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Förord 
 
Vi skulle vilja tacka alla som har bidragit till undersökningen för 
uppsatsen. Först och främst vill vi tacka vår handledare Vigo Peterzon 
för all vägledning och support.  
 
Vi vill även tacka alla konsumenter som har ställt upp i vår 
konsumentundersökning samt Charlotte Ryding på företaget Charlotte of 
Sweden, Rickard Nilsson på ABCD och Jonas Eriksson på Peter’s Dandy 
för att vi fick genomföra intervjuer med dem och få en inblick i deras 
vardag som inköpare samt ta del av deras kunskap om de faktorer en 
inköpare måste beakta för att lyckas i branschen.  
 
Slutligen vill vi tacka våra familjer och vänner som har stöttat oss genom 
hela vår utbildning.  
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
Thesis in Business administration, Marketing, University College of Borås, 
Candidate level, Spring 2007 
 
Swedish title: Kritiska händelser i inköpsprocessen – en studie av de faktorer 
som skapar konsumentvärde  
English title: Critical events in the purchasing process – a study of the factors 
that create consumervalue 
Authors: Elmira Babr & Maryam Majlesi 
Completed (Year): Spring 2007 
Tutor: Vigo Peterzon 
Language: Swedish 
 
Today’s consumers have a lot of options which leads to increased competition 
between the companies on the market. One efficient way for a company to 
decrease the competition is to separate one self from the rest through profiling. 
The company needs a niche and a common knowledge of their target in order to 
know what they demands. It also needs to offer the right merchandise, with the 
right quality, for the right price and they need to deliver them at the right time. 
Together, the factors mentioned above create consumervalue which is the final 
goal.  
 
The purpose of our thesis is to examine, describe and analyze the critical events 
in the purchasing process, in order to find out which critical factors create 
consumervalue seen from a purchasing view and a marketing view. The 
implementation of the thesis has been done in a qualitative method in form of 
personal interviews with three different companies and a quantitative method in 
form of consumer questionnaires where 30 consumers participated. 
 
In our theoretical reference we have touched different areas by describing 
relevant theories and models as a ground for the examination, which in turn has 
been the foundation of our analysis and conclusions.  
 
Our conclusions are that it is all the critical factors such as quality, price, 
service, design, trendiness and timing that together create consumervalue. Some 
factors might be less important depending on the product. Companies with a 
niche usually have products that are less sensitive to price since other factors 
such as design, quality and service are considered more important. A company 



needs to realize that all the factors are crucial when put together in a context. 
Therefore, are all the levels in the purchasing process equally critical and 
significant for the goal to be reached, which is to create consumervalue. 
 
Keywords: Consumervalue, companies with a niche, consumersatisfaction and 
purchase. 
 



Sammanfattning 
 
Examensarbete i företagsekonomi, Högskolan i Borås, Marknadsföring, C-
nivå, VT-07 
 
Titel: Kritiska händelser i inköpsprocessen – en studie av de faktorer som skapar 
konsumentvärde. 
Författare: Elmira Babr & Maryam Majlesi 
Färdigställd (År): Våren 2007 
Handledare: Vigo Peterzon 
Språk: Svenska 
 
Dagens konsumenter har många valmöjligheter vilket leder till ökad konkurrens 
mellan företagen på marknaden. Ett effektivt sätt för ett företag att minska 
konkurrensen är att försöka skilja sig från mängden genom profilering. Företaget 
behöver då ha en nisch samt en kännedom av den målgrupp som de inriktar sig 
på för att på så sätt veta vad målgruppen efterfrågar. Det krävs även för företaget 
att erbjuda rätt varor, i rätt kvalitet, med rätt pris och leverera dem i rätt tid. De 
ovannämnda faktorerna skapar tillsammans konsumentvärde vilket är det 
slutgiltiga målet.  
 
Syftet med vår rapport är att undersöka, beskriva och analysera de kritiska 
händelserna i inköpsprocessen, för att ta reda på vilka faktorer som skapar 
konsumentvärde utifrån ett inköpsperspektiv samt ett marknadsperspektiv. I 
undersökningen har vi använt oss av kvalitativ metod i form av personliga 
intervjuer med tre olika företag samt en kvantitativ metod i form av 
konsumentenkäter, därav 30 konsumenter deltog i undersökningen.  
 
Vi har berört olika ämnesområden i vår teoretiska referensram genom en 
skildring av relevanta teorier och modeller som underlag för undersökningen 
som i sin tur legat till grund för vår analys och slutsatser. 
 
 Slutsatserna som vi har kommit fram till är att det är alla de kritiska faktorerna 
såsom pris, kvalité, service, design, trendighet och timing som tillsammans 
skapar konsumentvärde. Dock kan vissa faktorer vara mindre viktiga beroende 
på typ av produkter. Nischade företag erbjuder oftast icke priskänsliga varor då 
det är andra faktorer såsom design, kvalité och service som anses vara mer 
viktiga. Ett företag bör inse att alla faktorerna är betydelsefulla när de sätts in i 



ett sammanhang. Således är alla stegen i inköpsprocessen är lika kritiska och 
betydande för att slutresultatet, det vill säga konsumentvärde skall uppnås.  
 
Nyckelord: Konsumentvärde, nischat företag, kundtillfredsställelse och inköp. 
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1. Inledning  
 
Rapporten behandlar inledningsvis en problembakgrund där vi beskriver de 
problem som vi kommer att behandla, följd av en problemdiskussion som ger 
förslag på lösningar på problemen. Problembakgrunden och problem-
diskussionen sammanfogas och utfaller i en problemformulering av det 
problemområde som vi avser att undersöka baserat på målet av undersökningen. 
En problemavgränsning av ämnesområdet klargörs då vi har valt att begränsa 
vår undersökning. Rapporten redogör även för vad som ämnas med uppsatsens 
syfte. 
 

1.1 Problembakgrund 
 
I dagens samhälle är hela världen en enda stor arbetsmarknad. Det är framför allt 
utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologin som bidragit till 
att handeln mellan nationella gränser har underlättats betydligt.  Ökningen av 
handel mellan olika länder och världsdelar har bidragit till att konsumenternas 
valmöjligheter har ökat, men även bidragit till en intensiv konkurrens mellan 
företagen. Samtidigt som den nya teknologin öppnat många nya dörrar för 
konsumtionshandeln har snaran dragits åt för de konkurrerande företagen. Nu 
konkurrerar de inte bara lokalt utan även på en internationell nivå vilket sätter 
press på företagens prestation. Konsumenterna översvämmas ständigt av en våg 
av olika former av påverkan från omgivningen. Påverkan av omgivningen spelar 
också en roll i konkurrensen mellan de olika aktörerna. Ett företag bör beräkna 
det totala konsumentvärdet och den totala konsumentkostnaden i association 
med företagets egna och konkurrenternas marknadserbjudanden för att på så sätt 
avgöra huruvida deras egna erbjudanden är tillräckliga för att skapa 
konsumentvärde (Kotler at al. 2002, s.393-394). 
 
Eftersom konsumenterna har många valmöjligheter, har företagen inte längre råd 
att begå några misstag. Kunderna kommer att ha en fot utanför dörren innan 
företaget ens hunnit starta en åtgärdsprocess. I ett samhälle där människor 
förväntar sig att allt skall ske snabbt och där ”tid är pengar” finns det ingen kund 
som väntar på ett företag längre utan vänder sig till någon annan aktör istället. 
Konsumenter vill inte binda sig till endast ett företag utan de vill ha andra 
möjligheter. Därför är företagets relationer till kunderna väldigt viktiga. 
Marknadsföringen har länge haft begreppen kundtillfredsställelse och 
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kundlojalitet i fokus. Argumentet har förts fram att det är mycket billigare att 
rikta sig mot kunder som redan har köpt ens produkt, än att hela tiden satsa på 
att få nya kunder. Det har fått till följd att många förespråkar att företag ska 
bygga starka relationer till sina existerande kunder. Relationsmarknadsföring har 
blivit ett modeord för så gott som alla företag (Dahlén & Langé 2003, s. 62-63). 
 
Interaktionsaktiviteter mellan säljaren och köparen hjälper till att skapa en 
relation mellan de två aktörerna och är därför av betydelse. Företagen måste 
komma förbi den intensiva konkurrensen. Ett effektivt sätt att konkurrera på är 
att försöka skilja sig från mängden genom profilering. Företaget behöver då 
nischa sig inom ett specifikt område. Det bör dock ske efter att företaget inriktat 
sig på en viss målgrupp. Centralt för det här angreppssättet är att ta reda på så 
mycket som möjligt om de existerande kunderna och sedan skräddarsy 
marknadsföringen till dem utifrån de behov som de har manifesterat (Dahlén & 
Langé 2003, s. 62-63). 
 
Timing är också viktig vid inköp, speciellt då det kommer till varor som är 
beroende av trender och trendförändringar. Med timing menas att varan skall 
finnas inne i butiken i rätt tid, varken för tidigt eller för sent. Företagen skall inte 
ha varorna för tidigt eller för sent och för att ha varorna inne i rätt tid måste 
inköparen veta hur bråttom det är, alltså hur mycket tid i förväg varorna skall 
beställas. Modevaror är ”just-in-time” produkter. Med ett allt kortare mode 
livslängd vinner de företag som kan leverera de varor som konsumenten 
efterfrågar i just det ögonblick som hon efterfrågar dem (Hedén & McAndrew 
2005. s. 85). Leveranstiden skiljer sig från land till land, t.ex. är leveranstiden 
mycket längre från Bangladesh jämfört med Danmark. Därför krävs det att 
inköparen planerar inköpen så att varorna kommer in samtidigt.  

1.2 Problemdiskussion 
 
Inköpsprocessen är en vital del av handeln där varje steg påverkas av det 
föregående. Därför måste varje händelseförlopp ske på rätt sätt för att resultatet 
inte ska bli fel i slutändan. För att konkretisera ovanstående mening kan nämnas 
att gemensamt för alla inköpare är att de skall köpa in rätt varor, i rätt mängd, i 
rätt kvalitet, de skall levereras i rätt tid och ha rätt pris. (Hedén & McAndrew 
2005, s. 220). Alla de ovannämnda faktorerna skall tillsammans skapa 
konsumentvärde vilket är det slutgiltiga målet.  
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Vi har valt att fokusera oss på de kritiska händelserna i inköpsprocessen som 
bidrar till konsumentvärde. Inköpet är en process som innehåller flera viktiga 
delar. Företaget försöker genom kommunikation och interaktion skapa relationer 
som bygger på att kunna erbjuda värde eller nytta till slutkonsumenterna. 
 
Utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologin har samtidigt 
som den underlättat handeln även bidragit till en intensiv konkurrens. 
Konkurrensen har skapat möjligheter för konsumenterna men även en hel del 
svårigheter för företagen. Nu har konsumenterna så många valmöjligheter att 
företagen måste hitta ett sätt att särskilja sig från de konkurrerande företagen. 
Därför måste företagen försöka undvika den enorma konkurrensen med olika 
medel. En konkurrensstrategi är att företaget profilerar sig. Om företaget skaffar 
sig en nisch så sållar de automatiskt bort en del av konkurrensen.  
 
I en värld där hela världen är en stor arbetsplats är det viktigt för företagen att 
försöka skilja sig från mängden och erbjuda kunderna skräddarsydda 
erbjudanden. Det innebär att de bör vara medvetna om vilken målgrupp de 
vänder sig till och därmed se till att ta reda på vad målgruppen efterfrågar. 
 
Ett annat medel som företagen bör använda sig av för att minska konkurrensen 
är att försöka skapa en relation till sina kunder vilket kan göras med hjälp av 
interaktionsaktiviteter. Med interaktionsaktiviteter menas samarbete mellan 
säljare och köpare. Det omfattar allt från assistering och rådgivning i butiken till 
medlemsförmåner och kunderbjudanden. Interaktionsaktiviteter bidrar till att 
skapa en relation mellan aktörerna. Relationen leder i sin tur till att företaget 
skaffar sig lojala kunder. 
 
Det är inte endast företagen som styr konsumenternas attityd och beteende utan 
de påverkas även av omvärlden. De omvärldsfaktorer som påverkar 
konsumenterna är bland annat trender, media samt andra konsumenters attityder 
och beteenden. Trenderna har skapat en del svårigheter för företagen eftersom de 
inte är företagen som styr inköpen. Dock har de även skapat en del möjligheter 
på så sätt att företagen numera får hjälp av andra konsumenter genom 
exempelvis ”Word of mouth”, vilket innebär att rekommendationer sprids från 
kund till kund. 
 
