 
 

Sändaren måste i denna modell se ett behov i att kommunicera något. Budskapet som 

skall sändas måste vara laddat, det skall som ovan nämnts, leda till en förändring och 

förhoppningsvis ett köp hos mottagaren. Att välja vilka media man vill kommunicera 

i är inte det lättaste, det finns många mediekanaler i dagsläget. Man måste därför 

bestämma vilken mediekanal man vill använda sig av. Det kan vara allt i från 

spårvagnsreklam till tvreklam eller tidningsannonser. (Gezelius, C & Wildenstam, P 

2011 s. 111) Budskapet måste gå genom “rätt” marknadsföringskanal för att ge 

reaktioner (Lönn, T & Ragnarsson, U 1995 s. 90). 
 

Något man mäter är hur många gånger mottagaren ser kommunikationen. Detta heter 

frekvens. Impact mäts också, med detta menas hur stor genomslagskraft 

kommunikationen har. Exempelvis så är kommunikation i form av glädje och färg 

mer genomslagskraftfull än en ledsen svart vit. Mottagaren måste alltid kunna 

reagera, det är ingen mening med att kommunicera ett budskap till mottagaren om 

mottagaren inte är villig att ta emot det. (Gezelius, C & Wildenstam, P 2011 ss. 111-

115) 

 

Störningar uppkommer hela tiden i kommunikationsprocessen liksom all 

kommunikation. Det finns inre och yttre störningar och de båda kan skada din 
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kommunikation (Gezelius, C & Wildenstam, P 2011 s.215). Det som påverkar 

mottagandet av budskapet för mottagaren är störningar och leder ofta till en negativ 

reaktion (Lönn, T & Ragnarsson, U 1995 s. 90). De inre störningarna uppkommer på 

grund av psykologiska faktorer hos mottagaren. Allt från attityd, värdering och åsikt 

kan påverka din kommunikation. De yttrefaktorerna beror oftast på grund av slarv 

eller tekniska störningar, det kan vara brusigt i telefonen du pratar i eller så kan din 

handstil vara otydlig. Det är viktigt att se till alla störningar som finns för att kunna 

reducera dem för en mer effektiv kommunikation. Lyckas man reducera alla 

störningar uppnår man ofta den förväntade effekten. Senare rekommenderas en 

skriftlig eller muntlig återkoppling och uppföljning. Man vill veta hur effekten blev 

och om rätt kommunikation kom fram (Gezelius, C & Wildenstam, P 2011 ss. 211-

217). Med denna respons menar man att man vill se olika reaktioner hos mottagaren 

efter att budskapet har kommunicerats med denna. (Lönn, T & Ragnarsson, U 1995 

s. 90). 

 

Kommunikationsprocessen modell 
 

Sociala medier  

Idag definieras sociala medier som en digital kommunikationsform. De senaste åren 

har användandet av sociala medier ökat drastiskt. Idag använder sig mer än 4,7 

miljoner människor i Sverige sig av det sociala nätverket Facebook (GP 2013).  Man 

kommunicerar på ett snabbt och effektivt sätt och informationen man skickar blir 

tillgänglig för hela världen genom bara ett knapptryck. Både väletablerade och 

mindre etablerade företag kan använda sig av sociala medier för att marknadsföra 

sig. Man kan via dessa medier kommunicera med sin målgrupp utan att behöva några 

större resurser. Är du kreativ och inspirerande kan din kommunikation via sociala 

medier nå hur många som helst. (Gezelius, C & Wildenstam, P 2011 ss. 362-366) 

Distribution 

Distribution handlar om att skapa ett samspel mellan varumärke och produkt och hur 

dessa kommuniceras och säljs, det vill säga genom vilken distributionskanal som 

produkten säljs i. Det handlar om att strategiskt förverkliga, fullfölja och 

vidareutveckla ett företags varumärke, koncept eller produkter. (Parment, A & 

Ottosson, M 2013 s.13) Företag som ägnar sig åt försäljning måste se till att deras 

produkter och sortiment samt varumärke eller varumärken är samstämmiga med dess 

distribution. Detta för att nå en så hög lönsamhetspotential som möjligt.  
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Distribution är en framgångsfaktor. Ett exempel på ett företag som är världsledande i 

modebranschen som når framgång genom deras distribution är H&M. De säljer 

prisvärda och moderiktiga kläder på de mest centrala adresserna. Här fångar de en 

kundkrets som inte hade besökt deras butiker om det inte vore för läget. Placeringen, 

och där med distributionen, av deras butiker är en framgångsfaktor för H&M. 

(Parment, A & Ottosson, M 2013 ss.15-16) 

Distributionskanaler 

En distributionskanal är den kanal eller den väg en produkt går igenom då 

äganderättsöverlåtelsen sker av en produkt (Nationalencyklopedin 2013). Idag finns 

det flera distributionskanaler att använda sig av för att nå och tillfredsställa kunden. 

Att använda sig av flera distributionskanaler gör att det är mer sannolikt att 

konsumenten finner en utav dina kanaler som passande för henne (Parment, A & 

Ottosson, M 2013 s. 194). Samt att använda sig av flera distributionskanaler ger 

möjlighet för ökad lönsamhet samt möjlighet att ta fler marknadsandelar (Krafft, M. 

& Mantrala, M.K. 2005 ss. 2-3, 5-6, 18 & 20). En orsak till att parallella 

distributionskanaler växer fram är att de befintliga inte tillhandahåller den service 

som konsumenten önskar. Och att öka distributionskanaler och försäljningspunkter är 

ett relativt enkelt sätt att öka försäljningen för ett företag. (Parment, A & Ottosson, M 

2013 s.188) I framtiden anser man att man kommer vara tvungen att ha både fysisk 

butik samt e-handel för att konkurrera på marknaden. (e-barometern 2013) 
 

Två frågor du bör överväga i ditt val av vilken distributionskanal du skall välja; 

 Var finns de tänkbara kunderna? 

 Vilket är det enklaste, billigaste och snabbaste sättet för att nå dem? 
 

Direktdistribution betyder att man säljer sin produkt eller tjänst direkt till 

slutkonsument, här har man inga mellanhänder. Man säljer sin produkt i butik, via 

hemförsäljning, via internet eller postorder. Det finns många fördelar med 

direktdistribution då man inte behöver känna av marknaden, man har nära kontakt 

med sina kunder och man kan läsa av dem och få utvärdering. På så sätt kan man 

snabbt förändra priser eller sortiment utifrån vad kunden efterfrågar. 
 

Direktförsäljning till återförsäljare har den fördelen att man inte behöver yta för sin 

butik och höga kostnader för detta. När du direktförsäljer till återförsäljaren är det 

återförsäljaren som står för de kostnaderna. Man måste ha bra koll på 

administrationen så att man kan meddela alla sina återförsäljare om erbjudanden, nya 

produkter eller kampanjer. (Gezelius, C & Wildenstam, P 2011 s. 182) 

 

Man kan även sälja på ytterligare ett sätt, då man säljer till en grossist som i sin tur 

säljer produkterna vidare till återförsäljaren (Gezelius, C & Wildenstam, P 2011 s. 

182). 
 

Oberoende på vilken distributionskanal en kund väljer att använda, alltså vilken 

återförsäljare kunden väljer och möter, så möts kunden utav miljöer som 

kommunicerar till exempel varumärken, känslor och koncept. Dessa miljöer 

kommuniceras genom exempelvis olika färger, skyltning, ljus, exponering och 

inredning.  (Parment, A & Ottosson, M 2013 s. 131)   
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Distributionsmönster 

Man kan dela in distribution i olika mönster beroende på målgrupp. Spridd-, selektiv- 

och exklusiv distribution. Spridd distribution innebär att man vill nå en bred 

målgrupp. Ett exempel på ett företag som använder sig av spridd distribution som 

distributionsmönster är Arla. De producerar mjölk till hela Sverige, det vill säga en 

väldigt bred målgrupp. Selektiv distribution riktar sig mot smalare målgrupper. 

Många medelstora företag som vill och kan anpassa sina produkter för 

målgruppskrav men som inte kan tillfredsställa en bredare målgrupp sysslar med 

selektivt distributionsmönster. Ett exempel på ett företag som arbetar på detta sätt är 

Peak Performance. Exklusiv distribution finns på en marknad med en mycket smal 

målgrupp och ställer exklusiva krav exempelvis “världsberömda exklusiva 

varumärken i modebranschen” eller “exklusiva prestigebilar”. Detta 

distributionsmönster kräver en köpstark kund med en lojal och långvarig 

kundrelation. (Albertsson, S & Lundqvist, O 2002, ss. 318-319) 

Geografiska läget av en fysisk butik 

Ett konkurrensmedel för en butik är dess geografiska läge. När man talar om det 

geografiska läget spelar tillgängligheten en stor roll. Tillgängligheten mäts utifrån 

butikens läge och konsumentens utgångspunkt från det att hon påbörjar sin resa till 

butiken. Avståndet mellan butik och utgångspunkt för konsument har en stor 

betydelse för om butiken skall bli vald eller ej av konsumenten. Konsumenten väljer 

gärna det närmsta, mest tillgängliga valet om det finns flera alternativ att välja 

emellan. Däremot kan konsumenten, om en butik ligger längre bort, ta sig längre då 

butiken erbjuder något unikt och om det inte finns några andra alternativ. Generellt är 

det dock en konkurrensfördel att ha en butik nära konsumenten. (Gezelius, C & 

Wildenstam, P 2011 ss. 111-115) 
 

Det geografiska läget är ett uthålligt konkurrensmedel då läget inte kan kopieras av 

andra. Du är ensam om ditt geografiska läge (Gezelius, C & Wildenstam, P 2011 ss. 

111-115). 
 

Det geografiska läget har stor betydelse för företagets ekonomi. Hyreskostnader kan 

variera stort beroende på hur attraktivt läget är, hur centralt det är etcetera. Hyran är 

en kostnad som är fast. Därmed är det viktigt att överväga sitt geografiska läge, man 

måste vara säker på att man kan stå för denna fasta kostnad, det vill säga att ens 

budget kan täcka hyran. (Gezelius, C & Wildenstam, P 2011 ss. 111-115) 
 

En kommun har bestämda geografiska lägen där det är tillåtet med detaljhandel. Vad 

man måste fråga sig är vilket läge som är mest attraktivt för sin butik på de tillåtna 

lägena för detaljhandel, man måste bedöma om det finns konsumenter/potentiella 

kunder vid det geografiska läget, det vill säga finns det en efterfrågan? 

Konsumentens efterfrågan är förutsättningen för en lönsam verksamhet. Det är även 

viktigt att göra en analys av konkurrensen på marknaden, även det för att ta reda på 

om/att man kan konkurrera med de potentiella konkurrenterna på marknaden. Din 

målgrupp är din ledning när du ställer dig frågan om vilka de potentiella 

kunderna/konsumenterna är samt för att göra en konkurrensanalys. (Hernant, M & 

Boström, M 2010 s. 173) 
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Handelsområdet för en fysisk butik 

Handelsområdet är det område kunderna kommer ifrån. Handelsområdet delar man in 

i tre områden, primära handelsområdet, sekundära handelsområdet och det tertiära 

handelsområdet. Primära handelsområdet är det område närmast butiken. Det är från 

detta område de flesta kunderna kommer ifrån, ca 60 - 65 % av butikens kunder. Det 

sekundära handelsområdet är området utanför primär- men innanför tertiärområdet. 