Produktlivscykeln har blivit allt kortare i takt med tiden. Det kan fastslås att en 
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inköpare brukar hantera tio kollektioner per gång1. Ett exempel är H & M som 
hanterar elva kollektioner på ett år. Hanteringen av många kollektioner inom ett 
år medför möjligheter för företaget på så sätt att kunderna vet att det finns något 
nytt i butiken varje månad och besöker därmed butikerna oftare, vilket i sin tur 
leder till fler köp och därmed vinst för företaget. Samtidigt finns det problem 
med timing ifall att kollektionen inte skulle finnas i butiken i tid. Därför har 
timing blivit en vital faktor i inköpsprocessen. För att timingen skall stämma 
måste inköparen vara trendmedveten samt veta vid vilken tidpunkt varorna skall 
beställas. Det är många faktorer som tillsammans bidrar till att varan finns i 
butiken i rätt tid och inköparen måste ta hänsyn till alla faktorerna. När allt 
kommer omkring bryr sig kunden inte om varför den efterfrågade varan inte 
finns inne i butiken i rätt tid och vilka bakomliggande faktorer som gått fel under 
processens gång. Det enda kunden bryr sig om är att varan skall finnas i butiken 
när kunden befinner sig på plats och är redo för att göra ett köp.  
 
Inköpsprocessen handlar även om ekonomiskt tänkande då inköparen måste 
tänka på vilka varor som de tjänar mest på att köpa in. Det som köps måste 
också säljas, därför måste inköparen veta vad som efterfrågas. Det handlar om 
att ha en fingertopps känsla, vara uppdaterad och ha ett sinne för vad som 
kommer att säljas. Det är även viktigt att vara trendmedveten och veta vad som 
efterfrågas på marknaden. 

1.3 Problemformulering 
 
Målet med rapporten är att beskriva de kritiska händelserna i inköpsprocessen 
för att ta reda på vilka faktorer som tillsammans skapar konsumentvärde. 
Inköpsprocessen består av kritiska moment samt kritiska möten. Kritiska 
moment utgör faktorer omkring själva varan såsom att varan finns i butiken då 
den efterfrågas, varans design, varans kvalité samt varans pris. Kritiska möten 
utgörs av den interaktion som sker mellan köpare och säljare. Den 
kommunikationen och relation som uppstår mellan aktörerna är inte bara viktig 
för försäljningen utan även för att skaffa sig lojala kunder genom att skapa 
konsumentvärde. De ovannämnda faktorerna leder oss till följandehuvud- och 
delproblem. 
 
Huvudproblem: Vilka faktorer i inköpsprocessen är kritiska för att skapa 

                                                 
1  Föreläsning av Camilla Bergsten och Anna Wahlberg, 2007-02-14, 
Textilhögskolan i Borås 
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konsumentvärde? 
 
Delproblem 1: Vilka faktorer är viktiga för att skapa konsumentvärde utifrån ett 
inköpssperspektiv, det vill säga ett företagsperspektiv? 
 
Delproblem 2: Vilka faktorer är viktiga för att skapa konsumentvärde utifrån ett 
marknadssperspektiv, det vill säga ett konsumentperspektiv? 
 

1.4 Problemavgränsning 
 
Vi har valt att begränsa oss till inköp inom detaljhandeln, med fokus på 
modeföretag som säljer kläder, skor, accessoarer och dylikt. Dessutom skall vi 
begränsa oss till nischade företag, alltså företag som är specialiserade inom ett 
område.  

1.5 Syfte 
 
Syftet med vår rapport är att undersöka, beskriva och analysera de kritiska 
händelserna i inköpsprocessen samt att ta reda på vilka faktorer som skapar 
konsumentvärde utifrån ett inköpsperspektiv samt ett marknadsperspektiv. 
 

1.6 Begreppsanvändning 
 
Under uppsatsens gång har vi dessvärre funnit det svårt att ersätta flertalet av de 
engelska uttrycken till korrekt svenska med endast få ord. Av den anledningen 
har vi skrivit de engelska orden under citattecken för att underlätta för läsaren, 
även om vi är väl medvetna om läsaren på den här nivån är väl bekanta med de 
engelska uttrycken. För att ytterligare underlätta för läsaren har vi nedan 
förklarat de engelska uttrycken. 
 
• Just-in-time: Modevaror med ett kort modelivslängd som måste levereras i 

just det ögonblick som konsumenten efterfrågar dem. 
• Timing: I det här fallet att varan skall finnas inne i butiken i rätt tid, varken 

för tidigt eller för sent. 
• Word of mouth: Ryktesvägar via konsumenter. 
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• Benchmarking: En riktlinje, en jämförelse av det egna företaget med 
konkurrenter. 

• Deadline: En tidsgräns, ett slutgiltigt datum då något skall vara klart. 
• Never out off stock: Varor och varumärken som aldrig bör ta slut i lagret, 

alltså de bör alltid finnas till hands. 
 

1.7 Nyckelbegrepp 
 
I den här delen förklaras de nyckelbegrepp som använts och kommer att 
användas i rapporten, för att underlätta förståelsen av texten för läsaren. 
 
• Konsumentvärde: Faktorer som skapar värde för konsumenten. 
• Nischat företag: Företag som är profilerade inom ett specifikt område. 
• Kundtillfredsställelse: Att kunden är nöjd och tillfredställd. 
• Inköp: Alla de aktiviteter som är förknippade med att skaffa fram varor och 
tjänster till ett företag och som resulterar i att ett inköpsbehov täcks. 
 

1.8 Disposition 
 
I dispositionen kommer vi att redogöra för upplägget av rapporten samt på ett 
sammanfattande vis framställa vad de olika kapitlen innehåller. 
 
Kap 1 – Inledning 
I kapitel ett börjar vi med en problembakgrund samt en problemdiskussion där 
vi beskriver de bakomliggande faktorer samt möjligheter och problem som vi 
tror kommer att beröra det ämnesområde som vi har valt att skriva om. Vi 
kommer, med problembakgrunden och problemdiskussionen som grund, att 
utveckla en problemformulering. Problemformuleringen kommer att bestå av ett 
huvudproblem och två delproblem. Sist men inte minst kommer vi i 
problemavgränsningen att beskriva hur och varför vi har avgränsat oss till ett 
specifikt område samt beskriva vårt syfte med rapporten. 
 
Kap 2 – Metoddiskussion 
I kapitel två kommer vi att ge en beskrivning av de olika forskningsmetoder som 
existerar. Därefter kommer vi att framhäva skillnaderna mellan 
forskningsmetoderna och förklara i vilka situationer de bör tillämpas. 
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Avslutningsvis kommer vi att beskriva vilka metoder vi har valt att använda oss 
av inför rapporten och även ge en förklaring till varför vi anser att de utvalda 
metoderna och tillvägagångssätten lämpar sig bäst för just vår rapport. 
 
Kap 3 - Teoretisk referensram 
I kapitel tre kommer vi att presentera olika teorier och modeller som återspeglar 
de kritiska händelserna i inköpsprocessen samt de faktorer som skapar 
konsumentvärde. Vi kommer att först presentera vad marknadskommunikation 
är, följt av en beskrivning av vad konsumentvärde är. Därefter kommer vi att 
beskriva inköp, inköparens roll samt en förklaring av de olika faserna i själva 
inköpsproccesen. Slutligen kommer vi att presentera köpprocessen och även 
beskriva de kommande trenderna. 
 
Kap 4 – Empiri och analys 
I kapitel fyra kommer vi först att presentera den empiri, som vi genom intervjuer 
med företag och konsumentundersökningar genom enkäter erhållit. Vi kommer 
att sammanställa resultatet och jämföra marknadsperspektivet med 
inköpsperspektivet. Därefter kommer vi att analysera det resultat som vi har 
erhållit av empirin med hjälp av olika teorier och modeller. 
 
Kap 5 - Slutsatser 
I kapitel fem kommer vi att presentera våra slutsatser som vi med hjälp av 
teorier, modeller och personliga intervjuer har kunnat komma fram till. Den här 
delen kommer att spegla hela arbetet och det är även här kärnan i vår vetenskap, 
förförståelse och förståelse kommer att presenteras.  

 
Kap 6 – Egna reflektioner 
I kapitel sex kommer vi att reflektera över det resultat vi har kommit fram till 
skrivit i rapporten. Vi kommer att till skillnad från kapitlen innan att ha med 
våra egna åsikter i kapitlet. Vi kommer även att ha med källkritik och 
tillförlitlighet. 
 
Kap 7 - Källförteckning 
I kapitel sju kommer vi att presentera en förteckning av alla våra källor som har 
hjälpt oss att svara på vår problemformulering och alla de teorier som 
presenterats i rapporten. Källorna kommer att vara av olika karaktärer såsom 
relevant litteratur, Internetkällor, tidningsartiklar och personliga intervjuer. 
 
Kap 8 – Bilagor 
I kapitel åtta kommer vi att presentera alla de bilagor som vi har använt som 
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underlag i rapporten. Bilagorna kommer att bestå först och främst av intervju- 
och konsumentenkäter samt en hel del modeller som vi har presenterat i de 
tidigare kapitlen. 
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2. Metoddiskussion 
 
I kapitlet återges de olika delarna i metodologin. Inledningsvis beskrivs de två 
olika vetenskapliga förhållningssätt. Därefter beskrivs olika metod- och 
undersökningsansatser samt olika forsknings- och undersökningsmetoder. 
Datakällor, kontaktmetod och urval kommer även att behandlas. Slutligen 
behandlas även undersökningens tillförlitlighet. Vi har utöver redogörelsen av 
våra val av metoder, även beskrivit de olika vetenskapliga metoder som används 
av forskare i olika undersökningar. Syftet är att tydliggöra skillnaden mellan 
olika metoder samt för att klargöra grunden till de val av metoder som vi har 
valt. 

2.1 Vetenskaplig förhållningssätt 
 
Det finns i princip två olika vetenskapliga förhållningssätt, positivism och 
hermeneutik. Hermeneutiken är ett synsätt som skildras som förstående och 
positivismen är ett synsätt som skildras som förklarande (Andersen. 1998, s. 
19). 

2.1.1 Positivism 
 
Positivismen har sina rötter i en empirisk tradition. Idén är att i en språklig sats 
formulerar en hypotes och sedan genom observation, det vill säga genom 
empirisk prövning, testar hypotesen. Positivismen stödjer tanken på en enhetlig 
vetenskap, vilket bygger på tron att alla vetenskaper i grunden byggs upp på 
samma sätt. Forskarens förhållningssätt skall kännetecknas av att forskaren står i 
en yttre relation till forskningsobjektet. Det menas att forskaren skall kunna 
bytas ut och resultatet av forskningsarbetet skall ändå bli detsamma. 
Uppfattningen att en forskare alltid skall vara objektiv i sitt arbete kommer från 
ett positivistiskt ideal. 

2.1.2 Hermeneutik 
 
Hermeneutik handlar om tolkningslära. Hermeneutiken har fått stå för kvalitativa 
förståelse- och tolkningssystem och en forskarroll som är öppen, subjektiv och 
engagerad.  Den är en vetenskaplig riktning där forskaren studerar, tolkar och 
försöker förstå grundbetingelsen för den mänskliga existensen. Hermeneutiken 
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försöker att se helheten i forskningsproblemet. Forskaren ställer helheten i 
relation till delarna och pendlar mellan del och helhet för att på det här sättet nå 
fram till en så fullständig förståelse som möjligt (Patel & Davidson 2003 s. 23-
26) Nedan finns en jämförelse av hermeneutiken och positivismen. Positivismen 
är en naturvetenskaplig forskning, där forskaren strävar efter en absolut sanning 
och som är baserad på en kvantitativ analys. Hermeneutiken är en humaniorisk 
forskning, där forskaren letar efter en relativ sanning och som är baserad på en 
kvalitativ analys2. 

 2.1.3 Vårt val av vetenskaplig förhållningssätt 
 
Vi kommer att välja en hermeneutisk synsätt som vårt val av vetenskapligt 
förhållningssätt. Det vill säga att på ett subjektivt sätt och med hjälp av 
kvalitativa förståelse- och tolknings system, tolka och förstå innebörden av 
människors intentioner som yttrar sig i språk och handlingar. Vi har valt 
synsättet eftersom vi inte endast ska förklara de kritiska händelserna i 
inköpsprocessen, utan även förstå innebörden av vad som bidrar till att skapa 
konsumentvärde. Eftersom vi skall fokusera oss på relationer mellan människor 
tycker vi att ett humanistisk hermeneutiskt förhållningssätt passar bäst. 

2.2 Metodansats 
 
Det finns i princip två olika metodansatser, deduktiv ansats och induktiv ansats. 
I den deduktiva ansatsen utgår forskaren utifrån allmänna principer och 
befintliga teorier och drar därefter slutsatser. Vid ett induktivt arbetssätt formar 
forskaren däremot inga teorier innan undersökningen genomförts och är med 
andra ord helt öppen för förslag. 

2.2.1 Deduktiv metod  
 
En forskare som använder sig av ett deduktivt arbetssätt kan sägas följa 
bevisandets väg. Arbetssättet kännetecknas av att forskaren utifrån allmänna 
principer och befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. Ur 
befintlig teori kan det härledas hypoteser som sedan empirirskt prövas i det 
aktuella fallet. Den befintliga teorin påverkar vilken information som ska samlas 
in, hur den ska tolkas och hur resultaten ska relateras till den ursprungliga teorin 
(Patel & Davidson 2003, s. 23). 
                                                 
2  http://www.edu.kristianstad.se/soderport/so/vetenskap/beg.html 
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Grovt uttryckt kan det sägas att sambandet mellan teori och observationer i det 
deduktiva arbetssättet förhåller sig som följer: 
 
Teori                      Observationer/ Resultat 
 
 
Deduktivt arbetssätt (Bryman et al, 2005, s. 25) 
 
Deduktion innebär att forskaren drar en logisk slutsats som baseras på de 
premisser som har ställts upp. Slutsatsen är giltig om den är logiskt 
sammanhängande. Den behöver dock inte vara sann, alltså överensstämma med 
verkligheten. Generellt kan sägas att om premisserna är sanna och deduktionen 
är giltig så är också slutsatsen sann3. 

2.2.2 Induktiv metod 
 
Induktiv metod kallas även för upptäcktens väg (Andersen 1998, s. 29). Vid ett 
induktivt arbetssätt formas inga teorier innan undersökningen genomförts. 
Metoden är, enligt vissa, ett bättre arbetssätt då det annars är lätt för forskarna att 
endast ”hitta vad de letar efter”. Vid det induktiva arbetssättet har forskaren ett 
öppet förhållande till det som ska studeras och inga skygglappar som eventuellt 
kan skapas av redan definierade teorier. Dock har metoden fått kritik för att det 
är omöjligt att som människa gå ut i samhället med ett helt öppet sinne. Modern 
forskning menar att människor inte har kapacitet att samla in all relevant 
information, människan genomför alltid en avgränsning av informationen, 
medvetet eller omedvetet (Jacobsen 2002, s. 42). 
Sambandet mellan teori och observationer i det induktiva arbetssättet kan 
beskrivas genom: (Bryman et al. 2005 s.25) 
 
Observationer/ Resultat     Teori 
 
                       
Induktivt arbetssätt (Bryman et al. 2005, s. 25) 
 
Induktion innebär att forskaren drar allmänna, generella slutsatser baserade på 
empiriska fakta. Forskaren utgår från det som har iakttagits och generaliserar 

                                                 
3 http://www.edu.kristianstad.se/soderport/so/vetenskap/beg.html 
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resultaten. Forskaren kan aldrig vara 100 % säker på en induktiv slutledning av 
två orsaker. Den första är att den bygger på empiriska studier och våra sinnen 
kan lura oss och den andra är att det empiriska materialet inte är en fullständig 
uppräkning och den kanske inte ens är representativ.  
Induktiva slutsatser är mer eller mindre sannolika men inte nödvändigtvis 
hundraprocentigt sanna4

 
2.2.3 Vårt val av metodansats 
 
Vi kommer att välja den induktiva ansatsen som metodansats. Vi kommer att 
utgå från våra egna slutsatser baserad på empiriska fakta, för att sedan genom 
insamlad teoretisk fakta som vi genom forskning kommer att få, undersöka om 
vår tidigare empiriska slutsats överensstämmer med den teoretiska resultat vi 
senare kommer att erhålla. 

2.3 Undersökningsansats 
 
Det finns tre olika undersökningsansatser. De är explorativt syfte, deskriptivt 
syfte och förklarande syfte. Undersökaren har vid ett explorativt syfte endast en 
liten kännedom om undersökningsproblemet, medan undersökare vid ett 
deskriptivt syfte har en god kännedom om undersökningsproblemet. Däremot 
har undersökaren vid ett förklarande syfte god kännedom om undersöknings-
problemet och en beskrivning av den. 

2.3.1 Explorativ syfte 
 
Vid ett explorativt syfte har undersökaren endast en liten kännedom om 
undersökningsproblemet, av den anledningen används den ofta i förstudier. Det 
explorativa syftet kan ses som en upptäcktsresa. Den ger endast en övergripande 
bild av området och ger sällan exakta svar utan snarare framhäver 
undersökningsproblemet. Nyfikenhet, kreativitet, uppmärksamhet och öppenhet 
krävs för att uppnå färdigheter inom undersökningsansatsen. Huvudfrågan är vad 
som skall undersökas5. 

2.3.2 Deskriptivt syfte 
 
                                                 
4  http://www.edu.kristianstad.se/soderport/so/vetenskap/beg.html 
5 Föreläsning av Stavroula Giannakis,  2007-02-19, Högskolan i Borås 
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Vid ett deskriptivt syfte har undersökaren en god kännedom om 
undersökningsproblemet. Det som däremot saknas är i det här fallet en 
uppdaterad och tydlig bild av problemet. Eftersom undersökaren i det här fallet 
redan har kunskap om problemet, behöver problemet endast en förtydligande 
beskrivning. Huvudfrågan är hur6. 

2.3.3 Förklarande syfte 
 
Vid ett förklarande syfte har undersökaren kännedom om 
undersökningsproblemet, samt en beskrivning av den. Det som då skall 
undersökas i det här skedet är orsaken bakom problemet. Kausala 
orsakssamband är nödvändiga i en sådan undersökning. Huvudfrågan är varför 
7. 

2.3.4 Vårt val av undersökningsansats 
 
Vi kommer att välja det deskriptiva syftet som undersökningsansats eftersom 
vårt syfte med vår studie är att undersöka, beskriva och analysera de kritiska 
händelserna i inköpsprocessen. Vi skall undersöka vilka de kritiska faktorerna är 
samt hur de påverkar och skapar konsumentvärde.  

2.4 Forskningsmetod  
 
Det finns två olika forskningsmetoder och beroende på bredden och djupet av 
undersökningen väljer forskaren en av metoderna. Fallstudier avser studier där 
intresset är riktat mot djupgående men smala beskrivningar och analyser av 
enskilda fall. Survey-undersökningar är breda men ytliga. Undersökaren ämnar 
uttala sig inte bara om de som undersökts, utan även om den målpopulation som 
de undersökta enheterna representerar. 

2.4.1 Fallstudie  
 
Termen fallstudier betecknar studier där intresset är riktat mot detaljerade och 
ofta djupgående men smala beskrivningar och analyser av enskilda fall. I 
fallstudier är intresset riktat mot detaljerade och mångsidiga beskrivningar av de 
enskilda fallen. I en fallstudie av exempelvis inköpsbeteenden hos kundföretag 
                                                 
6  Föreläsning av Stavroula Giannakis,  2007-02-19, Högskolan i Borås 
7 Föreläsning av Stavroula Giannakis,  2007-02-19, Högskolan i Borås 
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beskrivs i detalj hur inköpsprocessen är organiserad, vilka som påverkar och hur 
leverantörsvärderingar görs. Vanligtvis tillämpas fallstudier vid deskriptiva eller 
förklarande studier, där undersökaren från början har frågeställningarna relativt 
klara, som t.ex. exemplet ovan med inköpsbeteende. Den deskription eller 
förklaring undersökaren då syftar på, går på djupet med inriktning på hur det ser 
ut inom enskilda undersökta fall. Fallstudier är oftast kvalitativa till sin karaktär 
av uppenbarliga skäl (Lekvall & Wahlbin 2001, s. 143-144). 

2.4.2 Survey-undersökning  
 
I en survey-undersökning går undersökaren ut och mäter upp förhållanden som 
denne på förhand bestämt sig för att undersöka. Jämförbarheten i beskrivningen 
på bredden av undersökningsenheterna är av stort intresse. Undersökningen är 
med andra ord bred men ytlig då den inte går på djupet av de enskilda fallen. 
Resultaten redovisas inte i form av beskrivningar av enskilda 
undersökningsenheter, utan i form av tabeller och diagram där det framgår hur 
de undersökta enheterna fördelar sig med avseende på olika egenskaper. Vidare 
kännetecknas survey-undersökningar av att undersökaren är intresserad av att 
uttala sig inte bara om dem som undersökts utan också om en bakomliggande 
målpopulation som de undersökta enheterna antas representera. Det är således 
viktigt att veta hur slutsatser skall dras vid en survey-undersökning från dem 
som faktiskt undersökts, till målpopulationen (Lekvall & Wahlbin 2001, s. 143-
144). 

2.4.3 Vårt val av forskningsmetod 
 
Vi kommer att välja både fallstudie och survey-undersökning som val av 
forskningsmetod. Anledningen att vi har valt fallstudie som forskningsmetod är 
att vi är intresserade av en djupgående beskrivning av de kritiska händelserna i 
inköpsprocessen hos de enskilda företagen som vi kommer att intervjua. Vår 
undersökning gällande fallstudien kommer att vara djup och smal, eftersom vi 
vill undersöka ett fåtal företag på djupet. Vi har även valt survey-undersökning 
som forskningsmetod för att vi är intresserade av att veta vad konsumenterna 
anser är de faktorerna som skapar konsumentvärde. Vår undersökning gällande 
survey-undersökningen kommer att vara ganska bred och ytlig. Vi vill alltså 
skapa oss en förståelse utifrån både ett inköpsperspektiv och ett 
marknadsperspektiv. Således anser vi att både metoderna lämpar sig bäst i vår 
undersökning. 
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2.5 Undersökningsmetod 
 
Det finns i princip två undersökningsmetoder, kvantitativ- och kvalitativ metod. 
Den kvantitativa metoden har som utgångspunkt att verkligheten kan mätas med 
hjälp av metoder och instrument som ger oss information i form av siffror och 
informationen kan sedan bearbetas och behandlas med hjälp av statistiska 
metoder. Kvalitativa metoder har som mål att genom olika typer av 
datainsamling skapa en ingående förståelse för det problem som studeras samt 
att finna mening hos de fenomen som studeras. 

2.5.1 Kvantitativ metod  
 
Den kvantitativa metoden liknar de metoder som används inom 
naturvetenskapen för att genomföra undersökningar, det vill säga statistik, 
matematik och formler. Det grundläggande kunskapssyftet är att ge en orsak till 
de fenomen som finns i undersökningen, vilket är nödvändigt för att forskaren 
ska kunna undersöka om de uppnådda resultaten gäller för alla de enheter som 
forskaren vill uttala sig om (Andersen 1998, s. 31). 
 
Den kvantitativa metoden har som grundläggande utgångspunkt att den sociala 
verkligheten kan mätas med hjälp av metoder och instrument som ger oss 
information i form av siffror. Informationen som framkommit i form av siffror 
kan sedan bearbetas och behandlas med hjälp av statistiska metoder (Jacobsen 
2002, s. 38). 
  
Ett klassiskt instrument för att få fram information vid kvantitativ forskning är 
ett frågeformulär med svarsalternativ. Den typen av undersökning förutsätter att 
forskaren har kunskap om det fenomen som ska studeras eftersom denne i förväg 
måste ta fram svarsalternativ (Jacobsen 2002, s. 39). 

2.5.2 Kvalitativ metod 
 
Den kvalitativa metoden kan ses som en reaktion på det naturvetenskapliga sättet 
att angripa och tolka sociala fenomen (Jacobsen 2002, s. 39). Det centrala med 
kvalitativa metoder är att genom olika typer av datainsamling skapa en mer 
ingående förståelse för det problem som studeras. Det är även viktigt att förstå 
problemets samband med omgivningen. Vid den kvalitativa metoden används 
endast i liten utsträckning statistik, matematik och formler (Andersen 1998, s. 
31). 
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Målsättningen för kvalitativ forskning är att finna betydelser och mening hos de 
fenomen som studeras (Andersen 1998, s. 31). Den kvalitativa metoden är 
flexibel och kan anpassa datainsamlingen till den verklighet som forsknings-
objektet befinner sig i (Jacobsen 2002, s. 39). 
 
Den kvalitativa metoden kännetecknas även av en närhet till forskningsobjektet. 
Det särskiljande är att det finns en direkt subjekt- och subjektrelation mellan 
forskare och undersökningsenhet. Principen för kunskapsutvecklingen är närhet 
till enheterna i undersökningen. Forskarna skall ansikte mot ansikte möta den 
situation som enheten befinner sig i. För att förstå den situation som 
organisationer befinner sig i måste forskaren försöka komma dem inpå livet. Det 
är just det som är syftet med kvalitativa tillvägagångssätt (Holme & Solvang 
1997, s. 92). 

2.5.3 Vårt val av undersökningsmetod 
 
Vi kommer att välja en kvalitativ och en kvantitativ metod som 
undersökningsmetod eftersom målet med undersökningen är att genom olika 
typer av datainsamling skapa en förtydligad förståelse för vilka faktorer som 
skapar konsumentvärde både utifrån ett inköpsperspektiv samt ett 
marknadsperspektiv. Inköpsperspektivet kommer att undersökas genom en 
kvalitativ metod och marknadsperspektivet kommer att undersökas genom en 
kvantitativ metod. 

2.6 Datakällor 
 
De två olika sorters källor som går att använda sig av vid insamling av data är 
primär och sekundär data. Vem som samlat in det datamaterial som används i en 
undersökning är avgörande för om data är primär eller sekundär (Andersen 
1998, s. 150). 