Från detta handelsområde kommer cirka 20 % av butikens kunder och resterande 

kunder kommer därmed från det tertiära handelsområdet. (Hernant, M & Boström, M 

2010 s. 174) 
 

Primära, sekundära och tertiära handelsområdenas storlek bestäms av hur långt 

kunderna är villiga att ta sig för att besöka butiken. De viktigaste egenskaperna som 

påverkar är typ av läge, exempelvis om butiken ligger i ett köpcentrum eller om det 

är en ensamliggande butik etcetera, transportförutsättningar till exempel om 

kollektivtrafiken är god i området, anslutningar till stora trafikleder och 

parkeringsförutsättningar etcetera, samt konkurrens, typ av produkter, butikens 

storlek och butikens konkurrensstrategi. Med konkurrensstrategi innebär vad det är 

man har goda konkurrensfördelar med, till exempel på konkurrensfördelar är ett unikt 

sortiment eller låga priser. (Hernant, M & Boström, M 2010 ss. 175-176) 
 

 
                                            Modell handelsområde 

 

Handelsområdets utformning är inte ofta cirkulär som modellen visar utan kan ha 

olika utformning beroende på olika faktorer. Vad som påverkar dess form är 

exempelvis gatunätet och vägnätet runt omkring butiken, hinder för transport och 

konkurrenternas lokalisering. Finns det en stor trafikled/motorväg vid butiken kan 

detta påverka att handelsområdet blir väldigt utsträckt då det går fort att ta sig från 

områden längre bort då man kör i höga hastigheter och det är lätt att transportera sig 

på motorväg. Ett exempel på ett naturligt hinder är vattendrag vilka kan vara svåra 

att ta sig förbi vilket då också påverkar hur handelsområdet tar sin form. Och till sist, 

lokaliseringen av konkurrenter. Har man många konkurrenter i ett visst läge av 

butiken kan det påverka att detta läge inte sträcks ut i denna riktning. (Hernant, M & 

Boström, M 2010 s. 177) 
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Pris 

Ett företags mål styr i den största graden vilket pris man väljer att sätta på sina 

produkter. Vill man nå hög tillväxt och lönsamhet måste man ta ett högre pris. Ett 

högre pris signalerar även en högre kvalitet. När man sätter ett pris på produkten får 

man även se till bland annat servicen som är inkluderat. Annat som är påverkande 

faktorer vid prissättning är att se till efterfrågan på marknaden, vad konkurrenterna 

har för pris och produktionskostanden. Finns efterfrågan på en produkt är det endast 

denna efterfrågan som kan sätta ett tak på hur mycket man kan ta betalt för 

produkten. (Gezelius, C & Wildenstam, P 2011 ss: 177, 180, 224 & 256) 

E-handel som försäljningskanal 

Det senaste året har den traditionella detaljhandeln i form av fysiska butiker haft det 

kämpig, men e-handeln visar tvärtemot. Internethandeln ökar kraftigt år efter år och i 

fjol, år 2012, hade e-handeln en omsättning på 31,6 miljarder kronor. Bara det 

senaste kvartalet ökade e-handelns tillväxt med 17 %. Att den tekniska utvecklingen 

har bidragit till e-handels tillväxt är en självklarhet. Allt fler har tillgång till internet, 

datorer, surfplattor och smartphones där man har tillgång till internet, vilket gör att 

fler handlar på internet. Tidigare drog sig många för att köpa dyrare produkter över 

internet, men idag ser man stora skillnader. Idag är det inte ovanligt att man köper 

dyrare varor som soffor och liknande via webbshop. (e-Barometern 2013) 

 

Man menar på att internethandeln knappast har stagnerat utan den är fortfarande 

framtiden. Tillväxten kommer att öka betydligt från vad den är idag. Internethandeln 

och fysiska butiken kompletterar i varandra och i framtiden kommer detta synas ännu 

tydligare. Man menar att vi står inför ett paradigmskifte, ett skifte i tankemönster, där 

de fysiska butikerna behöver lära sig hantera både och för att nå framgång och 

lönsamhet.  
 

Den typ av kund som toppar listan av vem som handlar mest frekvent på internet är 

ett gift par i 50–64 års åldern utan hemmaboende barn boende i en småstad. Däremot 

när vi ser till dem som handlar kläder på internet så ser det annorlunda ut. Kunden 

som är i 18-29 års ålder utgör 50 % av de som handlar kläder på internet, de i 30-49 

års ålder utgör 44 %, de i 50-64 års ålder utgör 34 % och slutligen de i 65-79 års 

ålder utgör 20 %. (e-barometern 2013) 

SWOT 

En nulägesanalys, SWOT-analys, ligger till grund för vilka beslut man som företag 

skall fatta inför framtiden.  

 

När man gör en nulägesanalys ser man till följande aspekter för företaget; dess 

styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Det är utifrån dessa fyra aspekter som man 

gör en analys av företagets nuläge. 

 

Det är viktigt att man gör sin nulägesanalys med konkret och korrekt fakta, en annan 

viktig aspekt är att inte göra några fel. Om man beräknar fel i sin nulägesanalys 

medföljer oväntade konsekvenser och därmed även åtgärder. 
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En nulägesbeskrivning görs för att få en överskådlig blick över vart företaget står 

idag. Det är viktigt att se till vilka aktiviteter som gjorts och vilka som är kvar att 

utföra för att nå sin framtidsplan. När man gör sin analys är det viktigt att ta hänsyn 

till den totala marknaden för att nå ett bra eller riktigt resultat i sin SWOT. (Gezelius, 

C & Wildenstam, P 2011 ss. 62-63) 

Empiri 

Företagsbeskrivning 

Maria Tollemark och Anna-Maria Lundström-Törnblom grundade Wakakuu år 2011. 

Wakakuu säljer handplockat high-fashion. Du hittar fina varumärken med hög 

kvalitet, så som 3.1 Phillip Lim, Zadig&Voltaire, Acne, Ètoile Isabel Marant, 

Rag&Bone, Helmut Lang, Missoni med flera. Vissa av deras varumärken hittar du 

inte någon annanstans i Göteborg utan Wakakuu är destinationen för att inhandla 

produkter från dessa varumärken. Varumärkena som de tillhandahåller ligger i en hög 

prisklass, de har enkla baslinnen från 399 kronor till en skinnjacka för 10 899 kronor. 

(Wakakuu 2013) 

 

När Wakakuu startade var det till en början ett företag som endast sysslade med e-

handel. Men år 2012 öppnade de för en andra distributionskanal, en fysisk butik.  

Wakakuu säljer både kläder, skor och andra accessoarer som smycken, väskor och 

plånböcker. Du kan även hitta inredningsdetaljer så som ljus och ljuslyktor. 
 

De använder sig utav två försäljningskanaler. De säljer deras produkter både via 

webbshop samt via deras showroombutik som ligger strax söder om Göteborg i 

Hovås. Via webbshopen når Wakakuu ut till Sverige, Norge, Danmark och Finland 

(Wakakuu 2013). Den fysiska butikens typiska kund är en kvinna som är 30-45 år 

gammal men de önskar att även att en yngre kund, 20-30 år, kommer till deras butik 

och därmed vill de utveckla deras typiska kund till en kvinna som är mellan 20-45 år 

gammal. Kunden som kommer till butiken idag är främst en lokal kund från 

Göteborg, speciellt från närområdet av butiken, söder om Göteborg. (Se bilaga 1)  
 

Maria och Anna-Maria har en gemensam passion för mode och uttalar sig följande: 
 

”Vi älskar kläder och tror att känslan du får av att bära ett vackert plagg 

ger dig energi och en look utöver det vanliga. Wakakuu arbetar bara 

med de varumärken som vi anser är bäst på marknaden idag. För att en 

produkt ska bli utvald av Wakakuu måste den äga mer än ett 

varumärkesnamn, den måste också ha en identitet som förmedlar de 

kärnvärden som är Wakakuu. Varje plagg är personligt utvalt och laddat 

med vår passion. Det är den unika kombinationen av rätt plagg som 

utmärker vad som är Wakakuu, en modeupplevelse och ett helhetstänk 

utöver det vanliga.” (Wakakuu 2013) 
 

Wakakuus affärsidé är att genom kontinuerligt uppdaterad e-handelswebbplats 

kopplad till fysisk showroombutik erbjuda ett unikt utbud av produkter med hög 

modegrad, med start för den Skandinaviska marknaden. 
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Wakakuu ägs av två parter. Provobis Holding AB, ett Göteborsbaserat privatägt 

investmentbolag, är en utav ägarna och det drivs utav familjen Lundström och då 

Anna-Maria Lundström-Törnblom. Anna-Maria Lundström-Törnblom är ordförande 

i Wakakuus styrelse. Den andra ägaren är Maria Tollemark. Maria Tollemark arbetar 

som VD för Wakakuu samt som inköpschef. (Wakakuu 2013) 

Wakakuus butikschef Jasmine Staynfeld beskriver Wakakuus typiska kund i butik 

idag som följande: 
 

“Wakakuus typiska kund är en kvinna i ca 35-40 års ålder. Hennes 

intressen är mode, hälsa och sociala tillställningar. Hon bor i butikens 

närområde. Hon har ca 2-3 barn.” (Se bilaga 1) 

 

Wakakuu hade 2012 en omsättning på 1 673 000 kronor (Alla bolag 2013). 

 

Exempel på konkurrenter till Wakakuu är NK. NK är ett varuhus som hotar 

Wakakuu i sin utveckling, de har liknande produkter och vissa varumärken är 

desamma. Att NK ses som ett hot är bland annat på grund av dess långa verksamhet 

och läget mitt i centrala Göteborg. 

 

Butikens utseende 

Wakakuus butik har ett modernt utseende. Då huset är nybyggt är lokalerna helt nya.  

Butikens inredning och material går i naturfärger så som grått, brunt, beige och 

guldiga toner. Färgerna är varma och harmoniska samt att de känns moderna. 
 

Butiken är ett stort, rymligt fyrkantigt, näst intill kvadratiskt rum med högt i tak och 

stora fönsterpartier. Den höga takhöjden och de stora fönsterpartierna ger ett luftigt 

intryck och ger butiken mycket ljus. Det finns många lampor i butiken vilka också 

bidrar till ytterligare ljus. I samma byggnad som butiken finns Wakakuus lager och 

kontor där personalen arbetar. 
 

När man går in genom entrén har man på sin vänstra sida ett högt bord med barstolar 

som ger ett inbjudande intryck att sitta ner. Det finns även längs väggen ett 

”pentrykök” med diskho, kylskåp och diskmaskin, samt kaffe- och mjölkmaskiner. 

Kaffe- och mjölkmaskinerna är för kundens behag om kunden skulle vara sugen på 

en kopp. Diskmaskin och kylskåp är integrerat, så man ser ej dessa vitvaror, vilket 

bidrar till en mer städad och lyxigare känsla. Pentryavdelningen går i guld och grått 

och är stilrent men modernt. 
 

På butikens vänstra sida hittar man även kundtoaletten som är inredd i gråa toner. På 

toaletten är belysningen nedtonad och det finns alltid levande ljus här. För att bidra 

ytterligare med lite lyx så finns små frottéhanddukar istället för pappershanddukar att 

torka händerna med.  
 

Wakakuu vill tillfredsställa hela familjen, även barnen, och det gör de genom en 

platt-tv med tv-spel och för den ännu yngre har de ett litet bord med stolar och 

leksaker. Dessa saker hittar man också på vänstra sidan av butiken.  

På den högra sidan av butiken, från entrén och genomgående genom hela butiken, 

finns alla klädstänger. Allt hänger väldigt snyggt och prydligt. De har endast ett 

plagg i en storlek hängandes framme i butik, resterande storlekar finns på lagret.  
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Att de endast har en storlek av varje plagg hängandes ute i butik gör att plaggen 

hänger väldigt luftigt. Detta bidrar till att man lättare ser alla plagg. Det bidrar också 

till en lyxigare känsla.  

 

Hur plaggen hänger/exponeras varierar. De har hängt plaggen exempelvis efter färg 

eller varumärke för sig. De har även ett par bord där de exponerar olika varor. Dessa 

bord placeras om i butiken relativt frekvent. 

 

Längre in i butiken på vänster sida finns tre stycken provrum. Dessa är runda i 

formen och skapade av bylsiga, lyxiga tyger. I provrummen finns en pall utplacerad, 

en spegelvägg och möjligheter för att hänga upp plagg som kunden vill prova. 

Provrummen är relativt rymliga.  

 

Rakt fram från entrédörren är kassan. Den är belägen i butikens mitt. Detta för att 

butikspersonalen skall ha en övergripande blick över butiken även då man står i 

kassan och tar betalt av kunder.  
 

Bakom kassan är en stor soffa placerad, samt soffbord. Detta för att kunderna skall 

kunna sitta ner, ta en kaffe och må bra. Besöket hos Wakakuu skall ej kännas 

stressande utan tvärtom, inbjudande.  

 

För att få ytterligare trevnadsfaktor så har butiken alltid blommor i butiken, samt 

tända ljus som är utplacerade.  
 

Musiken i butiken är väldigt varierande. 

 

Längst ner i butiken sitter de som arbetar på företaget vid skrivbord. De är i samma 

rum som själva butiken. Detta bidrar till en närhet och kundkontakt som inte finns i 

många butiker. 

Områdesbeskrivning och demografi 

Wakakuu är beläget i Hovås som ligger söder om Göteborg. Butiken ligger vid en 

avfart till motorväg 158, vid Brottkärrsmotet. I området hittar du även Origohuset, 

vilket ligger mitt emot Wakakuu med några minuters gångavstånd.  
 