2.6.1 Primärdata  
 
Om forskaren själv, eller någon av dennes medarbetare, samlat in datamaterialet 
kallas det primärdata (Andersen 1998, s. 150). Exempel på primärdata kan vara 
när forskaren till exempel genomför intervjuer eller enkätundersökningar 
(Andersen 1998, s. 152). Insamlingen av primärdata kan vara såväl tidskrävande 
som kostsam. 
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2.6.2 Sekundärdata 
 
Om materialet däremot är insamlat av andra institutioner eller forskare kallas det 
sekundärdata (Andersen 1998, s. 150). Att basera hela eller delar av 
undersökningen som ska genomföras på sekundärdata kan spara både tid och 
pengar. Sekundärdata kan hämtas från till exempel statistikbyråer, dataarkiv, 
tidskrifter och ljud- och bildupptagningar. 

2.6.3 Vårt val av datakällor 
 
Vi kommer att välja att använda oss av både primär- och sekundärdata. 
Insamlingen av primärdata kommer att ske genom undersökningar av de olika 
företagen i form av intervjuer som vi kommer att redovisa i empirin. Vi kommer 
även att använda oss av sekundärdata genom litteraturforskning och artiklar som 
vi kommer att redovisa i teorin. 

2.7 Kontaktmetod 
 
Det finns två olika framstående kontaktmetoder. Det första är observation som 
genomförs genom att undersökaren på olika sätt observerar de eller det som 
avses att undersöka. Det andra är frågemetod där undersökaren helt enkelt ställer 
frågor för att få svar på det som forskaren avser att undersöka. Det finns olika 
sätt att genomföra en frågemetod, det vanligaste är genom intervjuer.  

2.7.1 Vårt val av kontaktmetod 
 
Vi kommer att använda oss av frågemetoden, det vill säga att genom intervjuer 
anskaffa den information vi söker. Vi kommer att kontakta de olika företagen 
via telefon för att boka en intervju med respektive företag. Vi har gjort 
bedömningen att kontakta företagen via telefon av olika skäl. Skälen till att vi 
kommer att välja kontaktmetoden är att det ger ett gott intryck att kontakta 
företagen personligen, det är en snabbare process samt att vi på så sätt skapar en 
interaktiv kommunikation med företagen. Vid konsumentundersökningen 
kommer vi att använda oss av en enkät med ett antal frågor där varje fråga har 
ett antal svarsalternativ. 
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2.8 Urval 
 
Ett urval måste göras vid en undersökning eftersom forskaren ofta har 
begränsade resurser och kan därför inte undersöka hela populationen. Det finns 
två sorters urval, sannolikhetsurval som är baserat på slumpmässighet och icke-
sannolikhetsurval som inte är baserat på slumpmässighet. 

2.8.1 Sannolikhetsurval  
 
Med en kvantitativ ansats undersöker forskaren ett stort antal enheter. De 
enheter forskaren är intresserad av att undersöka brukar kallas population 
(Bryman et al. 2005, s. 110). Det innebär i praktiken att forskaren gör ett 
stickprov eller ett urval från den population som denne vill undersöka. Den 
utvalda gruppen ska representera hela populationen (Halvorsen 1992, s. 95).  
 
Ett sannolikhetsurval baseras på slumpmässighet, det vill säga alla enheter har 
lika stor chans att bli valda. Det finns olika typer av sannolikhetsurval. Den 
första är obundet slumpmässigt urval, vilket innebär att alla enheter i den 
empiriska populationen ska ha lika stor chans att komma med i urvalet. Den 
andra är systematiskt urval, vilket innebär att forskaren numrerar alla enheter i 
populationen. Forskaren bestämmer sig sedan för att ta exempelvis var fjärde i 
sitt urval. Det tredje är klusterurval, vilket innebär att forskaren inte direkt väljer 
ut de enheter som ska undersökas utan att denne istället gör en lista över kluster 
som enheterna kan grupperas i, som exempelvis geografiska områden 
(Halvorsen 1992, s. 98). 

2.8.2 Icke-sannolikhetsurval  
 
Ett icke-sannolikhetsurval baseras inte på slumpmässighet, det vill säga alla 
enheter har inte lika stor chans att bli valda (Bryman et al. 2005, s. 111).  Det 
finns olika typer av icke-sannolikhetsurval. Den första är subjektivt urval, 
innebär att forskaren väljer ut enheterna som denne vill undersöka. Forskaren 
gör undersökningen på basis av sin bedömning av vad som är karakteristiskt för 
hela populationen. Den andra är självselektion, vilket innebär att enheterna i 
urvalet själva väljer om de vill vara med i urvalet eller inte. Den fjärde är 
kvoturval, innebärande att forskaren här bestämmer sig för att han vill ha lika 
många av respektive respondenter i sitt urval. Genom kvoturval kan forskaren 
säkerställa att urvalet inte avviker från populationen när det kommer till de 
egenskaper som kvotindelningen baserar sig på (Halvorsen, 1992, s. 100). 
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2.8.3 Vårt val av urval 
 
Vi har valt att använda oss av ett icke-sannolikhetsurval då alla företag och alla 
konsumenter inte kommer att ha samma chans att bli utvalda. Anledningen till 
att vi har valt att använda oss av icke-sannolikhetsurval är att vi har gjort ett 
bedömningsurval av de företag vi planerar att ha med i vår undersökning. Vi 
tänker basera urvalet på storleken av företag, typ av företag samt företagets 
tillgänglighet. Underlaget för urvalet är att det skall vara ett företag som är 
lagom stort, som verkar inom detaljisthandeln med fokus inom kläder och som 
är tillgängligt för kontakt. Vårt val av urval har sin grund i att det skall 
underlätta undersökningen och insamlingen av data.  
 
Gällande konsumentenkäterna så kommer alla inte heller ha en chans att bli 
utvalda eftersom vi kommer att befinna oss på en specifik plats vid en bestämd 
tidpunkt vid undersökningstillfället. Vi kommer även att välja ut de konsumenter 
som vi kommer att ställa frågor till beroende på hur tillgängliga de kommer att 
vara vid undersökningstillfället. 
 Icke-sannolikhetsurvalet som vi har valt är först och främst ett subjektivt urval, 
alltså ett bedömningsurval, eftersom vi själva kommer att välja ut de enheter 
som vi skall undersöka. Vi kommer även att använda oss av självselektion då 
enheterna i vårt urval har valmöjligheten att avgöra om de skall medverka eller 
inte.  

2.9 Undersökningens tillförlitlighet 
 
När det görs olika typer av undersökningar finns det två begrepp forskaren måste 
förlita sig på. Begreppen är reliabilitet och validitet. 

2.9.1 Validitet  
 
Validitet innebär att forskaren undersökt och mätt det som denne avsåg att 
undersöka och ingenting annat. Det verkar ganska självklart vad som bör göras 
men det är inte så lätt att rensa bort ovidkommande faktorer8. Ett exempel på 
validitet är ett frågeformulär. Det som då är avgörande för att frågeformuläret 
skall vara valid är att den skall vara utformad på ett sådant sätt att den ställer 
exakt de frågor som forskaren söker svar på. Det är även viktigt att frågorna är 
precisa och specifika. 
                                                 
8  http://www.edu.kristianstad.se/soderport/so/vetenskap/beg.html 
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2.9.2 Reabilitet 
 
Reliabilitet kan översättas med tillförlitlighet, alltså mätsäkerhet och innebär att 
mätningarna är korrekt gjorda. Med andra ord skall samma metod kunna 
tillämpas av olika personer på samma material och ge samma resultat. Det är 
därför viktigt att vara systematisk och noggrann. Om reliabiliteten inte har 
utförts på ett korrekt sätt så har forskaren fått ett osäkert resultat9. Ett exempel 
på reabilitet är att forskaren vid en intervju tillfälle inte endast förlitar sig på 
intervjuarens anteckningar, utan även använder sig av en bandspelare för att 
försäkra sig om att den information som erhållits inte har ändrats, glömts eller 
misstolkats. 

2.9.3 Vad som skall göras för att stärka validiteten och realibiteten i vår 
undersökning 
 
Ett sätt för oss att stärka validiteten är att tänka på formuleringen av frågorna i 
intervjumallen och konsumentenkäterna, för att på så sätt få de svar som vi 
söker. Frågorna skall utformas på ett sådant sätt att de svar som vi erhåller mäter 
det som vi avser att mäta. Det menas att vi mäter det som vi har planerat att 
mäta. För att förutse eventuella missledande frågor kommer intervjumallen och 
konsumentenkäterna att testas på ett antal försökspersoner i ett förberedande 
syfte och sedan kommer de frågor som inte leder till precisa svar att sållas bort.  
 
Ett sätt att stärka mätsäkerheten i reabiliteten är att använda sig av olika 
hjälpmedel som garanterar pålitliga resultat. Ett exempel på hjälpmedel är en 
bandspelare under intervjun. Det krävs även att forskaren är noggrann och att 
intervjun utförs på ett systematiskt sätt. Meningen är att resultatet skall bli 
detsamma oberoende av vem som utför undersökningen och vilka enheterna är. 
Det är det som anses vara tillförlitlighet. 

 

 

                                                 
9  http://www.edu.kristianstad.se/soderport/so/vetenskap/beg.html 
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3. Teoretisk referensram 
 
I det här kapitlet kommer vi att presentera olika teorier och modeller som 
återspeglar de kritiska händelserna i inköpsprocessen samt de faktorer som 
skapar konsumentvärde. Vi inleder kapitlet med att beskriva vad konsument-
värde är och vi använder oss även av värdekedjan. Sedan fortskrider kapitlet i 
att beskriva inköparens roll samt inköpsprocessen där vi bland annat nämner 
viktiga faktorer såsom tidsaspekter, värdet av kvalité, pris och trender.  
 

3.1 Vikten av konsumentvärde 
 
Kundvärde och kundtillfredsställelse är viktiga ingredienser i en marknads-
förares ordbok för framgång. Frågan är vad som krävs för att kunna producera 
och leverera konsumentvärde (Kotler et. al. 2004, s.469). För att svara på frågan 
ska vi i kommande avsnitt undersöka bland annat konceptet värdekedjan. 
 
3.1.1 Konsumentvärde 
 
Konsumenter köper från det företag som de anser erbjuder högst 
konsumentvärde. Konsumentvärde beräknas som skillnaden mellan total 
konsumentvärde och total konsumentkostnad. Total konsumentvärde är den 
totala produkt-, service-, personal- och imagevärde som en kund erhåller från ett 
marknadserbjudande. Total konsumentkostnad är den totala monetära-, 
tidmässiga-, energiska- och psykiska kostnaden som är associerad med ett 
marknadserbjudande (Kotler at al. 2002, s.392). 
 
Ett företag först bör beräkna det totala konsumentvärdet och den totala 
konsumentkostnaden i association med företagets egna och konkurrenternas 
marknadserbjudanden för att på så sätt avgöra huruvida deras egna erbjudanden 
är tillräckliga för att skapa konsumentvärde. Om företaget kommer till 
kännedom att konkurrenterna erbjuder mer värde än dem själva, har de då två 
alternativ. De kan försöka att öka konsumentvärdet genom att förstärka produkt-, 
service-, personal- och image fördelarna i erbjudandet. Ett annat alternativ är att 
minska den totala konsumentkostnaden genom att minska priser, förenkla 
beställnings- och leveransprocessen eller reducera kundrisken genom att erbjuda 
garantier (Kotler at al. 2002, s.393-394). 
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3.1.2 Konsument tillfredställelse 
 
Kunder formar sina omdömen efter de erbjudanden de får och baserar därmed 
sina köpbeslut på omdömena. Kundens tillfredsställelse med en produkt beror på 
om produktens prestanda stämmer överens med köparens förväntningar. En 
kund kan även uppleva flera olika grader av tillfredsställelse. Om en produkts 
inte uppfyller kundens krav blir kunden med stor sannolikhet otillfredsställd, 
men om produkten däremot matchar kundens förväntningar blir kunden 
tillfredsställd. Skulle produkten överträffa kundens krav blir kunden väldigt 
tillfredsställd. Kunden bildar sina omdömen baserat på tidigare erfarenheter, 
vänners och familjens åsikter samt marknadsförarens och konkurrentens 
information och löften. Marknadsförare måste av den anledningen vara väldigt 
försiktiga och sätta förväntningarna på rätt nivå. Om de sätter för låg nivå, må de 
tillfredsställa de kunder som köper produkten men å andra sidan lyckas de inte 
att attrahera tillräckligt många kunder. Om de däremot sätter en för hög nivå är 
det sannolikt att köparna blir missnöjda och otillfredsställda (Kotler et al. 2002, 
s.394) 

3.1.3 Värdekedjan 
 
Michael Porter presenterade värdekedjan som den grundläggande modellen för 
identifikation av olika medel för att skapa mer konsumentvärde.  Varje 
organisation består av en rad olika aktiviteter som är till för att utföra design, 
produktion, marknadsföring, leverans samt för att stödja organisationens 
produkter. Värdekedjan delar in organisationen i nio värdeskapande aktiviteter 
för att uppskatta beteendet av kostnader i ett specifikt företag samt den 
potentiella källan till konkurrensdifferentiering (Kotler et. al. 2004, s.469-470). 
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Figur 3-1 Värdekedjan (Kotler at al. 2002, s. 470) 
 
De nio värdeskapande aktiviteterna inkluderar fem primära aktiviteter och fyra 
support aktiviteter. De primära aktiviteterna involverar sekvensen av att ta in 
material till verksamheten såsom:  
• Inköpslogistik – sekvensen att få materialet till avdelningen 
• Förädling – bearbetning av produkten/råvaran 
• Leveranslogistik – transport av produkten från företaget 
• Marknadsföring och försäljning – marknadsföring av produkten 
• Service – service av produkten 
 
Under en längre tid har företagen fokuserat på produkterna som ett primärt 
medel för att skapa mervärde, men kundtillfredställelse beror även på de andra 
stegen i värdekedjan. Supportaktiviteterna existerar inom varje primär aktivitet. I 
värdekedjan konceptet bör organisationen examinera dess kostnader och 
prestationer inom varje värdeskapande aktivitet för att sträva efter förbättringar 
(Kotler et. al. 2004, s.470). 
 
En organisation bör även uppskatta konkurrenternas kostnader och prestationer 
genom ”benchmarking”. Om organisationen kan utföra vissa aktiviteter bättre än 
sina konkurrenter, kan den uppnå en konkurrensfördel. Organisationens 
framgång beror inte endast på hur väl varje avdelning utför sitt arbete, utan även 
på hur väl de aktiviteterna av olika avdelningar är koordinerade. Alldeles för 
ofta händer det att individuella avdelningar maximerar sina egna intressen 
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istället för organisationens och konsumenternas intressen. För att lösa problemet, 
bör företag lägga mer vikt på skicklig management av den grundläggande 
affärsprocessen, vilket mestadels involverar insats och samarbete med många 
olika funktionella avdelningar (Kotler et. al. 2004, s.470). 

3.1.4 Kundvärde 
 
Det finns ingen gräns för hur mycket ett företag bör spendera för att förbättra 
kvalitén, eller på andra marknadsföringsinsatser, för att bibehålla och kvarhålla 
kunder. Därmed väcks den kritiska frågan om hur mycket en kund är värd. 
Företagen börjar inse att svaret på frågan är betydligt. Företag är villiga att 
betala ett högt pris för potentiella kunder eftersom de hoppas att omvandla dem 
till lönsamma kunder. En lönsam kund är en person, hushåll eller företag vars 
intäkter övertid överstiger företagets kostnader av att attrahera, sälja och förse 
kunden med service. Definitionen betonar livstids intäkter och kostnader, inte 
lönsamhet baserad på en enda transaktion. Endast få företag mäter individuell 
kundvärde och lönsamhet (Kotler et. al. 2004, s.474-475). 

3.1.5 Kundbevarande 
 
Förr i tiden tog många företag sina kunder förgivet. Ett företag kunde förlora 
100 kunder i veckan, men även vinna 100 kunder och därmed anse sin 
försäljning vara tillfredställande. Ett sådant företag anser att det alltid kommer 
att finnas tillräckligt många kunder som kommer att ersätta de bristande 
kunderna. Tankesättet innehåller en hög kundomsättning vilket leder till högre 
kostnader för företaget än om de istället behöll alla sina 100 kunder och inte 
förvärvade några nya kunder (Kotler et. al. 2004, s. 475). 
 
Företag måste ägna mer åtanke åt sin bristande kundgrad och åta sig strategier 
för att reducera den bristande kundgraden. Först måste företaget definiera och 
mäta sin kvarhållande kundgrad. Därefter måste företaget identifiera de faktorer 
som orsakar bristande kunder och besluta vilka av faktorerna som kan reduceras 
eller elimineras. Inte mycket kan göras gällande de kunder som lämnar regionen 
eller de företagskunder som går i konkurs. Däremot kan mycket göras 
beträffande de kunder som lämnar på grund av dåliga produkter, dålig service 
och för höga priser. (Kotler et. al. 2004, s. 475). 
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3.1.6 Kundfördelar 
 
Alla kunder har problem som kräver lösningar. Ju mer stöd ett företags 
produkter eller service erbjuder kunderna, desto mer värde tillförs lösningarna. 
En organisation bör se sig själv som en verksamhet som erbjuder lösningar 
istället för en verksamhet som endast säljer produkter och tjänster. För att uppnå 
det ovannämnda krävs det en mycket bredare syn på kundernas underliggande 
problem som sträcker sig över produkter och tjänster. En verksamhet som utöver 
försäljning av produkter även satsar på kundlösningar kommer att vara i bäst 
läge för att upptäcka nya möjligheter för skapandet av mervärde. Kunder är 
villiga att betala mer för produkter och tjänster som tillför mervärde (Best 2004, 
s.87). 

3.1.7 Relationsmarknadsföring 
 
Marknadsföringen har länge haft begreppen kundtillfredsställelse och 
kundlojalitet i fokus. Argumentet har förts fram att det är mycket billigare att 
rikta sig mot kunder som redan har köpt ens produkt, än att hela tiden satsa på 
att få nya kunder. Har företaget väl fått en kund att bli nöjd så är sannolikheten 
stor att han är intresserad av att köpa produkten på nytt, om han inte får en 
anledning att ändra sig. Det har fått till följd att många förespråkar att företag 
ska bygga starka relationer till sina existerande kunder. 
Relationsmarknadsföring har blivit ett modeord för så gott som alla företag. 
Centralt för angreppssättet är att ta reda på så mycket som möjligt om de 
existerande kunderna och sedan skräddarsy marknadsföringen till dem utifrån de 
behov som de har manifesterat (Dahlén & Langé 2003, s. 62-63). 
 
Relationsmarknadsföring består i huvudsak av att företaget initierar aktiviteter 
som de uppfattar att konsumenterna är intresserade av. Det kan vara individuellt 
anpassade erbjudanden till de kunder som är med i företagets kundklubb eller 
liknande, förtur vid särskilda kampanjer eller rabatter och återbäring vid 
tillräckligt många köp. Relationsmarknadsföring utnyttjar nästan uteslutande 
direktmarknadsföring (Dahlén & Langé 2003, s. 62-63). 

3.1.8 Lojalitet 
 
Bakom begreppet mest värdefull kund ligger en återköpsbenägenhet, varaktighet 
och kundandel. Begreppet i sin tur står för lojalitet. Några enkla uttryck för en 
lojal kund är att de exempelvis värderar företagets erbjudanden högre än 
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konkurrenternas, de visar engagemang samt rekommenderar företaget till andra 
(Feurst 1999, s.124-125). 

3.2 Inköp och inköparens roll 
 
I nedanstående del presenteras definitionen av inköp samt en grundläggande 
beskrivning av vad inköp är. Därefter beskrivs inköparens roll och de uppgifter 
som denne ansvarar för gällande inköp.   

3.2.1 Inköp 
 
Inköp kan definieras som alla de aktiviteter som är förknippade med att skaffa 
fram varor och tjänster till ett företag och som resulterar i att ett inköpsbehov 
täcks. Det finns många olika inköpsbehov som måste täckas i ett företag. 
Inköparna arbetar med att täcka behovet av varor och tjänster som skall 
användas i den egna produktionen, användas som insatsvaror i utlejd produktion 
eller direkt säljas vidare. När det i dagligt tal talas om inköp syftas det inte alltid 
på aktiviteten på att köpa in, utan istället på själva funktionen inköp, 
inköpsavdelningen. På inköpsavdelningen arbetar inköparna med att skaffa fram 
varor enligt den kända rättsatsen: Rätt vara, i rätt kvalitet, i rätt mängd, i rätt tid 
och till rätt pris (Hedén & McAndrew 2005. s. 105). 

3.2.2 Inköparens roll 
 
Inköparen som arbetar hos en produktutvecklande varumärkesleverantör i 
modebranschen har en bred roll. Det gäller oavsett om tillverkningen sker i egen 
eller andras regi. Inköparen beräknar ledtider för insatsmaterial och produktion i 
syfte att planera orderläggningen och se till att slutprodukterna levereras i tid. 
Inköparen testar tyger och tillbehör för tillverkningen och kommenterar 
prototyper. Även produktkalkyleringen faller på inköparens lott. Ofta räknar 
inköparen ut behovet av material för produkter som skall tillverkas utifrån 
försäljningsprognoser. Denne följer noga upp hur stor mängs material som har 
blivit över efter det att den beställda mängden produkter är tillverkad. Inköparen 
skriver också produktinstruktioner, ofta tillsammans med designern, med all den 
information som fabriken behöver för att utföra tillverkningen. Under 
tillverkningen övervakar inköparen att produktkvaliteten når upp till sitt företags 
standarder och begär därför tillverkningsprover och kontrollerar hur 
produktionen genomförs. Inköparrollen, så som vi definierar den, innefattar 
således förutom de traditionella ansvarsområdena också en stor portion 
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planläggning av tillverkningen, även om det inte sker i egen regi. Det leder till 
att inköparrollen blir mycket omfattande (Hedén & McAndrew 2005. s. 105-
106). 

3.3 Inköpsprocessen 
 
Vi kommer i de tre följande delarna att beskriva ett sätt på vilket en detaljist kan 
planera, genomföra, följa upp och analysera ett inköp av färdiga varor. 

3.3.1 Planering av inköpet  
 
Modedetaljisten utarbetar försäljningsbudgeten, som ligger till grund för 
varuinköpen, för ett halvår i taget. Inköparna börjar redan under sensommaren 
att placera inköpsorder för den kommande vårens försäljning. När sedan 
försäljningen i butiken startar i januari arbetar inköparna redan med 
orderplacering för nästa höst. Det här innebär att inköparen vid tidpunkten för 
inköpet av en leverantörs kollektion för en viss säsong bara har slutstatistik från 
föregående års försäljning av motsvarande kollektion. När exempelvis inköpen 
för nästkommande vårsäsong görs så finns försäljningsstatistiken för föregående 
vår klar, men naturligtvis finns ingen statistik för hösten ännu eftersom 
höstförsäljningen näst intill inte har startat (Hedén & McAndrew 2005. s. 230). 
 
Nästa moment i inköpsplaneringen är att omvandla försäljningsbudgetens siffror 
till inköpspengar. I försäljningsbudgeten bedöms försäljningen för en viss 
period. I inköpsbudgeten beräknas behovet av varor som skall möjliggöra 
försäljningen. Med andra ord är kopplingen mellan de båda budgetarna obrytbar. 
Varför försäljningsbudgeten alltid måste vara upprättad innan arbetet med 
inköpsbudgeten kan starta (Hedén & McAndrew 2005. s. 235). 
 
Nästa uppgift är att uppskatta inköpsbehovet per varugrupp, alltså att fördela 
inköpsbudgeten per grupp. Den budgeterade försäljningen per varugrupp är 
redan bestämd i försäljningsbudgeten, så uppgiften utförs på samma sätt som i 
resonemanget ovan. Först måste en bedömning av ingående lagret göras för 
varje enskild varugrupp. När det är gjort kan inköparen beräkna hur stor det av 
höstens försäljning som kommer att bestå av färska höstvaror. Därefter görs en 
bedömning av det utgående lagrets storlek per varugrupp. När även det är gjort, 
har inköparen fått fram en inköpsbudget för varje enskild varugrupp.  
 
Inköpsbudgeten, det vill säga, inköpsbehovet, för säsongen nu klar. Inköps-
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behovet är den mängd varor som måste köpas in för att den budgeterade 
försäljningen skall kunna nås, efter det att inköparen har tagit hänsyn till det 
beräknade ingående och utgående lagret. Här har speciellt det ingående 
varulagret en mycket stor betydelse. Ett stort ingående lager kan resultera i ett 
mindre inköp av heta, färska säsongvaror. Risken är då påtaglig att försäljningen 
för hela säsongen blir lidande, eftersom butiken har en för stor andel varor utan 
nyhetsvärde. Så får det naturligtvis inte bli eftersom det inte går att ersätta färska 
varor med gamla. Det ingående lagret får därför aldrig ges fullt genomslag om 
det är för stort. ett för litet ingående lager resulterar å andra sidan helt korrekt 
bara i ett större inköpsbehov (Hedén & McAndrew 2005. s. 237-238).  
 
Inför varuinköpen måste varje detaljist utarbeta sitt eget schema över den 
önskade fördelningen av varuleveranser till butiken för den aktuella perioden. 
Många varumärkesleverantörer och integrerade detaljister arbetar idag med fler 
kollektioner än de klassiska två, vår- och höstkollektionerna. En del arbetar med 
fyra baskollektioner per år och kompletterar med instickskollektioner, andra 
marknadsför så många som en kollektion per månad, alltså tolv kollektioner per 
år. 
 