Origohuset är en knutpunkt och mötesplats i Askims stadsdel, vilken Hovås tillhör. I 

området är allt “nära-till-hands”, vilket innebär att man tillhandahåller en komplett 

service för boende i närområdet, service inom områdena handel, kontor, friskvård 

och kommunikation. (Objektvision 2013) I Origohuset hittar man exempelvis ICA 

Kvantum, en blomsteraffär, sushirestaurang och gymmet Friskis&Svettis.  
 

Runt omkring detta område, kring Wakakuu och Origohuset, finns det villaområden 

och radhusområden som också ligger på korta gångavstånd.  
 

Mitt emellan Wakakuu och Origohuset ligger busshållplatser. Här går Rosa Express 

som går till och från centrala Göteborg. Utanför Wakakuu finns en parkeringsplats 

som är gratis, och har gott om plats att rymma åtminstone 25 bilar samtidigt. 
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Hovås är ett område i västra Sverige där inkomsten generellt är högst (Sveriges radio 

2011). Hovås har en högre medelinkomst än genomsnittet, och för 2006 var denna 

362 000 kr för män och 226 000 kr för kvinnor (Wikipedia 2013).   

Resultat 

Sammanställning av intervjuer med butikschef  

Våra intervjuer med butikschefen på Wakakuu, Jasmine Staynfeld, ger en bild av 

vem den typiska kunden är hos Wakakuu, samt vem dem eftersträvar att nå ut till och 

även vilka kommunikationskanaler dem använder sig av. 
 

Butikschefen beskriver deras typiska kund som en kvinna i 30-45 års åldern som bor 

i närliggande område med butiken. Hennes intressen är framförallt mode, hälsa och 

sociala tillställningar. Hon har mellan 2-3 barn. Denna kund är väldigt lojal till 

Wakakuu. Att det är denna kund som är Wakakuus lojala och typiska kund beror 

delvis på att respektive ägare har stor umgängeskrets, därmed kommer deras vänner 

och bekanta till butiken, och är själva i denna ålder med liknande intressen. De menar 

att de inte medvetet har vänt sig och marknadsfört sig till denna kund i första hand 

utan att via word of mouth har denna kund blivit stark hos dem genom dess lojalitet. 

(Se Bilaga 1) 

 

Dessa köpstarka kunder är de lojala kunderna som hon nämner. Jasmine tror att den 

äldre kunden, 30-45 år, deras köpstarka kund, kommer till dem för att det ligger 

henne nära till hands, hon bor i området och därmed blir det väldigt bekvämt för 

henne. Hon har stabil ekonomi men lite tid till övers och uppskattar därför att finna 

allt under ett och samma tak, samt den goda och professionella servicen. (Se Bilaga 

1) 

 

Den yngre kunden som Wakakuu önskar idag till butiken är 20-30 år gammal och 

lever i centrala Göteborg. De beskriver henne som en kvinna med stort intresse för 

kläder och design. De har denna kund på deras webbshop men inte i butik för 

tillfället. På frågan varför den yngre kunden inte besöker butiken svarar butikschefen 

att hon tror att dem eventuellt tycker att det känns lite omständligt att ta sig till 

Wakakuu och att de har ett visst shoppingmönster som är svårt att bryta. (Se Bilaga 

1) 

 

Vi ställer Jasmine frågan varför Wakakuu vill ha kundgruppen kvinna 20-30 år även i 

butik när de redan finns på webbshopen. Jasmine svarar att även om dem har en 

yngre kund som handlar via webbshopen så innebär det inte att hon inte finns i 

Göteborg eller närliggande område. Det är henne dem vill få till den fysiska butiken. 

Jasmine säger att idag gör den yngre kunden sina inköp i stan och att hon helt enkelt 

inte har utvecklat sin shoppingrutt och Jasmine och Wakakuu tror att om de skulle få 

hit henne en gång så inser hon snart att Wakakuu är ett modemecka som bör besökas 

emellanåt. För Wakakuu är det viktigt att attrahera nya kunder och då de redan har 

den lite äldre kunden hos dem så är det den yngre kunden som de önskar fånga in så 

att de sedan kan bygga upp en långvarig relation med henne och förhoppningsvis 

vinna hennes förtroende så att hon blir en trogen kund. (Se bilaga 2) 
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Wakakuu anser att de har full möjlighet att hantera ett så stort segment som de 

önskar, då de har produkter för både den yngre och den äldre kunden enligt Wakakuu 

själva. Dem vill utöka deras segment för att nå större lönsamhet och för att på sikt 

kunna fortsätta investera för tillväxt.  
 

Jasmine Staynfeld nämner som sagt att hon tror att den yngre kunden tycker 

alternativt tror att det är omständigt att ta sig till butiken. Butiken är lokaliserad söder 

om Göteborg som sagt. När vi frågar om val av geografiskt läge svarar Jasmine: 

 

“Wakakuu.com är vår primära försäljningskanal, det är där den stora 

satsningen ligger men istället för att bara öppna upp kontor och lager 

bestämde vi oss för att ha en kompletterande butik. I området som vi valt 

att lägga oss finns det många köpstarka kunder och gott om 

parkeringsplatser”. 

 

Som sagt är Wakakuu ej nöjda med att bara vända sig till denna köpstarka kund som 

bor i närliggande område i 30-45 års ålder. De vill nå ut till den yngre kunden i 20-30 

års ålder med. För att nå ut till denna kund använder sig Wakakuu av 

kommunikationskanaler inom sociala medier. De sociala medier som de använder sig 

utav innefattar Facebook, Instagram och bloggar. Här anser dem att de når ut till 

denna kund som de eftersöker. På frågan hur de når den yngre kunden säger Jasmine: 

 

“Vi är med i flera sociala medier; instagram, facebook och bloggar. På 

facebook har vi väldigt ofta även små annonser så att vi når ut till de 

som bor i Göteborgsområdet. Vi går med annonser i fashionmagasin som 

ELLE, DV etc och även på stora världskända bloggar så som Elin Kling, 

Nowmanifest.com. Vi har ett nära samarbete med en PR-byrå som 

hjälper oss att komma i kontakt med rätt bloggare och som ser till att vi 

har rätt ”Tone of voice”.”(Se Bilaga 1) 

 

Ytterligare aktiviteter som Wakakuu använder sig av för att marknadsföra sig är att 

arbeta med sökordsoptimering samt med frilagda bilder för att oftare komma med i 

plocksidorna på olika magasin. De är även med och sponsrar tennisveckan i Båstad 

och kommer där att visa upp sig i form av en ”pop up store”, då de tror på att de når 

ut till den köpstarka kunden där. (Se Bilaga 1) 

 

Vi frågade Jasmine om det finns någon annan anledning till att de vill fånga denna 

kundgrupp mer än lönsamhet i butik och då svarar Jasmine att det är till stor del 

lönsamheten då det är det som skapar möjligheter till tillväxt. Wakakuu vill bli 

starkare och större, på både webben och även i form av fysiska butiker. Men de vill 

även nå denna kundgrupp då de vet att många av dessa har ett genuint intresse för 

mode. Hon fortsätter svara på denna fråga att Wakakuu är en high Fashion butik vars 

plagg är handplockade och utvalda med stor passion, det är i detta vårt stora fokus 

ligger och de tror och känner att det är viktigt att förmedla detta till den yngre 

kunden. Den yngre kunden har framtiden framför sig och för att Wakakuu ska vara 

hennes självklara framtida val vill de nå ut till henne redan idag. (Se bilaga 2) 

 

Wakakuu var från börjar endast e-handlare men har nu två distributionskanaler som 

sagt, både webbshop och fysisk butik. Med tanke på att webbshopen var den första 

försäljningskanalen för Wakakuu så frågade vi om webbshopen var den 
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försäljningskanal som är viktigast, den som de har mest fokus på. Där svarar Jasmine 

att ingen av försäljningskanalerna utesluter den andra, utan båda är viktiga för dem. 

Fortsatt säger Jasmine att webbshopen är framtiden. Folk har ont om tid och att 

klicka hem plagg är tidsparande, smidigt och enkelt. Via webbshopen når dem ut till 

en stor publik och många potentiella kunder men Jasmine menar på att det är svårt att 

förmedla den känsla som vi förmedlar i en fysisk butik via en webbshop. Jasmine 

anser att butiken och webbshopen kompletterar varandra och Wakakuu finner de 

båda distributionskanalerna lika viktiga. Wakakuu arbetar hela tiden med att utveckla 

deras webbshop och de gör så gott de kan för att den ska förmedla den passion som 

de känner för varje plagg samtidigt som de vill att den är kundanpassad och 

kundfrämjande. Men de tror också att kombinationen butik/showroom ihop med 

webbshop gör Wakakuu unika och mer konkurrenskraftiga. (Se bilaga 2)  
 

Vi frågar också Jasmine angående deras läge av butiken och vad de anser om detta. 

Vi undrar om de har tankar på att flytta butiken mer centralt om det skulle göra 

butiken mer konkurrenskraftig men Jasmine svarar att butiken går fantastiskt bra och 

vi har ingen tanke på att flytta den någonstans, inte heller centralt. De menar att 

butikens placering skapar en viss känsla och en viss exklusivitet. (Se bilaga 2) 

 

Sammanställning av påstana intervjuer 

Vi har ställt följande frågor vid påstan intervju: 

1. Hur gammal är du? 

 

2. Hur ser du Wakakuus kommunikation till dig som kund? Hur når Wakakuu ut till 

dig?  
 

3. Hur tror du Wakakuu kommunicerar till dem som inte är deras kunder idag, det 

vill säga för att locka nya kunder? 

 

8 stycken deltog i vår påstana intervju. De som deltog är existerande kunder hos 

Wakakuu då vi var i och utanför butiken vid detta intervjutillfälle. De som deltog är i 

åldrarna 23-46.  
 

6 av 8, det vill säga 75 %, svarar att Wakakuu når ut till dem via mail. Via mail får de 

information om vip-/eventkvällar och om specialerbjudanden. Utöver mail så ser dem 

inte någon marknadsföring utav Wakakuu. 1 person nämner Facebook som 

kommunikationskanal där hon ser Wakakuu. Utöver mail svarar de resterande att de 

ser Wakakuu då de rör sig i närområdet och kör förbi deras lokal.  
 

De deltagande vet inte hur Wakakuu marknadsför sig för att nå nya kunder. De anser 

dock att det behövs någon typ av marknadsföring i innerstaden, då ingen av dem kan 

se någon typ av marknadsföring för Wakakuu inne i Göteborg. Man nämner att de 

tror att sociala medier, så som Facebook och instagram, används som 

kommunikationskanaler men här är de inte säkra. De är med andra ord ovetande om 

hur Wakakuu marknadsför sig och kommunicerar till nya kunder.  

 

 



31 
 

Sammanställning av enkät med potentiella kunder  

Våra enkätfrågor är:  

1. Hur känner du till Wakakuu? Alternativt känner du till Wakakuu? 

 

2. Vet du om att det finns en butik? Om ja, har du vart där? 

 

3. Har du handlat där? Om nej, varför? Beror det exempelvis på, läge, pris, vet ej att 

butik finns, föredrar att internethandla, annan anledning. 

 

4. Beskriv vem du tror är Wakakuus typiska kund? (Målgrupp) 

 

5. Vad är avgörande för att du skall ta dig till Wakakuu? Vad skulle locka dig? 

 

6. Vad uppskattar du mest när du shoppar? 

 

Utifrån vår marknadsundersökning av det kvantitativa slaget, genom en webbenkät, 

har vi gjort en sammanställning av resultat som är följande:  
 

Vi har skickat ut enkäten via Facebook till 100 personer. Från början var tanken att vi 

skulle skicka vår enkät till personer som bor i Göteborg och som har gillat Wakakuus 

Facebooksida. Dock kunde denna information inte tas fram, det vill säga namn på de 

som gillat Wakakuus Facebooksida. Dock kunde vi se ett trettiotal som gillat 

Wakakuus sida på grund av att vi är vän till dem på Facebook. Detta trettiotal 

skickade vi vår enkät till, samt att vi tog fram ett urval av våra vänner och bekanta på 

Facebook som är i åldrarna 20-30, bor i Göteborg och som vi vet har ett intresse för 

mode.  
 

Vårt urval bor då som sagt i Göteborg, både centralt och i förorter till Göteborg och 

de tillfrågade är kvinnor i åldern 20-30 år. De antingen studerar eller arbetar och har 

ett intresse för mode.  
 