Den budgeterade månadsförsäljningen och schemat med den önskade 
varuförsörjningen blir bra arbetsredskap för att fördela inköpen på de olika 
leverantörernas kollektioner. Ett vari försörjningsschema kan aldrig bli annat än 
en vägledning, men faktum kvarstår att en icke föraktlig del av lönsamheten 
hänger på en rätt planerad varuförsörjning. Det kan samtidigt vara på sin plats att 
understryka, att en detaljerad leveransinformation är något som inköparen 
självklart måste kräva att få av sina samarbetsparter, det vill säga leverantörerna 
(Hedén & McAndrew 2005. s. 239). 
 
När inköpsbudgeten för en budgetperiod är framtagen skall inköpen detalj-
planeras. Inköparens uppgift är nu att bryta ner inköpsbudgeten på: artiklar, antal 
och prisgrupper, färger och storlekar samt varumärken och leverantörer. 

3.3.2 Genomföring av inköpet 
 
I den här fasen är det dags för orderläggning. Orderläggningen är den roligaste 
fasen enligt många inköpare i detaljistledet. Alla inköpare bär på en dröm om det 
perfekta inköpet, och visst kan inköparen komma nära om denne är väl 
förberedd. Det kan ske genom att inköparen har koll på trender, varumärken, 
musiken, livsstilar och på andra butiken. Dessutom måste inköparen våga lita på 
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sin intuition. Hur tekniskt ett inköp än kan framstå så behöver det perfekta 
inköpet en stor portion intuition och känsla, något som trendkänsliga inköpare 
har i ryggmärgen.  
 
Inköparen är sedan tidigare säsonger bekant med sina befintliga leverantörers 
affärskoncept. Nu hålls alla tummar för att kollektionerna för de leverantörer 
som har budgeterats motsvarar förväntningarna. Inköparen möter nu 
leverantörerna och placerar ut sina inköpsorder, med inköpsbudgeten för 
respektive leverantör som grund (Hedén & McAndrew 2005. s. 245).   
 
Att teckna en inköpsorder är att sluta ett bindande avtal, så det är viktigt att 
diskutera och komma överens om avtalsvillkoren. Därför ingår en 
förhandlingsomgång som en naturlig del innan köpet kan komma till stånd. 
Väsentliga avtalsvillkor är: Inköpspris, volymbonus, leveransvillkor, 
betalningsvillkor och övriga allmänna avtalsvillkor (Hedén & McAndrew 2005. 
s. 246). 

3.3.3 Uppföljning och analys av köpet 
 
Inköparen får aldrig släppa kontrollen över inköpen. Uppföljningen startar direkt 
efter det att orderläggningen är slutförd och den pågår sedan ända fram till dess 
att det sista plagget är sålt i butiken för säsongen. Därefter kan inköparen 
analysera fullt ut och dra lärdom.  
 
Leverantören bekräftar ordern med en orderbekräftelse. Inköparen kontrollerar 
bekräftelsen för att försäkra sig om att beställningen och de avtalade villkoren är 
korrekta. Leverantör och detaljist bör ha en kontinuerlig dialog om 
leveranssituationen ända fram till den faktiska leveransen av varorna. Vid 
leveransen av varorna till butiken kontrolleras att kartongerna inte har blivit 
transportskadade, att deras antal stämmer överens med följesedeln och att 
innehållet i kartongerna stämmer mot följesedel och orderbekräftelse. 
Följesedeln ligger till grund för fakturan. De två stäms av mot varandra. 
Butiksdatasystemets lagersaldon uppdateras. Hela processen från orderläggning 
till försäljning av varorna i butik utgör grunden för en utvärdering av 
leverantören. I processen visar leverantören att han kan leva upp till detaljistens 
högt ställda krav och förväntningar (Hedén & McAndrew 2005. s. 251-252). 
 
Inköparen är ansvarig för varusortimentet, samarbetet med rätt leverantör och att 
inköpet blir lönsamt. För att följa upp leverantörerna och utvärdera om inköpet 
blev en framgång använder inköparen sig av nyckeltal för sin analys. Exempel 
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på nyckeltal är: antal varumärken, antal varuleverantörer, genomförsäljning, 
bruttovinst i procent, lager omsättningshastighet, nedsättningar, leverans i tid, 
leveransförsening, leveransprestanda, returer och reklamationer till leverantören 
samt kundtillfredsställelse. Leveransbevakningen, leverantörsutvärderingen och 
nyckeltalsanalyserna syftar till att läsa av hur väl inköparen har lyckats med 
inköpen. Uppföljningen ligger sedan till grund för nästa säsongs inköps (Hedén 
& McAndrew 2005. s. 254-255). 

3.4 Tidsaspekter i inköpsprocessen 
 
I nedanstående del beskriver vi vikten av rätt vara i rätt tid vilket syftar på att ha 
rätt trendvara vid rätt tidpunkt eftersom timing är A och O. Vi påpekar även att 
tid är ett betydelsefullt konkurrensmedel och får inte förbises. Vi nämner även 
säsonger, produktlinjer och kollektioner eftersom de är tids- och säsongs-
baserade. 

3.4.1 Timing 
 
Klädmakning är en tidskrävande process. På sin väg från idéskiss till färdigt 
plagg förädlas varan i värdekedjan. Slutligen når den färdiga produkten den 
medvetna konsumenten på en bestämd plats vid en bestämd tidpunkt, nämligen 
på hyllan i detaljistens butik i tid till säsongens start. Modevaror är ”just-in-
time” produkter. Det är exempel på produkter som ofta tar längre tid att 
utveckla, tillverka och distribuera än de har livslängd på marknaden. Med ett allt 
kortare mode livslängd vinner de företag som kan leverera de varor som 
konsumenten efterfrågar i just det ögonblick som hon efterfrågar dem. 
Leveranstidpunkten för modevaror är bestämd av branschen och marknaden. 
Branschens invanda inköps- och försäljningsmönster i modesäsonger, liksom 
konsumentens köpmönster, sätter reglerna för vad som är just rätt tid och när 
efterfrågan skall tillgodoses. Även en kortare tids leveransförsening, utanför 
överenskommen leveransperiod kan för detaljisten resultera i att han snart måste 
sänka priset på varan för att få den såld. I värsta fall kan förseningen resultera i 
att detaljisten returnerar hela sändningen av varor till leverantören (Hedén & 
McAndrew 2005. s. 85). 
 
Det är inte bara avgörande för leverantörernas och detaljisternas lönsamhet att 
produkterna anländer i rätt tid, det skall också vara rätt produkter. Det gäller att 
en lång tid i förväg, tro och satsa på det kommersiella i modeller, snitt, siluetter 
och färger. Felbedömningar av vad som kommer att bli på modet leder även här 
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till reor och prisnedsättningar på svårsålda plagg och överefterfrågan på 
storsäljarna (Hedén & McAndrew 2005. s. 85) 

3.4.2 Tid som en konkurrensfaktor 
 
Klädmakning är en tidsstyckad process med många ”deadlines”. Nästan alla 
arbetsuppgifter utförs under noga specificerade tidsrymder med sikte på ett noga 
avvägt slutdatum. Sådana verksamheter kräver detaljerad tidsplanering och 
schemaläggning. Det är synnerligen viktigt att alla inblandade håller sin del av 
tidsschemat och inte spräcker en ”deadline”. Fortsätter arbetet bortom en 
”deadline” innebär det att de inte har lyckats med att bli färdiga i tid, utan har 
blivit försenade. Det innebär därmed att de ligger efter i tidsschemat, vilket 
påverkar i sin tur nästa aktivitet. För med spruckna tidsscheman är det som med 
ett dominospel, faller en, så faller alla. Tid är därför en stark konkurrensfaktor. 
Det är således förståeligt att tiden är ett centralt begrepp i all affärsverksamhet 
med tanke på de många ekonomiska begrepp som innehåller ordet tid. Det finns 
många tidstjuvar längst värdekedjan och det som skiljer vinnarna från förlorarna, 
oavsett var i kedjan som de befinner sig, är hur väl de disponerar sin tid och 
hanterar tidsparametrarna i produktutvecklingen, tillverkningen och 
distributionen. Erfarenhet visar att de företag som har lyckats eliminera 
överflödigt tid och som därigenom har fått snabbare flöden har förbättrat sin 
lönsamhet och ökat sina marknadsandelar (Hedén & McAndrew 2005. s. 86) 

3.4.3 Säsonger och produktlinjer 
 
Verksamhetsåret hos ett företag i modebranschen är uppdelat i säsonger. 
Säsongerna följer årstiderna. Det är med andra ord den naturliga årscykeln som 
ligger till grund för inköps- och försäljningsmönstret i branschen. Vanligast är 
att butiken jobbar med de två klassiska huvudsäsongerna, en vårsäsong och en 
höstsäsong. Eller så utvecklar inköparen produkter för fyra säsonger, vår, 
sommar, höst och vinter. Vanliga benämningar på de två huvudsäsongerna är 
just vår och höst. Företag och beklädnadsbranschen delar in sina produkter i 
produktlinjer, också kallade varuområden. Inköparen kan exempelvis 
produktutveckla sportmode, fritidskläder eller dressat mode för dam, herr eller 
barn. En del företag arbetar med endast en produktlinje, andra har fler än en linje 
(Hedén & McAndrew 2005. s. 93). 
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3.4.4 Kollektioner 
 
När det talas om en kollektion menas der vanligen ett antal unika produkter som 
produktutvecklas samtidigt för att säljas in, levereras och marknadsföras under 
en viss bestämd tidsrymd. En kollektion hålls normalt ihop av ett övergripande 
uttryck och en generell modetrend och cirklar vanligtvis runt ett eller ett antal 
teman, såsom produktteman, material- eller färgteman (Hedén & McAndrew 
2005. s. 93). 
 
Det antal säsonger, produktlinjer och kollektioner som en produktutvecklande 
varumärkesleverantör väljer att arbeta med hänger samman med 
produktsortimentet, vilka marknader som företaget arbetar på, vilka företagets 
distributionskanaler är och företagets leverantörsstrategi. Det är vanligast att 
företaget för varje produktlinje lanserar en kollektion per huvudsäsong, så att 
företaget marknadsför en vårkollektion och en höstkollektion. Men 
variationsrikedomen är stor. Det finns varumärken som lanserar upp till tolv 
kollektioner per år, en för varje månad. Ett exempel på en sådan detaljist är H & 
M som lanserar upp till elva kollektioner per år. Några av kollektionerna kan 
vara större till omfånget, baskollektionerna, och några mindre, insticks-
kollektionerna (Hedén & McAndrew 2005. s. 93-94). 
 
Ett av skälen för varumärkesleverantör att marknadsföra många kollektioner per 
år är strävan att jämna ut försäljning och inköp över året för både sig själv och 
sina återförsäljare, vilket resulterar i jämnare likviditetsflöde för bägge parter. 
Med många kollektioner per år kan varumärkesleverantören genomföra flera 
införsäljningar och detaljistens åtagande och ordervolym per inköpstillfälle blir 
då mindre. Tidsrymden mellan order och leverans behöver inte nödvändigtvis bli 
kortare, men inköps- och leverantörstillfällena blir fler. Fler kollektioner per år 
ger också detaljisterna nyheter i butikerna löpande, vilket borde resultera i högre 
kundgenomströmning och därmed högre genomförsäljning. Om konsumenten 
vet att det finns nyheter att vänta besöker hon butiken oftare än om samma 
gamla sortiment och hyllvärmare exponeras alltför länge (Hedén & McAndrew 
2005. s. 94). 
 
Det är vanligt att en kollektions varor levereras till detaljisterna i 
tidsavgränsande perioder. Utleveransperioderna har ett startdatum och ett 
stoppdatum. Ju kortare tidsrymden är mellan start- och stoppdatum, desto större 
leveransprecision måste varumärkesleverantören ha. För att uppnå större 
flexibilitet i försäljning och inköp och nå ut med färskt mode snabbt erbjuder 

32 



idag många varumärken, utöver de ordinarie kollektionerna, expressprodukter 
med hög modegrad och kortare tid mellan order och leverans, omgående 
leveranser av basprodukter, möjligheten att komplettera även säsongsprodukter i 
säsong samt kampanjprodukter som marknadsföringsstöd. Det gäller således att 
detaljister att hålla ett stadigt tag i orderpennan och att komplettera grundordern 
i säsong, ombeställa varor, handla varor från varumärkets “never out off stock” 
och teckna expressorder på rykande färska mode-måsten. Samtidigt måste 
detaljisten se till att teckna en tillräckligt stor grundorder för att säkra 
omsättningen och lönsamheten (Hedén & McAndrew 2005. s. 94-95) 

3.4.5 Produkt- och varugrupper 
 
En kollektions produktsortiment kan delas in i produkt- eller varugrupper. 
Antalet produktgrupper bestämmer kollektionens bredd. En bred kollektion 
innehåller många produktgrupper medan en smal kollektion innehåller färre 
produktgrupper. Djupet på en kollektion definieras som antalet produkter eller 
artiklar i produktgrupperna. En bred kollektion kan vara djup på en sort produkt 
men grund på en annan produkt. Breddar detaljister sin kollektion tillför han 
alltså produktgrupper som inte direkt konkurrerar med varandra. Bakom varje 
produkt döljer sig ett antal varianter. Varianter definieras som de färgställningar 
och storlekar som produkten erbjuds i (Hedén & McAndrew 2005. s. 95). 