Vi fick ett stort bortfall. Av 100 var det endast 26 som svarade, vilket är motsvarande 

26 %. Därmed har vi ett bortfall på 74 %. De vi anser är representativa för 

marknadsundersökningen har haft tillgång till enkäten och möjlighet att svara ett par 

veckor och har fått upprepade påminnelser utan att det visat någon framgång. 

Därmed har vi fått nöja oss med de svar vi har kunnat samla in. Dock är vi medvetna 

om att tillförlitligheten till marknadsundersökningen är låg.  
 

1 av 26, det vill säga ca 4 %, känner inte till Wakakuu som företag. Därmed kan vi 

säkerställa att 96 % av de deltagande i enkätundersökningen känner till Wakakuu. 25 

av 26 - ca 96 % känner till att Wakakuu har en butik, vilket utgör en majoritet.  
 

En majoritet, 54 %, av de tillfrågade som är ifrån Göteborgsområdet känner till 

Wakakuus butik genom kontakt och relation till ägarna, genom vänner eller familj. 

15 % känner till Wakakuu för att de bor eller familj bor i närområdet och därmed 

åker förbi butiken med jämna mellanrum. 8 % känner till Wakakuus butik genom 

facebook/internet och ytterligare 8 % genom Wakakuus webbshop. Ytterligare 8 % 

säger bara att de känner till Wakakuu och dess butik men inte hur. 4 % vet inte hur 

hon kom i kontakt med Wakakuu och hur hon fick reda på att Wakakuu har en butik, 

och ytterligare 4 % känner inte till Wakakuu eller Wakakuus butik. (Vi är medvetna 
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om att när vi räknar ihop procentsatserna blir det 101 % men detta beror på att vi 

avrundat.) 

 

 
 

Majoriteten, 88 %, av alla tillfrågade vet att Wakakuu har en butik, mer än hälften av 

dem vet till och med vart den ligger. När det kommer till besök i butiken är det 35 % 

som har besökt butiken.  
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Orsaken till detta är främst att de anser att Wakakuus sortiment har för dyra priser 

eller så är orsaken Wakakuus läge, att det inte ligger där det “naturliga 

shoppingstråket/shoppingmönstret” är. Man svarar också att man “inte har tagit sig 

tid”. Detta tolkar vi som att dessa personer ser det som ett projekt att ta sig till 

butiken, att det blir mer som en utflykt, det blir mer som en destination, om man 

jämför med att åka in till stan och strosa i alla butiker där. Det är 65 % som inte har 

varit hos Wakakuu i deras butik.  
 

Andelen som handlar på Wakakuu är 31 %. 8 % passar på att handla där då det är rea 

eller när de har fått ett presentkort. Det är även 12 % i enkäten som nämner eller 

syftar på dålig marknadsföring, de menar på att de inte hör eller ser så mycket om 

Wakakuu och blir därför ovetande.  
 

Wakakuus typiska kund och målgrupp finns det olika uppfattningar om mellan de 

som deltagit i enkäten. På denna fråga har vi fått flera olika svar. De olika svaren på 

vad Wakakuus typiska kund och målgrupp är följande:  
 

Ålder: 

20-40 år  

30 års ålder och uppåt  

16-55 års ålder 

40års åldern och uppåt 

Tjejer och kvinnor i 16-50 års ålder  

Kvinnor i 18-40 års ålder  

Arbetande kvinnor i 25-35 års ålder  
 

Intresse/ekonomi och andra faktorer: 

Kvinnor med stabil, god ekonomi 

Kvinnor som ej är priskänsliga 

Kvinnor som är modemedvetna, som har känsla för stil och trender 

Hemmafruar som har stabil, god ekonomi i hemmet 

Kvinnor som vill klä sig sofistikerat och snyggt 
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Märkesmedveten kundkrets med känsla för mode och design. 

Kvinnor från närområdet 
 

De tillfrågade har en aning om målgruppen till Wakakuu. De rör sig i liknande tankar 

som varandra samt med Wakakuu då det kommer till ålder då Wakakuu vill ha en 

målgrupp som har åldersspannet 20-45 år.  
 

Vad som är avgörande för varför man skall ta sig till Wakakuu, vad som lockar så 

fick vi även varierande svar här. För det första så är sortimentet och varumärkena 

lockande. Wakakuus breda utbud av varumärken som inte finns alls, eller finns på få 

ställen, i Göteborg är en dragningskraft för Wakakuu. Rea är också ett sätt för 

Wakakuu att locka enligt undersökningen. Det finns även de som tycker att det är 

avgörande att det är lätt att ta sig till Wakakuu samt att deras geografiska läge är 

avgörande eller lockande. Dock menar även flera av de tillfrågade att läget är en 

orsak till varför de inte har handlat eller besökt butiken, som tidigare nämnt. 

Ytterligare avgörande faktorer till besöket i Wakakuus butik är deras snygga kläder, 

specifika plagg, deras service och erbjudanden. Man nämner dock också att de tycker 

att de har förmånliga priser. 
 

Vi frågade även om vad man uppskattar när man shoppar för att få en bra 

shoppingupplevelse. Bra service är de flesta överens om är den ledande faktorn för en 

bra shoppingupplevelse. Service är en bred benämning och kan täcka många olika 

faktorer så som öppettider, kundbemötande och närvaro i butik, garantier etcetera. Ett 

bra och blandat utbud är också viktigt, både då det kommer till priser och 

varumärken. Att ha ett frekvent förnyande sortiment är också en faktor som 

uppskattas. Kunnigheten hos personalen är även den viktig för konsumenten enligt 

vår undersökning. (Se Bilaga 4) 

 

Analys 
 

På den totala marknaden i Sverige finns det många olika delmarknader. Dessa 

delmarknader skall man välja mellan för att kunna hitta sin målmarknad. På den 

valda målmarknaden skall man sedan hitta sitt segment. Segmentet är den målgrupp, 

den kundkrets eller den delmarknad som man valt. För att bli framgångsrik och nå 

lönsamhet är det viktigt att man har ett tydligt segment som man vill nå ut till. Man 

kan inte nå ut till alla, utan man måste hitta det segment, den kundgrupp, som man 

vill tillfredsställa behoven hos.  

 
Wakakuu har fastställt vilket segment de har, det är den modeintresserade kvinnan i 

20-45 års ålder. Vi anser att deras segment passar in både då det kommer till 

produkter, varumärken och priser, vilka är grundfaktorer till vilket segment man 

väljer. De säljer produkter från varumärken med hög modegrad och vi anser att den 

modeintresserade kvinnan uppskattar deras sortiment. Wakakuus segment är de som 

skall lyssna till och ta in och påverkas av de budskap som Wakakuu vill 

kommunicera. Det är som tidigare fastställt svårt att kommunicera på marknaden 

idag, dels på grund av den hårda konkurrensen. Därför måste man ta till alla medel 

för att locka just sin målgrupp.  
 

Wakakuu är helt säkra på vilket segment som de vill ha och som de faktiskt har. 

Dock finns inte hela detta segment som kund i båda distributionskanalerna som de 
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använder sig av. Den yngre kundgruppen finns som sagt på webbshopen, dock är 

problemet att få denna kundgrupp till den fysiska butiken, med ytterst få undantag då 

en 23årig kvinna och en 29 årig kvinna deltog i påstana intervjuerna och då befann 

sig i butik. Och detta styrker Wakakuus butikschef. Detta beror enligt våra 

analyseringar på brist i kommunikationen. 
 

Vi har konstaterat att det är helt meningslöst att kommunicera till vem som helst. Det 

fyller ingen funktion och man kan inte förvänta sig någon reaktion som är till sin 

fördel. Man måste välja sin mottagare och denne måste vara öppen för att kunna ta in 

och vilja ta till sig det man vill förmedla. I kommunikationsprocessen stöter man ofta 

på störningar, dessa störningar blir fler om du inte vet vem du kommunicerar med. 

Det är även viktigt att hitta rätt kommunikationskanaler för att nå den effekt man 

eftersträvar hos mottagaren. Man skall använda sig av kommunikationskanaler som 

det egna segmentet ser eller rör sig i.  
 

Utifrån Wakakuus kunder ser vi att kommunikationen emellan Wakakuu och den 

redan existerande kunden, den äldre kundgruppen, är klar och tydlig. De har en god 

kundrelation och Wakakuu värnar om denna. Kommunikationen sker genom 

mailutskick framförallt, och består främst av inbjudningar till speciella event samt 

specialerbjudanden som Wakakuu erbjuder kunderna. Däremot ser vi inte någon 

tydlig kommunikation mellan Wakakuu och nya, potentiella kunder. Enligt vår enkät 

är det endast 1 person av 26 stycken som inte känner till Wakakuu och den fysiska 

butiken. Vi kan därför, utifrån denna data, bekräfta att kundgruppen kvinna i 20-30 

års åldern i Göteborg faktiskt känner till att butiken finns. Däremot på grund av vårt 

stora bortfall så finns det stora risker för bortfallsfel. Vi anser inte att vår data är 

representativ för hela denna kundgrupp och kan därmed inte anta att denna data är 

tillförlitlig.  
 

Även en andel, 12 % i enkäten säger eller ger antydningar till att Wakakuu har en 

dålig kommunikation till konsumenten, att de menar på att de varken hör eller ser 

Wakakuu och att de därför blir ovetande. Detta är inget eget val då de är 

modeintresserade och öppna för kommunikation gällande mode. Detta kan grunda sig 

i att Wakakuus marknadsföring inte når ut till konsumenten i dagens 

informationsbrus som vi lever i. Wakakuu måste här arbeta med att kommunicera 

genom rätt kommunikationskanaler på rätt sätt. Idag använder sig Wakakuu framför 

allt av sociala medier som kommunikationskanal men också av modemagasin som 

ELLE, DV etcetera och även på stora världskända bloggar så som Elin Klings, 

Nowmanifest.com. Vi anser att både ELLE och DV samt Elin Kling är bra val av 

kommunikationskanaler då vi anser att Wakakuus målgrupp rör sig i dessa medier. 

Dock är dessa antingen rikstäckande eller globala vilket gör att de inte fokuseras på 

den lokala kunden som Wakakuu borde sträva efter, då de vill att de skall handla i 

deras fysiska butik. De deltagande i de påstana intervjuerna anser att de Wakakuu 

måste marknadsföra sig mer lokalt. De menar på att de inte ser någon typ av 

marknadsföring utav Wakakuu i centrala Göteborg och de tror att de hade gynnat 

Wakakuu att ägna sig åt någon typ av marknadsföring som syns i centrala Göteborg.  
 

Som tidigare nämnts i uppsatsen kan man dela in medier i olika grupper, medier med 

högt genomslag, det vill säga att få repetitioner krävs, respektive lågt genomslag, 

många repetitioner krävs, samt imagemedier och rationella medier. Imagemedier är 

för reklam som är varumärkesbyggande och styrkande medan rationella medier är för 

att ge konkret information till konsumenten. Wakakuu använder sig av både medier 
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med högt genomslag genom event, stortavlor och adresserad direktreklam genom 

deras mailutskick samt av medier med lågt genomslag, då genom banners på 

internetsidor, exempelvis Elin Klings blogg. Wakakuu använder sig även av 

imagemedier genom stortavlor och modemagasin. Vi tycker att Wakakuu använder 

sig av goda kommunikationskanaler, men av någon anledning så når de ändå inte ut 

till alla dem som de vill nå ut till, det vill säga kvinnan i 20-30 års åldern som bor i 

Göteborg. Åtminstone ser de ingen effekt på att denna kundgrupp nås då de inte 

besöker butiken. Och utifrån vår enkät ser vi inte något resultat på effekt av 

Wakakuus kommunikation till dem som deltog. Möjligtvis behöver Wakakuu öka 

frekvensen på deras kommunikation och de behöver se till att de når ut till rätt 

segment genom deras kommunikationskanaler. När de har event behöver de nå ut till 

ett större antal konsumenter, inte nöja sig med deras existerande kunder. Deras 

stortavlor behöver möjligtvis finnas på fler platser, inte endast i närområdet kring 

Wakakuus butik utan också i centrala Göteborg för att nå ut till en större publik.  
 

Wakakuu använder sig av två olika distributionskanaler, både fysik butik och e-

handel genom webbshop. Genom båda dessa kanaler kommunicerar Wakakuu en viss 

känsla, dock anser Wakakuu att de förmedlar denna bättre i butiken. Dem menar på 

att det är när man besöker butiken som man riktigt kan förstå deras koncept. Detta 

kan vara en anledning till varför dem inte är nöjda med endast kunder som e-handlar, 

och då denna yngre kundgrupp, 20-30år, som dem eftersöker till butiken. Dem vill att 

dessa kunder skall använda sig av deras båda försäljningssätt för att de skall få en 

helhetskänsla av vad Wakakuu är och står för. Idag utgör denna kundgrupp 50 % av 

de som handlar kläder på internet, vilket utgör en majoritet. Kanske är det så att 

denna kund faktiskt hellre handlar kläder via e-handel än att handla i fysisk butik. 

Deras shoppingmönster kanske har förflyttat sig från de fysiska butikerna till soffan 

och datorn hemma och detta är ett shoppingmönster som denna kund trivs med.   
 

Wakakuu nämner att de skall ha en pop-up store i Båstad under tennisveckan. Detta 

är ett sätt att nå ut till marknaden. Under tennisveckan rör sig människor från hela 

Sverige i Båstad, även från Göteborg, men här vänder dem sig inte heller egentligen 

till den lokala kunden i Göteborg. Med denna typ av marknadsföring i Båstad är det 

deras webbshop som marknadsförs, och inte deras fysiska butik. Dock om de hade 

haft en pop-up store i Göteborg så är det framför allt deras fysiska butik som 

marknadsförs.  
 

Wakakuu har varumärken och produkter från en högre prisklass, de har enkla 

baslinnen från 399 kronor till en skinnjacka för 10 899 kronor. Utifrån vår 

undersökning finns det en liten andel, 8 %, som passar på att handla på Wakakuu då 

det är rea eller när personen har fått ett presentkort. Detta med tanke på Wakakuus 

högre prisklass. Detta fenomen beror antingen på att de inte har ekonomi att handla 

kläder i den prisklass som man hittar hos Wakakuu, att man inte kan eller vill betala 

fullpris eller att man inte prioriterar att lägga så mycket pengar på just kläder och vill 

hellre lägga detta på andra ändamål. Dock säger en liten andel, 4 %, att de tycker att 

Wakakuu har förmånliga priser så uppfattningen om priset är också det varierande.  
 

I enkäten kom det på tal att man tycker om det finns ett sortiment med olika 

prisklasser och det skulle kunna vara en lösning för Wakakuu. Har de även produkter 

i lägre prisklass finns det en större chans att den yngre kundgruppen handlar på 

Wakakuu då det matchar denna kundgrupps ekonomi bättre. Den äldre kundgruppen 
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de har hos sig har redan en stabil ekonomi och det prisklassproblemet finns inte där 

på samma sätt som hos den yngre kundgruppen. Pris är en stor påverkande faktor.  
 

Vi anser att Wakakuus distributionsmönster är ett exklusivt distributionsmönster, det 

vill säga att man vänder sig till en mycket smal målgrupp som ställer exklusiva krav, 

och för deras del är det världsberömda exklusiva varumärken i modebranschen. Alla 

deras varumärken är dock inte världsberömda men många av dem är etablerade 

exklusiva varumärken. Det finns några undantag. Detta distributionsmönster kräver 

en köpstark kund med en lojal och långvarig kundrelation. Denna relation har 

Wakakuu med deras i dagsläget typiska kund i fysiska butiken, och det är denna de 

även eftersträvar i den yngre kundgruppen 20-30 år.  
 

Det geografiska läget är ett konkurrensmedel då det exakta läget inte kan kopieras av 

någon annan.  Konsumenten väljer helst det närmsta, mest tillgängliga valet om det 

finns flera alternativ att välja emellan. Däremot kan konsumenten, om en butik ligger 

längre bort, ta sig längre då butiken erbjuder något unikt och om det inte finns några 

andra alternativ. Generellt är det dock en konkurrensfördel att ha en butik nära 

konsumenten.  
 

Vi anser att Wakakuu måste marknadsföra sig på det sättet att de har varumärken 

som inte finns någon annanstans i Göteborg, kommunicera deras unikitet. Detta skall 

vara en dragningskraft till varför man väljer att ta sig till Wakakuus butik. Utan det 

finner inte konsumenten någon anledning till att ta sig till Wakakuu från innerstaden 

där det finns flertal butiker med ett stort utbud att välja mellan. Om Wakakuu inte 

kommunicerar dess unikitet så blir inte Wakakuu vald av konsumenten och då är 

deras geografiska läge ett problem.  
 

Dock anser Wakakuu att deras geografiska läge inte är något negativt utan de menar 

på att deras läge förmedlar en viss känsla och exklusivitet, en känsla som passar in 

med Wakakuus koncept och helhet. Vi tror att varför de anser att de har ett exklusivt 

läge är på grund av att Hovås är ett område där deras köpstarka kund bor och som 

Wakakuu vet spenderar mycket pengar hos dem. De som bor i Hovås har generellt en 

högre inkomst än genomsnittet. Detta leder till att de har råd att handla dyrare 

varumärken som Wakakuu besitter. Området precis runt omkring butiken annars 

anser inte vi andas en exklusiv känsla. I området där butiken ligger finns en stor 

byggnad där affärer, restauranger eller företag som ICA kvantum, blomaffär, 

Friskis&Svettis och sushirestaurang ligger. Detta känns relativt alldagligt och vanligt.  

I jämförelse med till exempel NKs geografiska läge så tycker vi att NK har ett 

mycket mer attraktivt läge som andas en exklusivare känsla, då främst på grund av 

dess centrala läge, samt butikerna och områdena som är angränsande. Däremot om 

man rör sig i Hovåsområdet kring golfbana och längs havet så finns det många 

exklusiva villor som påvisar en högre inkomst i området.   

 

Handelsområdet är det området som utgörs av hur långt ifrån kunderna är villiga att 

ta sig för att besöka fysiska butiken. Handelsområdet delas upp i tre olika områden, 

primära, sekundära och tertiära handelsområdet. Wakakuus handelsområdes storlek 

har vissa fördelar, detta på grund av att butiken ligger på en plats för 

transportförutsättningarna är goda. Wakakuu har direkt anslutning till motorvägen 

samt att kollektivtrafiken går utanför butiken, det är cirka 100 meter till 

busshållsplatsen. Samt är parkeringsförutsättningarna goda då det finns 

parkeringsplats för ett tjugotal bilar samt att det inte är några parkeringskostnader.  
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På grund av dessa förutsättningar har Wakakuu möjligheter till att ha ett stort 

handelsområde, både från Göteborg samt söder om Hovås så som Billdal, Kullavik 

och till och med ner till Särö och Kungsbacka. Wakakuus primära handelsområde är, 

kan vi fastställa, närområdet vid Wakakuus butik med tanke på vad butikschefen sagt 

till oss. Sedan sträcker sig området, tror vi, till ovanstående områden. 

 

Nulägesanalys, SWOT-analys 

Nulägesbeskrivning 

Wakakuus affärsidé är att genom kontinuerligt uppdaterad e-handelswebbplats 

kopplad till fysisk showroombutik erbjuda ett unikt utbud av produkter med hög 

modegrad, med start för den Skandinaviska marknaden. Wakakuu menar att de 

levererar en webbplats och ett showroom som i alla kontaktpunkter ger kunderna en 

berikande upplevelse tack vare en lång erfarenhet och passion för inköp. 
 

Visionen målar upp den önskade framtidsbilden och blir vägledande. Affärsidén ska 

innefatta de marknadsaktiviteter du gör för att uppnå din vision. Deras mål är att den 

omtanke och passion de investerar i urval av produkter, presentation, förpackning 

och bemötande kommer att beröra alla. En verksamhet måste ha mål att sträva mot, 

Wakakuus mål är att få en god lönsamhet för att på sikt kunna fortsätta investera för 

tillväxt. Vi antar att det finns många potentiella kunder på marknaden för Wakakuu. 

Wakakuus satsning har inte legat i de potentiella kunderna utan mer på den redan 

kända kundkretsen.  

 

Wakakuu jobbar nu aktivt med att intressera ett nytt segment. 
 

Wakakuu erbjuder ett sortiment noga utvalt för att täcka deras “tänkta segments”, 

kvinna 20-45 år, behov. De har produkter som passar till både den yngre och den 

äldre kundgruppen. När man ser till sortimentet och det som Wakakuu erbjuder är de 

ensamma om flera av deras varumärken i Göteborg. Deras showroombutik ligger 

söder om Göteborg.  
 

Wakakuu är ett litet aktiebolag och ägs av Provobis Holding AB samt av Maria 

Tollemark som också är inköpare för Wakakuu. De har ett 10 tal anställda, en 

showroombutik och en webbshop. De anställda på Wakakuu har stort intresse för 

mode, de är själva i segmentets ålder.  
 

Wakakuu har differentierat sig på marknaden genom ett genuint sökande för att hitta 

rätt plagg till deras kunder. Deras noga utvalda personal har erfarenhet inom service 

och handel. Wakakuu vågar säga att de alltid sätter känslan av ett specifikt plagg, ett 

par skor eller en accessoar i första hand – framför varumärket. 

Analys av företagets förmåga 

Att Wakakuu är ensamma på Göteborgs modemarknad med delar av deras sortiment 

är en styrka för företaget. Det är även en styrka att webbshopen visar goda resultat, 

2012 hade Wakakuu en omsättning på 1 673 000 kronor. Det är även en styrka att 

Wakakuu har sina två olika segment idag, den 30-45 åriga kunden i butik och den 20-

30 åriga kunden på webbshopen. Som vi kommit fram till i vårt studerande är det 
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svårt att kommunicera med ett segment men Wakakuu har lyckats med att 

kommunicera till båda segmenten, dock visar denna kommunikation inte den effekt 

som dem vill ha, att den 20-30åriga kvinnan inte besöker deras fysiska butik. 

 
Att Wakakuus showroombutik är belägen i södra Göteborg kan ses som en svaghet, 

dock anser inte Wakakuu att deras läge är en svaghet. De tycker att deras läge ger en 

viss känsla och exklusivitet. Dock kan man se svagheter, det kan antas långt att ta sig 

till butiken. Det kan även ses som en svaghet för butiken om det skulle bli så att den 

yngre kunden, 20-30 år, tar sig till butiken och den äldre, 30-45 år, inte får känna sig 

speciell. Det kan tyvärr drabba Wakakuu så mycket att kunden inte ens vill komma 

dit. Det finns många hot på marknaden idag som kan drabba Wakakuu som företag. 

Kollektivtrafiken kan vara till ett stort hot om det skulle bli problem att ta sig 

kommunalt, vilket det dock inte är idag om man tar sig från centrala Göteborg, även 

eventuell ombyggnad av leden som leder till butiken och även trängselskatt. 

Lågkonjunktur är ett annat hot, dock inte alltid med större relevans. Andra hot som 

kan uppstå är om man tappar aktiviteten i de sociala medierna, man måste ständigt 

vara uppdaterad. Håller man inte regelbunden koll över hur de sociala medierna 

utvecklas och rättar sig efter det kan det även leda till att man tappar den yngre 

kunden, 20-30 år, på webbshopen. 

 
NK är ett varuhus som hotar Wakakuu i sin utveckling, de har liknande produkter 

och vissa varumärken är desamma. Att NK ses som ett hot är bland annat på grund 

av dess långa verksamhet och läget mitt i centrala Göteborg. 

 
Wakakuu har många möjligheter i framtiden, att kunna utveckla och även erbjuda ett 

sortiment för herr och barn. En möjlighet hade varit att öppna en eller flera butiker, 

och då också mer centralt i Göteborg för att även den potentiella kunden som har sitt 

shoppingmönster i innerstaden skall komma in och besöka Wakakuu. Dock finns 

köpkraften i Hovås och på sikt kanske det kan vara tillräckligt att endast ha en butik 

belägen där. Invånarna i Hovås har en högre medelinkomst än genomsnittet, och för 

2006 var denna 362 000 kr för män och 226 000 kr för kvinnor. 

 

Möjligheter som att expandera sitt nuvarande segment, kommunicera fler kunder i 

30-45 års ålder som bor i ett större handelsområde kan ge stor lönsamhet. 
Efter analys av Wakakuus nuläge har det uppstått nya tankar. Vi känner att Wakakuu 

arbetar helt rätt med sin kommunikation till de valda segmenten, med det menat att 

de arbetar med rätt kommunikationskanaler. De lyckas med en differentierad 

marknadsföring även om det kanske inte är tanken. Vi anser det helt rätt att 

kommunicera via mail och kundkvällar till det äldre segmentet och via sociala 

medier och webbshopen till de yngre.  

Slutsats/Avslutande diskussion 

Det är av stor betydelse att hitta rätt segment, detta för att nå framgång och 

lönsamhet. Framför allt är detta viktigt för företagen idag då konkurrensen på 

marknaden är tuffare än någonsin.  