3.5 Kvalité  
 
I nedanstående del beskriver vi definitionen av kvalité och understryker att 
kvalité inte är objektivt eftersom innebörden av kvalité varierar från konsument 
till konsument och därmed är subjektivt. Vi nämner även att kvalité är ett 
konkurrensmedel och har en betydande roll i kundtillfredsställelsen.  

3.5.1 Definitionen av kvalité 
 
Var och en vet oftast exakt vad som menas när en konsument refererar till att en 
produkt eller tjänst är av bra eller dålig kvalitet. Men det är inte alla gånger så 
lätt att förklara varför vi tycker som vi gör och inte sällan har människor i ens 
omgivning en annan uppfattning. För kvalitet är inte alltid en egenskap som det 
går att exakt definiera. Den kan vara upplevd och subjektiv och innehåller då 
abstrakta egenskaper som relaterar till hur konsumenter reagerar inför produkten 
eller tjänsten (Hedén & McAndrew 2005. s. 77-78). 
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Termen kvalitet härstammar från latinets “qualitas” som betyder “av vad”. Förr i 
tiden sammankopplades kvalitet med produkter mest i bemärkelsen 
produktkvalitet, det vill säga med den mätbara fysiska och tekniska kvaliteten på 
produkten. Idag har begreppet ett långt vidare innebörd. Den vida innebörden 
gör att det inte är helt enkelt att ge en kortfattad och korrekt definition av ordet 
kvalitet. Swedish Standars Institute (SIS9 definierar begreppet kvalitet i sin 
terminologistandard till SS-EN ISO 9000:2000 så här: “ Kvalitet är grad till 
vilken inneboende egenskaper uppfyller krav. Med krav menas behov eller 
förväntning som är angiven, i allmänhet underförstådd eller obligatorisk“. 
Ungefär samma sak säger den här mer allmänna definitionen: “Kvalitet är alla 
sammantagna egenskaper hos en produkt som ger förmåga att tillfredsställa 
uttalade eller underförstådda behov”. Det behov som produkten skall 
tillfredsställa är alltså uttalade eller underförstådda. Uttalade behov är behov 
som köparen säger sig ha. Underförstådda är önskemål eller krav som inte 
uttrycks eftersom de är självklara. Slutligen finns det också behov som är 
latenta, det vill säga omedvetna och inte kända, enligt tesen “Man vet inte vad 
det är man inte vet”. Sådana behov kan väckas när säljaren erbjuder varan 
(Hedén & McAndrew 2005. s. 77-78). 

3.5.2 Kvalité som konkurrensmedel 
 
Målsättningen i alla kundrelationer är att ge kunden det som hon förväntar sig 
eller mer. Det är en självklarhet att kunden åtminstone får sina minimikrav 
tillfredsställda och att allt under minimum är oacceptabelt. Den totala kvalitets 
upplevelse beror således på det förväntningar som kunden har på 
produkterbjudandet. Kundtillfredsställelsen kan definieras som skillnaden 
mellan vad kunden verkligen fick och vad kunden hade förväntat sig att få. SIS 
definierar i sin terminolog för ISO- standarderna kundtillfredsställelse som 
“Kundens uppfattning om i vilken grad kundens krav har uppfyllts”. Som 
framgår av resonemanget av ovan är kvalitet ett viktigt strategiskt 
konkurrensmedel. Rätt kvalitet genererar god försäljning, rätt avvägda kostnader 
och förhoppningsvis lönsamhet. Fel kvalitet genererar däremot förlorad 
försäljning, höga kostnader och dåligt anseende. Kvalitet är helt enkelt 
avgörande för konkurrenskraften (Hedén & McAndrew 2005. s. 78). 

3.6 Pris 
 
I nedanstående del beskriver vi processen av marknadsprissättningen. Vi 
beskriver innebörden av försäljningspris och inköpspris samt skillnaden mellan 
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de två prissättningsmetoderna. 

3.6.1 Den dynamiska marknadsprissättningen 
 
Prissättningen är en huvudfråga för alla företag i modevärldens värdekedja. 
Även andra faktorer än pris är viktiga konkurrensmedel, men priset är en 
avgörande nyckel till framgång. En korrekt prissättning är lika viktig för 
underleverantören av insatsmaterial som den är för butiken. Att prissätta är en 
komplicerad uppgift där olika priser kommer att leda till olika nivåer på 
efterfrågan. Den erbjudna produkten måste vara rätt prissatt i alla led annars 
uppstår det över- eller underefterfrågan som resulterar i obalans i fördelningen 
av den gemensamma lönsamhetskakan (Hedén & McAndrew 2005. s. 203). 
 
Det finns många principer och strategier för prissättning av en produkt. Mycket 
kortfattat finns det två grundläggande ansatser. Ansatserna befinner sig i var sin 
ände av en skala. I ena änden av skalan finner vi den kostnadsbaserade 
prissättningen som görs genom statiska standarspålägg och i den andra 
dynamiska marknadsprissättningen (Hedén & McAndrew 2005. s. 203-204). 
 
Prissättning genom standardpålägg är en helt matematisk metod som innebär att 
inköparen till kostnaderna för produkten adderar ett statiskt pålägg för att få 
fram försäljningspriset. Fördelen med metoden är att den är enkel och snabb. 
Nackdelen är att företaget missar möjligheten att utnyttja priset som ett 
konkurrensmedel, eftersom metoden inte tar hänsyn till om det framräknade 
försäljningspriset är kommersiellt eller inte. Konkurrenternas erbjudanden 
beaktas inte och de variationer i efterfrågan som uppkommer vid olika prisnivåer 
bortses. Marknadsprissättning innebär att företaget utgår från kundperspektivet 
och sätter det pris på slutprodukten som denne bedömer att kunden är villig att 
betala. Det kan sägas att prissättningen är kund- eller konsumentstyrd. 
Grundfilosofin är att det är kunden som avgör vilket pris som företaget kan ta för 
produkten. Prissättningen utgår från köparen och inte från säljaren. Kunden är 
ointresserad av vad produkten kostar att tillverka, marknadsföra och sälja. Det 
intressanta för kunden är hur mycket som denne anser att produkten är värd och 
hur mycket som denne är villig att betala för den. Då fungerar inte en statisk 
prissättning som går ut på att täcka produktens faktiska kostnader och ge en 
förutbestämd vinst per enhet. Marknadsprissättningen förutsätter mycket god 
kunskap om marknaden och företaget måste ständigt hålla sig informerad om 
sina konkurrenters produkterbjudanden och prisnivåer. I klädbranschen är 
marknadsprissättning en självklarhet (Hedén & McAndrew 2005. s. 203-204). 
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3.6.2 Inköpspris 
 
Vid köptillfället kommer köparen och säljaren överens om det villkor som gäller 
för köpet. Inköpspriset är det pris som köparen avtalar med säljaren om att köpa 
varan för. Där utöver avtalar de om betalnings- och leveransvillkor. Vid handel i 
utländsk valuta kan valutakurserna påverka varans pris. Inköpspriset förkortas i 
dagligt tal inpris. Inköpspriset är alltid netto, det vill säga exklusive moms 
(Hedén & McAndrew 2005. s. 204). 

3.6.3 Försäljningspris 
 
Försäljningspriset är det pris som säljaren kommer överens med köparen om att 
sälja varan för. Försäljningspriset kortas i dagligt tal utpris. Försäljningspriset i 
butik kallas för detaljistpris eller överdiskpris. Konsumentverkets termer är ofta 
detaljhandelspris eller konsumentpris.  Vid försäljning till detaljist anges 
försäljningspriset alltid netto, exklusive moms. Försäljningspriset till slut-
konsumentet anges däremot alltid brutto, det vill säga inklusive moms (Hedén & 
McAndrew 2005. s. 205). 
 

3.7 Service 
 
Ett företag kan välja mellan olika strategiska perspektiv. Ett företag som 
tillämpar serviceperspektivet måste göra klart för sig att de kan överträffa 
konkurrenterna som har samma pris och kvalitet på sina kärnprodukter genom 
att förse kunderna med en mängd olika tjänster förutom själva kärnprodukten, 
oavsett om den utgörs av varor eller tjänster. Bestående konkurrensfördelar kan 
företaget få genom att utveckla kundrelationens alla delar till ett totalerbjudande 
som innehåller alla de tjänster som skapar värde för kunden (Grönroos 2002, 
s.15-16). 
 

3.8 Trender 
 
I nedanstående del beskriver vi vad som menas med en trend och förklarar vilka 
olika former av trender som existerar. Vi beskriver även vilka faktorer som 
bidrar till trendförändringar i samhället.  

36 



3.8.1 Definitionen av en trend 
 
En trend kan beskrivas som en långsiktig förändring i samhället gällande till 
exempel ekonomi, demografi, värderingar, intressen eller konsumtionsmönster. 
Trender kommer ofta ur samhällsförändringar som övergången från jordbruk till 
industrisamhället, globalisering eller teknikutveckling. Större förändringar 
brukar kallas för trendbrott. Mindre förändringar kan vara mode eller flugor, de 
drivs ofta av marknadsmässiga aktörer. Riktiga trender kommer ofta stora 
samhällsförändringar och lämnar få oberörda. 

3.8.2 Morgondagens trender 
 
Det finns ett antal trender inför det kommande året. En av dem är 
reduktionsvägen, att människor minskar på konsumtionen och lever saktare, 
både av miljöskäl och av strävan efter mer fritid. Den mest överraskande trenden 
är moralen kring estetik. En annan trend är att allt fler produkter kommer att bli 
vackrare under det kommande året. En övergripande trend som råder nu handlar 
om konsumenten som kreatör och deltagare. Internet har gett alla en möjlighet 
att skapa texter, filmer, produkter och mötesplatser, samt att visa upp dem. 
Utvecklingen ställer nya krav på dagens företag. Morgondagens företag måste 
hitta en väg att kommunicera med och verkligen intressera sig för sina kunder. 
Ytterligare en megatrend som är här för att stanna är miljömedvetande och det 
ekologiska tänkandet. I en värld som präglas av politisk oro, krig och 
klimatkriser karaktäriseras morgondagens konsumenter också av ärlighet och 
jakten på en meningsfull livsstil. Att mörka blir allt svårare för företag och 
myndigheter, korten skall upp på borden10 . 
 

 

                                                 
10 Christina Magnergård Bjers (2007-04-20) Det vackra styr våra inköp, 
Borås Tidning 
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4. Empiri och analys 
 
I det här kapitlet presenteras resultatet av insamlad data från intervjuer med 
inköpare från tre olika företag och 30 konsumentenkäter. Intervjumallen har 
varit samma för alla respondenter för att underlätta jämförelsen av svaren från 
företagen, mallen återfinns i bilaga 1. Svaren från konsumentundersökningen, 
baserad på konsumentenkäten som återfinns i bilaga 5, har sammanställts för 
att få en helhetssyn och på så sätt lättare analyseras och användas som 
underlag i jämförelsen mellan inköpsperspektivet och marknadsperspektivet. 
 
Den kvalitativa undersökningen beskrivs i en förklarande text som är baserad på 
de intervjuade respondenternas svar som då representerar inköpsperspektivet. 
Den kvantitativa undersökningen som är baserad på konsumenternas svar har 
sammanställts med hjälp av stapeldiagram och representerar marknads-
perspektivet. Vi kommer även att ställa de två perspektiven mot varandra i ett 
jämförande syfte. Analysen kommer att göras med hjälp av olika relevanta 
teorier och modeller som har förekommit i den teoretiska referensramen.  
 

4.1 Redovisning och analys av kvalitativ data 
 
Vi redovisar nedan svaren vi har samlat in från de kvalitativa data som vi samlat 
in genom de intervjufrågor som vi har ställt. De intervjuade är inköparen 
Charlotte Ryding för Charlotte of Sweden, Rickard Nilsson för ABCD samt 
Jonas Eriksson för Peter’s Dandy. Charlotte of Sweden ägs av Charlotte Ryding 
och butiken är belägen i centrala Göteborg. Produktutbudet i butiken inriktar sig 
mot modemedvetna tjejer i alla åldrar. Utbudet består främst av designermärken 
såsom Friis & Co, Odd Molly och Nolita. ABCD har en italiensk ägare men det 
är bland annat Richard Nilsson som har hand om inköpen i butiken i Göteborg. 
De har även butiker i Stockholm och Malmö. ABCD säljer endast italienska 
designermärken såsom Gucci, Fendi, Dolce & Gabbana och Dsquared. Det 
tredje företaget, Peter’s Dandy, ägs av Jonas Eriksson som själv deltar i inköpen 
av produkterna. Peter’s Dandy inriktar sig mot modemedvetna killar som vill ha 
exklusiva varumärken såsom Burberry, Dolce & Gabbana och Roberto Cavalli 
och kan tänka sig att betala lite extra för det. Butiken är belägen i centrala 
Göteborg. 
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Anledningen att vi har valt just de här butikerna är att de är nischade på så sätt 
att de har en specifik kundkrets. Vi har delat in intervjufrågorna och 
intervjusvaren i olika kategorier för att skapa överskådlighet och lättare kunna 
analysera respondenternas svar.  
 