 

En modebutik måste hitta sitt segment för att kunna kommunicera rätt. Man måste 

veta vem som är sin mottagare av kommunikationen. Vet man vem mottagaren är 

kan man anpassa sin kommunikation så att man kan förändra mottagaren. Sändaren 
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måste vara påläst om vad som skall kommuniceras och verkligen veta vad budskapet 

är. Man måste även hitta rätt tidpunkt att kommunicera så att mottagaren är öppen 

för att ta in budskapet som förmedlas. En modebutik kan kommunicera via många 

olika distributionskanaler och detta är ett sätt att synas på. Den hårda konkurrensen i 

modebranschen idag gör det svårare att sticka ut och bli vald. En 

kommunikationsplan att följa för att uppnå din önskade effekt hos ditt mottagande 

segment kan vara ditt egna sätt att nå framgång. 

 

Wakakuus segment, kvinna 20-45 år, tycker vi är ett lämpligt segment för dem. Vi 

anser att detta segment är passande då det kommer till både produkter, varumärken 

och pris. Deras varumärken och produkter har hög modegrad som passar både den 

yngre kunden och den äldre kunden i Wakakuus segment.  

 

Vi har kunnat dra slutsatsen att Wakakuu har svårigheter med att nå ut till den yngre 

kvinnan, 20-30 år, i deras valda segment. Denna kvinna handlar på Wakakuus 

webbshop, dock inte i deras fysiska butik, och vi anser att det beror på brister i deras 

kommunikation. I de sociala medier som Wakakuu använder sig av i deras 

kommunikation till deras segment finns den yngre kundgruppen de vill marknadsföra 

sig mot för att nå dem och få dem till den fysiska butiken. Dock ser vi ingen positiv 

effekt utifrån denna kommunikationsprocess. Vi drar här slutsatsen att Wakakuus 

kommunikation inte når ut ur det informationsbrus som vi lever i, och det 

uppkommer för många störningar innan kommunikationen når konsumenten att de 

inte får någon positiv effekt. Detta gäller den yngre kundgruppen. Den äldre däremot 

har Wakakuu en god kommunikation med. Vi ser att Wakakuu har en god 

kundrelation till den äldre kundgruppen och att detta är något som dem värnar om.  

 

Angående Wakakuus marknadsföring har vi dragit slutsatsen att de behöver 

marknadsföra sig mer lokalt för att nå ut till kvinnan i Göteborg. Sociala medier, de 

tidningar och de bloggar de använder som kommunikationskanaler är rikstäckande 

eller globala vilket gör att de kommunicerar ut till väldigt många som inte har 

möjlighet att ta sig till deras fysiska butik. Denna typ av marknadsföring är snarare 

för webbshopen och inte den fysiska butiken så vi tror på en lokal marknadsföring, 

det vill säga i centrala Göteborg, för att få kunder till den fysiska butiken. 

Exempelvis marknadsföringen av Wakakuu genom pop-up store i Båstad är även den 

inte riktad till den lokala kunden i Göteborg. De borde snarare marknadsföra sig 

genom en pop-up store i centrala Göteborg för att nå ut till rätt segment, det segment 

de vill ha, anser vi. 

 

Att kommunicera är dyrt och en ny kommunikationsplan hade varit en utveckling för 

Wakakuu, enligt oss. De kan fortfarande använda sig av samma 

kommunikationskanaler då vi anser dessa passande. Dock borde de ta hänsyn till att 

vissa kommunikationskanaler som de använder sig av marknadsför deras webbshop 

snarare än den fysiska butiken, om det är just den fysiska butiken som de vill 

marknadsföra. Vi anser även att de skall fortsätta med sin differentierade 

marknadsföring då de båda segmenten uppenbarligen inte nappar på samma 

kommunikation. 

 

Vi antar att det finns många potentiella kunder på marknaden för Wakakuu. Efter 

studerande och analyserande av området och segmentet har vi kommit fram till att 

det hade varit en utveckling för Wakakuu att också rikta sig till samma segment som 
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det nuvarande segmentet men i ett större handelsområde, att de riktar in sig på den 

äldre kundgruppen men också i centrala Göteborg. Nu ser det som sagt ut på så sätt 

att Wakakuus satsning inte har legat i de potentiella kunderna utan mer på den redan 

kända kundkretsen. 

 

Idag är det vanligt att ett modeföretag använder sig av inte en utan två 

distributionskanaler, både e-handel och fysisk butik. I framtiden kommer det vara ett 

krav av konsumenten, och skall man ha möjlighet att konkurrera på marknaden så 

kommer man vara tvungen att använda sig av båda delar. Att e-handla blir allt mer 

vanligt, och konsumenten 20-30 år som Wakakuu vill ha till sin butik utgör 50 % av 

de som e-handlar kläder. Här inte nämnt antal män eller kvinnor. Ändå vill Wakakuu 

ha denna kundgrupp, kvinna 20-30 år, till butiken. Vi vill dock dra slutsatsen att 

Wakakuu kanske måste acceptera hur situationen ser ut och också hur 

framtidssituationen ser ut, att e-handel blir allt vanligare, och att 50 % av denna 

kundgrupp föredrar att handla på internet. Men vi förstår samtidigt att de vill ha mer 

kundflöde i den fysiska butiken. De finns trots allt 50 % utav denna kundgrupp som 

inte handlar på internet, och då föredrar att handla i fysiska butiker. Och genom 

dessa kan Wakakuu, om de når ut till denna kund, få ökad tillväxt och lönsamhet.  

 

Vi kan också dra slutsatsen att priset och läget är påverkande faktorer till varför 

Wakakuu inte blir vald. I åldergruppen 20-30 är det vanligt att man studerar eller är 

ny i arbetslivet och inte tjänar mycket pengar än. Där av är man mer priskänslig och 

har inte råd eller har andra prioriteringar när det handlar om hur man spenderar sina 

pengar. Det geografiska läget är ett konkurrensmedel då det exakta läget inte kan 

kopieras av någon annan. Konsumenten väljer helst det närmsta, mest tillgängliga 

valet om det finns flera alternativ att välja emellan. Däremot kan konsumenten, om 

en butik ligger längre bort, ta sig längre då butiken erbjuder något unikt och om det 

inte finns några andra alternativ. Generellt är det dock en konkurrensfördel att ha en 

butik nära konsumenten. Den yngre kundgruppen bor inte i närområdet av Wakakuus 

butik, då det är mest barnfamiljer eller äldre som bor i detta område, och därmed 

finns det många butiker som lockar innan Wakakuu. Med tanke på att Wakakuu har 

svårt med deras kommunikation till den yngre kundgruppen kan de heller inte nå ut 

och förmedla deras unikitet vilket är en dragningskraft till varför man väljer en viss 

butik. Vi drar därmed slutsatsen att läget är en stor påverkande faktor till varför 

Wakakuu inte blir vald. Dock anser Wakakuu att deras geografiska läge inte är något 

negativt utan de menar på att deras läge förmedlar en viss känsla och exklusivitet, en 

känsla som passar in med Wakakuus koncept och helhet. Gällande Wakakuus 

ståndpunkt angående deras läge drar vi slutsatsen att Wakakuu anser detta på grund 

av att Hovås är ett område där deras köpstarka kund bor och som Wakakuu vet 

spenderar mycket pengar hos dem. De som bor i Hovås har generellt en högre 

inkomst än genomsnittet i Sverige. Och detta betyder då att de har råd att handla 

dyrare varumärken som Wakakuu besitter. Vi anser efter analyserande att läget är 

smart utvalt för den nuvarande kunden men mindre bra för det nya segmentet de vill 

fånga, den yngre kvinnan, 20-30 år. 

Förslag till vidare forskning 

Exempel på vidare studie kan vara att ha kontakt med flera liknande modeföretag för 

att kunna dra fler generella slutsatser om marknadskommunikation inom 

modebranschen. Ett annat alternativ kan vara att se till mer statistik och forskning 
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kring kommunikationskanaler och dess utveckling och göra en fördjupning inom 

detta. Exempelvis hur stor genomslagskraft de sociala medierna har på konsumenten 

idag är ett intressant ämne att studera. Även hur framtidens distributionskanaler ser 

ut, kommer den fysiska butiken i framtiden vara en stark distributionskanal? Efter 

vårt studerande i denna uppsats har vi kommit till insikt att e-handeln är en växande 

distributionskanal, och att studera framtidens distributionskanaler anser vi är 

spännande och inte minst relevant i tiden.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervju med Jasmine Staynfeld, butikschefen på Wakakuu 

Varför vill ni ha en större målgrupp? 

Vi vill ha en större målgrupp så att vi kan få en god lönsamhet för att på sikt kunna  

fortsätta investera för tillväxt. Men framförallt för att vi vet att vi ej lyckats fånga in 

den yngre kunden till butik (Hon handlar från sajten men tar sig alltså ej till butik). I 

dagsläget har vi redan en väldigt lojal kund och det är kvinnor i 30-45 års åldern. 
 

Vilken ålder är det på "den yngre kunden" som ni vill nå ut till? Åldersspannet. 

Den modeintresserade yngre kunden mellan 20-30 år. 
 

Varför tror ni att den yngre kunden inte kommer till er? 

Tror att dem eventuellt tycker att det känns lite omständligt att ta sig hit och att de 

har ett visst shoppingmönster som är svårt att bryta. 

 

Vad gör ni för att marknadsföra er till den yngre kunden så att de kommer till er? 

Vi är med i flera sociala medier; instagram, facebook och bloggar. (På facebook har 

vi 

väldigt ofta även små annonser så att vi når ut till de som bor i Göteborgsområdet) Vi 

går med annonser i fashionmagasin som ELLE, DV etc och även på stora världkända 

bloggar som Eling Kling (Nowmanifest.com). Vi har ett nära samarbete med en PR-

byrå som hjälper oss att komma i kontakt med rätt bloggare och som ser till att vi har 

rätt ”Tone of voice”. 
 

Hur marknadsför ni er nu? Vilka medel använder ni er av? 

Instagram, facebook och olika bloggar. Vi jobbar mycket med sökordsoptimering 

samt 

med frilagda bilder för att oftare komma med i plocksidorna på olika magasin. Vi är 

också med och sponsrar tennisveckorna och kommer där att visa upp oss i form av en 

”pop up store”, här tror vi mycket på att vi når ut till den köpstarka kunden. 

 

Varför har ni valt denna plats för butiken? 

Wakakuu.com är vår primära försäljningskanal, det är där den stora satsningen ligger 

men istället för att bara öppna upp kontor och lager bestämde vi oss för att ha en 

kompletterande butik. I området som vi valt att lägga oss finns det många köpstarka 

kunder och gott om parkeringsplatser. 
 

Beskriv Wakakuus typiska kund i butik? 

Wakakuus typiska kund är en kvinna i ca 35-40 års åldern. Hennes intressen är mode, 

hälsa och sociala tillställningar. Hon bor i butikens närområde. Hon har ca 2-3 barn. 

 

Beskriv den yngre kunden ni önskar få besök av? 

En tjej i 20-30 års åldern som har stort intresse för kläder och design. Hon bor i 

centrala Göteborg. 

 

Vi tror att det kan vara svårt att nå ut och hantera ett stort segment. Vad tror ni om 

det? 
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Nej, det håller vi inte riktigt med om eftersom vi vet att vi når ut till en yngre kund 

via 

wakakuu.com. Vi har produkter som passar till både den yngre och den äldre kunden. 

 

Vad är Wakakuus affärsidé och vision? Varför? 

Vår affärsidé är att genom kontinuerligt uppdaterad e-handelswebbplats kopplad till 

fysiskt showroom (butik) erbjuda ett unikt utbud av produkter med hög modegrad, 

med start för den scandinaviska marknaden. Vi levererar en webbplats och ett 

showroom som i alla kontaktpunkter ger kunderna en berikande upplevelse tack vare 

en lång erfarenhet och passion för inköp. Vårt mål är att den omtanke och passion vi 

investerar i i urval av produkter, presentation, förpackning och bemötande kommer 

att beröra alla. 

 

Hur tycker ni att ni har differentierat er på marknaden? 

Vi har differentierat oss på marknaden genom ett genuint sökande för att hitta rätt 

plagg till våra kunder. Vi vågar säga att vi alltid sätter känslan av ett specifikt plagg, 

ett par skor eller en accessoar i första hand – framför varumärket. 

 

Vilka anser ni är era största konkurrenter? 

- svensk e-handel: Främst MrsH och Nathalie Schuterman 

-  Internationell e handel: Browns Fashion, Net-a-Porter, Matches, MyTheresa och 

YouHeShe 

 

Varför kommer den äldre kunden hit och hur marknadsför ni er till dem? 

Hon kommer troligtvis hit för att det ligger henne nära till hands. Hon bor i området 

och det blir väldigt bekvämt för henne. Hon har stabil ekonomi men lite tid och 

uppskattar därför att finna allt under ett och samma tak samt den goda och 

professionella servicen.    
 

Har ni medvetet börjat med att vända er till den äldre kunden och i så fall varför? 

Nej, det har vi inte, däremot har respektive ägare stor umgängeskrets och är själva i 

den åldern så ordet har spridit sig på den vägen. 
 

Hur vill ni att vi utformar vår enkät? Ex på frågor? 

Gärna så att vi får svar på vad som skulle kunna vara avgörande för att kunden 

faktiskt ska ta sig hit. Vad är det som skulle locka ut dem? Vad uppskattar dem mest 

när de shoppar? 

 

(2013-04-23) 

Bilaga 2 

Intervju nummer 2 med Jasmine Staynfeld, butikschefen på Wakakuu  

 

Varför vill ni ha denna kundgrupp (20-30år) till butiken när ni har dem på 

webbshopen? Vad är anledningen? Utveckla. 

Butiken och webbshopen är två olika försäljningskanaler - viktigt att skilja på dessa. 

Er frågeställning/arbete grundar sig i butikens intresse att locka en yngre målgrupp. 

Även om vi har en yngre kund som handlar via webbshopen så innebär inte det att 

hon finns i göteborg - eller närliggande område. Det är henne vi vill få hit. Idag gör 

den yngre kunden sina inköp i stan - hon har helt enkelt inte utvecklat sin 
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shoppingrutt och vi tror att om vi skulle få hit henne en gång så inser hon snart att 

Wakakuu är ett modemecka som bör besökas emellanåt. För oss är det viktigt att 

attrahera nya kunder och då vi redan har den lite äldre kunden hos oss är det den 

yngre kunden vi önskar fånga in redan nu så att vi kan bygga upp en långvarig 

relation med henne och förhoppningsvis vinna hennes förtroende så att hon blir en 

trogen kund. 
 

Vill ni ha denna kundgrupp (20-30år) av någon mer anledning än lönsamhet i butik? 

Till stor del för lönsamheten då det går hand i hand med möjligheten till tillväxt. I vår 

målsättning ska vi bli starkare och större dels på webben med även i form av butiker. 

Men vi vill också nå denna kundgrupp då vi vet att många av dessa har ett genuint 

modeintresse. Wakakuu är en high Fashion butik vars plagg är handplockade och 

utvalda med stor passion, det här vår stora fokus ligger och vi tror/känner att det är 

viktigt att förmedla det här till den yngre kunden. Den yngre kunden har framtiden 

framför sig och för att wakakuu ska vara hennes självklara framtida val vill vi nå ut 

till henne redan idag. 
 

Ni får gärna utveckla det ni sa ang. att ni vill nå tillväxt. Tillväxt för vadå? Att öppna 

ytterligare butiker? Vill ni inte fokusera på att nå tillväxt/lönsamhet genom er 

webbshop? Vad är viktigast för er? 

Svar på denna fråga hittar ni dels i mitt föregående svar.. Det ena utesluter inte det 

andra... Webbshoppen är framtiden. Folk har ont om tid och att klicka hem plagg är 

tidsparande, smidigt och enkelt. Via webbshopen når vi ut till en otroligt stor publik 

och många potentiella kunder men det är också svårt att förmedla den känsla som vi 

förmedlar i en fysisk butik. Vi anser att butiken och webbshopen kompletterar 

varandra och finner dem båda lika viktiga. Vi arbetar hela tiden med att utveckla vår 

webbshop. Vi gör så gott vi kan för att den ska förmedla den passion vi känner för 

varje plagg samtidigt som vi vill att den är kundanpassad och kundfrämjande men vi 

tror också att kombinationen butik/showroom ihop med webbshop gör oss unika och 

mer konkurrenskraftiga. 
 

Har ni någon bakomliggande tanke om det ens är värt för er att ha en butik? Eller har 

ni tankar på att flytta butiken mer centralt om ni inte får ut den kundgrupp ni vill ha 

till butik? 

Butiken går fantastiskt bra och vi har ingen tanke på att flytta den någonstans, inte 

heller centralt, butikens placering skapar också en känsla och en viss exklusivitet. 

Problemet är inte att vi saknar "en kundgrupp vi vill ha" utan att butiken önskar att 

den köpstarka modekunden i yngre åldrar hittar hit. 
 

Vi behöver mer info ang. webbshopen. Kan vi få ngt nummer till den 

ansvarige?(Fredrik?) 

Ni kan maila Fredrik på: fredrik@wakakuu.com eller ringa på: 0702243027 men 

kom ihåg att frågeställningen ska utgå främst från butikens intresse att fånga in den 

yngre kunden. 
 

(2013-05-03 

Bilaga 3 

Intervju med kunder i butik 

1. Hur gammal är du? 
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2. Hur ser du Wakakuus kommunikation till dig som kund? Hur når Wakakuu ut till 

dig? 
  
3. Hur tror du Wakakuu kommunicerar till dem som inte är deras kunder idag, det 

vill säga för att locka nya kunder?  
 

1. 30 

2. Wakakuu når mig via min mail, jag brukar även vara inne på deras hemsida ofta 

och uppdatera mig. 

3. Jag tror att det kan vara svårt att få hit människor som inte bor i närområdet. Jag 

vet inte hur de kommunicerar de som ej handlar här idag. Det jag skulle tro är att de 

jobbar aktivt med sin facebook-sida. 

 

1.45 

2. Jag åker hit lite då då och kollar läget. Jag får även inbjudningar till kundkvällar 

och regelbundna mail. 

3. Det är faktiskt en fråga jag själv ställt mig då jag arbetar på en PR-Byrå. Jag tror 

att Wakakuu mestadels engagerar sig i de kunder de har nu och inte i att hitta nya. 

Vissa av mina vänner i stan har ingen aning om vad Wakakuu är för något. Jag tror 

att Wakakuu hade tjänat på lite hederlig reklam så som annonser i dagstidningar. 
 

1.23 

2. Wakakuu når väl inte mig, jag känner mer att jag tar mig till dem. Jag handlar inte 

här så ofta men åker gärna hit och kollar läget. Eftersom att jag inte är en stamkund 

så får jag ju heller inga inbjudningar till event och information om rea osv. Dock 

brukar jag följa med min mamma.  

3. Jag bor i stan och jag har nog aldrig sett någon information någonstans om 

Wakakuu förutom på nätet. Hemsidan hittade jag då min vän hade delat den sidan på 

sin wall på facebook. Jag tror ärlig talat inte att Wakakuu når ut till människor som 

inte vet något om dem alls. Jag hade ju exempelvis inte vart här om det inte vore för 

min mamma som är stammis. 
 

1.41 

2. Jag är en lojal kund till Wakakuu. Jag får därför inbjudningar via mail till deras 

event samt så får jag information via mail då de har speciella erbjudanden. 

3. Utöver mailen jag får från Wakakuu så ser jag inte marknadsföring av Wakakuu 

bortsett från skyltar i närområdet. Vid infarten till butiken finns det en stor skylt som 

marknadsför Wakakuu och deras varumärken men annat än det så ser jag ingen 

marknadsföring av företaget. Jag tror att det är svårt för dem som inte känner till 

Wakakuu att bli upplyst om Wakakuus butik. Det är inte så många som rör sig i detta 

område utöver familjer som bor i området omkring butiken och dem tror jag redan 

har hittat till butiken om de är intresserade av mode. Om dem vill ha nya kunder 

borde de marknadsföra sig bättre. Jag kan inte svara på hur men jag tror att dem 

borde vända sig till marknadsföring som når Göteborgs innerstad.  
 

1.35 

2. När Wakakuu har specialerbjudanden och eventdagar/eventkvällar så får jag 

information om detta till min mail.  

3. Jag vet inte vad Wakakuu använder för marknadsföringskanaler så jag har svårt att 

svara på detta. Men med tanke på att jag som vet vad Wakakuu är inte ser deras 
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marknadsföring så har jag svårt att tro att en konsument som är ovetande om 

Wakakuu ser företagets marknadsföring.  
 

1.46 

2. Från första början såg jag skyltar om Wakakuu på motorvägen när jag åkt förbi till 

och från jobbet. Tillslut blev jag nyfiken och tog mig till butiken för att kika på vad 

Wakakuu är. Utöver detta så har jag inte sett någon marknadsföring av Wakakuu.  

3. Jag har inte sett någon ytterligare marknadsföring än dessa skyltar. Jag vet inte hur 

Wakakuu marknadsför sig. 
 

1.39 

2. Jag känner till Wakakuu främst för att jag är bekant med ägarna. De skickar mail 

till mig angående olika tillställningar som dem anordnar i butiken så som vipkvällar. 

Jag vet att de har en webbshop också som blir en kommunikationskanal mellan 

företag och konsument. Wakakuu använder sig också av instagram har jag hört men 

det är inget jag använder mig av. Det är väl för lite yngre?! 

3. Jag tror att Instagram och webbsidan är två kommunikationskanaler som når ut till 

konsumenten. Men om man inte vet om att Wakakuu finns är det kanske inte så lätt 

att hitta till dessa. Jag vet inte hur instagram funkar riktigt. Jag tror att Wakakuu kan 

bättra sig marknadsföringsmässigt ordentligt. Kanske att de borde rikta in sig på att få 

kunder från Göteborgs innerstad också och inte bara från närområdet, för jag tror att 

många som handlar hos Wakakuu bor ute i Hovås och Kullavik och närområdena här.  
 

1.41 

2. Jag bor i Hovås och handlar på ICA kvantum som ligger mittemot Wakakuu. När 

Wakakuu öppnade så såg jag detta någon gång när jag var och handlade och på den 

vägen känner jag till Wakakuu. Wakakuu har fått min mailadress så jag får 

information om erbjudanden etc via mail. Jag känner alltså till Wakakuu på grund av 

läget och deras kommunikation når mig via mail.  

3. Jag arbetar inne i stan och där kan jag inte notera någon marknadsföring av 

Wakakuu. Det kanske dem borde ha någon typ av marknadsföring inne i stan för att 

locka nya kunder. Jag vet faktiskt inte hur dem marknadsför sig för att få nya kunder. 

Mailen jag får får jag på grund av att jag lämnat min e-mailadress så dessa mail får 

bara redan existerande kunder.  
 

1.29 

2. Jag kommer utifrån Hovås, mina föräldrar bor här ute, så när jag varit och hälsat på 

dem har jag noterat Wakakuu när jag kört förbi. Jag har gillat Wakakuus 

Facebooksida så igenom denna får jag information om att dem fått in nya produkter 

etc. Utöver Facebook har jag inte någon koll på deras marknadsföring.  

3. Det är nog främst yngre, 15år till personer i min ålder och lite äldre som har 

Facebook. Så genom Facebook kanske nya potentiella kunder kan hitta Wakakuu. 

Men utöver detta så vet jag inte hur Wakakuu marknadsför sig för att nå kunder, nya 

som gamla. Jag kan tänka mig dock att de sysslar med sociala medier, bloggar och så 

vidare.  

Bilaga 4 

Enkätfrågor 

1. Hur känner du till Wakakuu? Alternativt känner du till Wakakuu? 
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2. Vet du om att det finns en butik? Om ja, har du vart där? 

 

3. Har du handlat där? Om nej, varför? Beror det exempelvis på, läge, pris, vet ej att 

butik finns, föredrar att internethandla, annan anledning. 
 

4. Beskriv vem du tror är Wakakuus typiska kund? (Målgrupp) 

 

5. Vad är avgörande för att du skall ta dig till Wakakuu? Vad skulle locka dig? 

 

6. Vad uppskattar du mest när du shoppar? 

 

Enkätsvar 

1. Jag känner till wakakuu genom Maria Tollemark (delägare), som är en god vän till 

familjen. 

2. Ja känner till butiken, men har dessvärre ej fått möjlighet att besöka den än. Den 

ligger lite avsides (bor i stan). Hoppas kunna göra det snart. 

3. Jag har ej handlat där själv, men har önskat mig presenter där ifrån som jag sedan 

fått. Anledningen att jag ej har handlar där själv är att det tyvärr är lite för dyrt (är 

student). Om jag skulle köpa något så skulle jag isf vilja besöka butiken och prova 

plaggen. Vet att det finns möjlighet till byte/retur över nätet - men känns lite 

omständligt. Dessutom så verkar butiken så fin, så det hade varit kul att handla där! 

4. Tror att jag själv tillhör målgruppen, stil- och modemedvetna kvinnor 20-40 år. 

Dock har väl målgruppen en bättre ekonomi än vad jag som student just nu har. 

 

Annars får jag verkligen hurra för wakakuu! Tycker de har så bra blandning av nya 

hippa och lite mer klassiska märken - ungdomligt såväl som mer "moget". Så fin 

hemsida. God närvaro på Facebook och bloggar. Dock skulle de nog tjäna på att ha 

lite fler billigare märken. En god blandning skulle nog kunna dra fler kunder. 

 

1. Bekant med ägarna 

2. Ja och jag har varit där 

3. Ja 

4. Äldre målgrupp med en bra och stabil ekonomi. 
 

1. Är inne på deras hemsida ibland och kikar. Vet dock inte hur jag började känna till 

det. 

2. Nej det vet jag faktiskt inte. 

3. Nej. Tycker att det är lite för höga priser. 

4. Trendiga kvinnor som är ute efter dyra designerkläder. 
 

1.genom kompisar 

2.ja, men inte varit där 

3. nej, inte blivit av 

4. mest trendiga mammor (30 plus) 

 

1: bor väldigt nära deras butik så har åkt förbi 

2: Ja, men jag har inte hunnit besöka den nya butiken, bara den de hade innan på 

andra sidan gatan då jag inte vart i Sverige sen de öppnade den nya. 

3: nej, har inte tagit mig tid..  

4: kvinna, 30+som gillar mode och kläder. Hon har känsla för stil och gillar nya 

trender... 
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1. Jag känner till wakakuu pga min vän Karin Edman som jobbade där efter att hon 

gått ut textilekonomprogranmet i Borås för ett par år sedan  

2. Ja jag vet att butiken finns men har ej varit där 

3. Jag kom tvåa i en stylingtävling på wakakuu å då köpte jag ett par jeans för 

presentkortet jag vann, annars har jag inte handlat. 

4.Stylist hemmafru med rik äkta man 

 

1. Ja, bor i närheten, sett på Instagram, varit inne på hemsidan, många vänner/bekanta 

som handlat där. 

2. Vet att det finns minst 1 butik i Hovås/Billdahl, aldrig varit där. 

3. Aldrig handlat där, Bor i annan stad för tillfället. 

4. Målgrupp 16-55, Typiska kunden 40+ 

5. Erbjudande, Nått bra tillfälle när jag har vägarna förbi & tid. 

6. Bra service, roligt utbud/blandat utbud, blandade priser, nyheter. 

1. Wakakuu är en ganska nyöppnad butik, jag blev först tipsad av min mamma att 

deras hemsida hade fina kläder och ett breda utbud av märken. 

2. Yes, i hovås/billdal ligger det en butik och jag brukar åka dit ganska ofta. 

3. Jag har handlat där flera gånger. 

4. Jag tror att wakakuus typiska kund är arbetande kvinnor i 25-35 år åldern och vill 

klä sig sofistikerat och snyggt. 

5. Det som lockar mig är det breda utbudet av varumärken som man inte finner på 

många ställen i Göteborg. 

6. Jag uppskattar att man får ta sin tid att titta runt och att man för hjälp med utbud 

och storlekar. Ibland vet den som jobbar bättre vad som sitter snyggt än en själv.  

1. En kompis till mig berättade om det 

2. Yes, och jag har varit där. 

3. Ja jag har handlat där. 

4. Tjejer och kvinnor. Ålder 16-50 år.  

5. Deras fina kläder och deras location.  

6. Kläderna och hur du blir omhändertagen av personalen 

1. Känner till wakakuu. Första gången jag besökte var det för en kompis tipsade mig. 

2. ja varit där 

3. Bara vart där 2 gånger. Ena gången saknades storlek. Andra gången hittade jag 

inget. När jag skulle beställa en klänning på deras hemsida fanns inte storleken jag 

klickade i på grund av lite långsam uppdatering enl telefonist som jag pratade med.  

4. Ett segment som inte är priskänsligt.  

5. Antagligen specifikt plagg eftersom de är en bit från stan. 

6. God service. 
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1, jag känner till wakakuu för att jag letade efter en Zetterbergklänning en gång och 

hittade den via google på 70%.. sen dess älskar jag wakakuu 

2, jag vet att det finns en butik på väg ut mot billdal. Jag har aldrig varit där 

3. Jag har handlat en zetterbergklänning på rea. Annars tycker jag att det är lite för 

dyra grejer för att beställa på nätet. Jag gillar att prova saker i butik. I för sig gick 

beställningen väldigt smidigt. Känns skönt att ha butiken så pass nära om det skulle 

uppstå problem. 

4. Tror att åldersspannet är brett. 18-40 kanske. Märkesmedveten kundkrets med 

känsla för mode och design. 

1. Jag känner till dem via dig  

2. Jag vet om det men har inte varit där. 

3. Har ej handlat där, har inte varit där än, men skulle kunna tänka mig att gå dit och 

kolla. Anledningen till att jag inte varit där än är förmodligen att den inte ligger i de 

områdena jag brukar gå och shoppa. 

4. Modemedveten ung kvinna 

5. Snygga grejer, ok priser, trevligt bemötande, bra erbjudanden 

6. Samma som fråga 5 

 

1. Genom dig typ.. Nej hörde om det innan för att det öppna i området. 

2. Yep and no 

3. Nope, läget tror jag! 

4. Hovåskvinnor med pengar, 40 år mer eller mindre 

5. Att jag lätt kan ta mig dit, och även förmånliga priser på bra grejer, rea 

tajp. 

6. God service! 

 

1. Jag kände inte till Wakaku förrän Susanne berättade om det.  

2. Susanne berättade att det finns en butik inte sâ lângt frân där vi bor tydligen. Har 

inte varit där ännu. 

3. Har inte tillräckligt med pengar. Det blir bara H&M eller Lindex i förbifarten till 

jobbet typ. 

4. Seriöst sâ skulle jag gissa pâ att det är kvinnor i 20-40 ârs âldern. 

5. Är inte tillräckligt intresserad av kläder för att ta mig till ett ställe som inte är i 

centrum tror jag. Det som möjligtvis skulle göra att jag âker dit är att nâgon vän drar 

med mig när det är rea. (inget roligt svar och säkert inte givande men ärligt är det :)) 

6. När man hittar nâgot som sitter riktigt bra och inte alla har pâ sig. 
 

1. Susanne jobbar där. 

2. Ja, har inte varit där. 

3. Har ej handlat där, dåligt insatt i vad som finns och var det ligger. 

4. Vet ej vad som finns, därav kan jag ej svara på frågan. 

5. Info. Antar att jag skulle tycka om kläderna om jag hade koll.  

6. Bra service, kunnighet, bemötande osv. 

1. Hörde talas om det första gången via kompisar.  

2. Vad jag vet finns det en butik i Askim, men jag har aldrig varit där. 
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3. Nej, jag har aldrig handlat där. Har inte hört så mycket om märket innan och har 

tidigare inte riktigt passat min prisklassen - lite i det dyraste lagret. Det går väl att 

handla på nätet? Dom har jättefina grejer så om rätt plagg dyker upp hade jag 

verkligen kunnat tänka mig att köpa.  

4. Jag skulle kunna säga att den typiska kunden är kvinna och 25 plus. Mest baserad 

på prisklassen då jag inte sett så jättemycket av kollektionerna. 

5. Det ska vara något som jag verkligen behöver och som inte går att hitta någon 

annanstans. (får ju 40% på många liknande märken via jobbet så å så sätt kan jag vara 

fel person att fråga.  

6. Att hitta riktiga guldkorn och mixa stilar. 
 

1. Jag känner till Wakakuu för att jag såg att en kompis hade gillat deras 

facebooksida. 

2. Ja, jag vet om att det finns en butik och jag har vart där en gång med min mamma. 

3. Nej jag har inte handlat där för att jag inte hade pengar när jag var där. 

4. Jag tror att Wakakuus typiska kund är ca: 30-35 år och mitt i karriären. 

5. Läget, jag hade verkligen besökt Wakakuu om det låg mer centralt. 

6. God service. 
 

1. Ja jag känner till Wakakuu för jag brukar handla från deras webbshopp. 

2. Jag vet att det finns en butik men jag har inte vart där. 

3. Nej jag har inte handlat där. 

4. Wakakuus typiska kund är en 25årig tjej som är väldigt modeintresserad och gillar 

att lägga pengar på kläder. 

5. Hade Wakakuus butik legat mer centralt i mitt område hade jag verkligen besökt 

butiken. 

6. Uppdaterat sortiment. 
 

1. Nej jag känner inte till Wakakuu. 

2. Nej. 

3. Nej. 

4. Ingen som helst aning. 

5. PRIS! 

6. God service och öppna ytor, inte för trångt. 
 

1. Ja jag känner till Wakakuu. 

2. Jag vet att det finns en butik och jag har vart där. 

3. Ja jag har handlat massor, sen Wakakuu öppnade sin butik i hovås är det de enda 

stället jag köper mina kläder på. 

4. Jag tror att jag är en typisk kund för Wakakuu. Modeintresserad, 28år, har ett bra 

jobb som ger bra betalt och som älskar kvalitet och unika plagg.  
 

1. Hörde talas om det första gången via kompisar. 

2. Vad jag vet finns det en butik i Askim, men jag har aldrig varit där. 

3. Nej, jag har aldrig handlat där. Har inte hört så mycket om märket innan och har 

tidigare inte riktigt passat min prisklassen - lite i det dyraste lagret. Det går väl att 

handla på nätet? Dom har jättefina grejer så om rätt plagg dyker upp hade jag 

verkligen kunnat tänka mig att köpa. 
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4. Jag skulle kunna säga att den typiska kunden är kvinna och 25 plus. Mest baserad 

på prisklassen då jag inte sett så jättemycket av kollektionerna. 

5. Det ska vara något som jag verkligen behöver och som inte går att hitta någon 

annanstans. (får ju 40 % på många liknande märken via jobbet så å så sätt kan jag 

vara fel person att fråga. 

6. Att hitta riktiga guldkorn och mixa stilar. 

 

1. Jag känner till det mestadels för att min vän (du) praktiserade där. Har bara hört 

talas om det vagt innan. 

2. Jag vet att det finns en butik men jag har inte varit där. 

3. Jag har ej handlat där och jag skulle tro att det beror på läget. 

4. Människor i medelåldern med aningens mer pengar. 

5. Att jag fick se någonstans vad det finns för utbud. Att butiken har marknadsfört 

något jag tycker är snyggt och väljer därför att åka just dit. 

6. Ordning och reda. Ej för knökfullt med kläder och en trevlig och säljande 

personal. 

 

1. Jag känner till det genom vänner som har pratat om det. 

2. Jag vet att det finns en butik men har inte varit där än. 

3. Nej, det beror nog på läge och att deras marknadsföring ej når ut. 

4. Jag tror att Wakakuus typiska kund är 30+ med en stabil ekonomi. 

5. Ett roligt och unikt utbud i Göteborg. 

6. Bra service och ett bra sortiment. 

  

1. Vet inte riktigt, men har varit inne på deras webbshop flera gånger.  

2. Nej. Nej. 

3. Jag har inte varit i deras butik, visste inte om att den fanns. 

4. 25+ 

5. Ett varierat och bra sortiment. 

6. Service 
 

1. Genom vänner/via facebooksidan och webbshopen. 

2. Ja, men har inte varit där. 

3. Nej. Beror nog på läget, höga priser, hade varit kul om det fanns ett mer 

prisvarierat sortiment. 

4. kvinna 35+ med god ekonomi 

5. plagg som är unika som inte finns i övriga göteborg. 

6. en snygg och städad butik, bra service, trevligt bemötande och att man får hjälp av 

personalen vid behov.  
 

1. Jag känner till Wakakuu 

2. Ja 

3. Ja 

4. Jag tror att jag tillhör målgruppen. Modemedveten kvinna, 20-40år 

5. Sortimentet och servicen 

6. Se svar 5.  
 

1. Jag bor i närheten så har åkt förbi butiken flera gånger. 

2. Ja, ja. 

3. Ja det har jag. 

4. 20-40 
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5. Snygga kläder, varierande sortiment. 

6. Service och bra sortiment. 
 

26 av 100 

 

 

 