4.1.1 Intervju med ”Charlotte of Sweden” 
 
1. Hur många gånger per år köper ni in kollektioner och hur lång tid i 
förväg köper ni in en kollektion inför varje säsong? 
Vi köper in flera gånger per år från 20 olika leverantörer. Inköp sker två gånger 
per huvudsäsong, alltså cirka 8 gånger per år. Vi köper in redan i januari för 
leverans i augusti. Inköpen sker alltså ett halvår innan. 
 
2. Hur vet ni vad som skall köpas in baserat på vad era kunder efterfrågar 
och vad som kommer att vara trendigt? 
 Det gäller att hålla sig uppdaterad, läsa modetidningar, förlita sig på 
leverantörer och gå på magkänslan. Att veta vilken kundkrets man vänder sig 
mot. Vår målgrupp är mer baserad på personlighet och mindre på ålder. 
 
3. Var är era leverantörer belägna, hur är er relation till leverantörerna och 
hur viktig är relationen mellan leverantör och inköpare? 
Vi har främst svenska och danska leverantörer. Men vi har även italienska 
leverantörer som har agenter i Sverige och Danmark. 
Relationen är jättebra. Vi är samarbetspartners. Vi bollar idéer med varandra och 
stöttar varandra. Det är viktigt att ha nära relationer med sina leverantörer. 
 
4. Hur vet ni vad era kunder vill ha och vad som är viktigt för dem? 
Det vet man inte. Man får helt enkelt lita på magkänslan. Man måste ha känsla 
för detta som inköpare. Det är dock alltid en chansning, man vet aldrig säkert. 
Allt är viktigt. Hög service eftersom de förväntar sig det, i kombination med fina 
designade varor. Det är även viktigt att ha en nisch, att ha en personlig stil samt 
att mixa billigt med dyrt. 
 
5. Hur tar ni reda på om era kunder är nöjda, uppmuntrar ni 
kommunikation?  
Vi pratar med kunderna i samband med shoppingen. Återköp är också ett tecken 
på att de är nöjda. 
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6. Vad tror ni är anledningen till att era kunder är lojala mot er? 
Att vi erbjuder en hög service, fina varor och personliga relationer. 
 
7. Vad anser ni att konsumentvärde är och hur går ni tillväga för att skapa 
konsumentvärde? 
Fina varor till hyfsade priser och högt service. Det är även viktigt att man är 
personlig och lär känna sina kunder. Man kan till exempel ringa upp dem, 
erbjuda rabatter samt inbjudan till reor och modevisningar. 
 
8. Vad bör man tänka på som inköpare och vad är det viktigaste rådet ni 
skulle ge en blivande inköpare? 
Man bör tänka på många saker. Viktigt att man lär känna sina kunder genom att 
vistas i butiken och på så sätt har kontakt med kunderna. Att man vet vem sin 
målgrupp är och att man lär känna dem. Samt att man vistas i butiken och jobbar 
kundnära. Man bör även ta reda på vad som sålde och vad som inte sålde. 
 
9. Beskriv inköpsprocessen nämn även vilken eller vilka steg i 
inköpsprocessen anser ni är viktigast för att uppnå konsumentvärde?  
Det är nog själva mötet med leverantören då det är där man lägger sin order och 
där man bestämmer vad man skall köpa in.  

4.1.2 Intervju med “ABCD” 
 
1. Hur många gånger per år köper ni in kollektioner och hur lång tid i 
förväg köper ni in en kollektion inför varje säsong? 
Det är en lång process, "Gucci" har till exempel 12 inköpsresor som börjar från 
Maj månad. Detta betyder att vi åker cirka fyra till fem gånger per år men 
spenderar veckorna på olika ställen. Vad gäller inköpen så köper vi till exempel 
just nu. Under februari till mars köper vi in för hösten, och under maj till juni 
köper vi in för sommaren näst år. Dessa kommer komma in någon gång under 
februari-mars året efter, det vill säga cirka tre månader innan sommaren. 
 
2. Hur vet ni vad som skall köpas in baserat på vad era kunder efterfrågar 
och vad som kommer att vara trendigt? 
Trender har en stor påverkan men vi diskuterar även sinsemellan butikerna om 
vad som efterfrågas. Vi tittar även i modetidningarna och går på trendseminarier. 
Här i ABCD är folk inte mest ute efter märken utan de letar efter och köper mest 
klassiska kläder. 
 

40 



3. Var är era leverantörer belägna, hur är er relation till leverantörerna och 
hur viktig är relationen mellan leverantör och inköpare? 
Vi köper direkt från återförsäljarna som finns i Paris, London och Milano. Det 
vill säga att vi köper mest in från europeiska återförsäljare. De flesta 
återförsäljare säljer direkt genom sina egna modehus, men ett märke såsom 
Dsquared har agenter. Relationen är som vilken annan som helst. Det händer att 
de eller vi gör fel men då får man ha en öppen dialog så att man kommer 
överens. Man får inte glömma att relationen till leverantörerna är jätteviktiga. 
 
4. Hur vet ni vad era kunder vill ha och vad som är viktigt för dem? 
Vi får folk att prova dem nya kläderna som vi har fått in och därmed försöker 
visa att vi till exempel har en bra jeans med en bra passfrom och så vidare. Vi 
gör inte mycket marknadsföring för kunderna som kommer hit vet vad de vill ha. 
Å andra sidan har vi börjat med en kunddatabas för att kolla vilka kunder vi har 
och hålla koll på deras preferenser. Vi har även uppdaterat vår hemsida för att 
locka fler kunder till att komma hit. Vad som är viktigt i en sådan butik där 
priskänslighet inte riktigt råder, är service då varorna är inte de mest trendigaste 
utan de är mer klassiskt designade. Då och då tar vi även in plagg som visats på 
visningar (exempelvis Gucci) så att kunderna ska känna igen plaggen. 
 
5. Hur tar ni reda på om era kunder är nöjda, uppmuntrar ni 
kommunikation?  
De personer som har jobbat här lite längre har lyckats bygga upp en relation med 
stamkunderna. Det gäller att få kunderna att känna sig bekväma med en. Man 
måste även behandla kunderna lika vare sig de är 15 eller 45 år. Det enda som 
man bär ändra är samtalsdialogen vid sådana skillnader. Vi har även en öppen 
dialog med våra kunder, särskilt med stamkunderna så vet de att de alltid kan 
komma in till butiken om det är något fel på varorna eller om de av en anledning 
vill reklamera något. Genom att vi även ska utveckla en kunddatabas så kommer 
vi förhoppningsvis bättre veta vad kunderna vill ha. 
 
6. Vad tror ni är anledningen till att era kunder är lojala mot er? 
Det är nog på grund av varorna då det inte finns många butiker som säljer de 
varor som vi säljer. 
 
7. Vad anser ni att konsumentvärde är och hur går ni tillväga för att skapa 
konsumentvärde? 
Enligt oss är konsumentvärde något så simpelt som att alltid säga hej, vara artig, 
visa att man har uppmärksammat kunden som kommit in i butiken. Det gäller 
även att låta kunden veta att man finns där för att hjälpa dem men inte flåsa dem 
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i nacken. Man bör även hålla koll på varorna i butiken så att man lättare kan 
hjälpa kunderna att matcha. Man skall göra så att kunderna känner att de vill 
komma tillbaka till butiken. Som jag sa tidigare, genom att uppmärksamma 
kunden, visa att vi bryr oss och att vi värdesätter att vi har dem som kunder.  
 
8. Vad bör man tänka på som inköpare och vad är det viktigaste rådet ni 
skulle ge en blivande inköpare? 
Lämna ens egen smak hemma! Det är inte din egen smak som ska in i butiken. 
Det gäller även att alltid vara förberedd innan inköpen. 
 
9. Beskriv inköpsprocessen nämn även vilken eller vilka steg i 
inköpsprocessen anser ni är viktigast för att uppnå konsumentvärde?  
Förberedelse. Allting hänger på hur väl förberedd man är innan själva inköpen. 
 

4.1.3 Intervju med ”Peter’s Dandy” 
 
1. Hur många gånger per år köper ni in kollektioner och hur lång tid i 
förväg köper ni in en kollektion inför varje säsong? 
Vi köper in två huvudkollektioner per år. Vår/sommar och höst/vinter. Vi har 
även prekollektioner för de tidiga kunderna, till exempel höstkollektionen som 
kommer in i maj/juni. Höst/vinter kollektionen levereras redan januari-februari. 
Vår/sommar kollektionen levereras i juli-augusti. Vi köper alltså in cirka 
6månader i förväg. 
 
2. Hur vet ni vad som skall köpas in baserat på vad era kunder efterfrågar 
och vad som kommer att vara trendigt? 
Vi sätter oss in sig i det, kollar med varje leverantör, hur de ser på modet och hur 
ens egna kunder ser på modet. Genom at läsa modetidningar, resa till exempelvis 
Milano och lägga märke till hur folk klär sig. Det gäller att hålla sig a-jour med 
vad som händer. Man måste känna till sin kundkrets. Man måste veta deras 
åldergrupper och vara lyhörd för deras intressen. Man måste alltså ha hög 
kunskap om kunden. ”Moment of truth.” 
 
3. Var är era leverantörer belägna, hur är er relation till leverantörerna och 
hur viktig är relationen mellan leverantör och inköpare? 
Främst utomlands, få i Danmark och fler i Italien. Vi har även några enstaka i 
London och Paris. Relationen är god. Den är jätteviktig då det finns ett 
samarbete. Jag måste köpa rätt och de måste vägleda rätt. 
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4. Hur vet ni vad era kunder vill ha och vad som är viktigt för dem? 
Allt sammantaget. Vi har tillsammans med vår personal byggt upp en exklusiv 
butik. Vi har kända designermärken. Pris är inte så viktigt eftersom vi inte har 
priskänsliga varor. Det är viktigt att ha moderiktiga varor från rätt leverantör 
(exempelvis D & G). Service är också viktigt, att kunden får hjälp. 
 
5. Hur tar ni reda på om era kunder är nöjda, uppmuntrar ni 
kommunikation?  
Att man har nära relationer till sina stamkunder. Att man uppmuntrar dem att 
vända sig till butiken ifall de är missnöjda istället för att prata med kompisar om 
det. Hantera missnöjdhet på bästa möjliga sätt. 
 
6. Vad tror ni är anledningen till att era kunder är lojala mot er? 
Vi har personliga kontakter med kunderna. Det är viktigt att bygga upp en bra 
relation med dem. Även viktigt att erbjuda bra varumärken och bra produkter. 
 
7. Vad anser ni att konsumentvärde är och hur går ni tillväga för att skapa 
konsumentvärde? 
Konsumentvärde är att få en bra och uppdaterad vara. Även viktigt med bra 
kvalité, bra service och att kunden blir igenkänd i butiken om denne är 
stamkund. Viktigt att man vet vad kunden köpt tidigare och vet vilken sorts 
garderob de har och dylikt. 
 
8. Vad bör man tänka på som inköpare och vad är det viktigaste rådet ni 
skulle ge en blivande inköpare? 
Noggrannhet. Att man har en budget. Ekonomisk bakgrund är viktigt att ha som 
inköpare. Att inte köpa in för mycket, alltså för stora varulager. Att inte vara en 
stereotyp, man måste vara öppen och flexibel i sina köp som inköpare. 
Komplettera olika inköp till ett sortiment. Man måste ha en Inbyggd känsla och 
intresse för mode. Ens egen smak som inköpare bör påverka inköpen. Man 
måste tycka om det som man säljer i butiken. Man kan inte tycka om allt så 
klart. Man måste tro på det man köper in helt enkelt. 
 
9. Beskriv inköpsprocessen nämn även vilken eller vilka steg i 
inköpsprocessen anser ni är viktigast för att uppnå konsumentvärde?  
Det är en helhet. Det är alltifrån att försöka sätta sig in i vad kunden vill ha och 
vad målgruppen söker. Vad leverantörerna presenterar och att hitta rätt prylar 
vid rätt tillfällen. 
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4.1.4 Analys av intervjuer 
 
I intervjuerna med företagen framkommer det att de har två huvudkollektioner 
per år. Huvudkollektionerna är vår/sommar och höst/vinter. Vanligast är att 
inköpen sker cirka sex månader innan leveransen. Dock händer det även att ett 
företag köper in ännu tidigare än så, exempelvis cirka ett år innan leverans. 
Respondenternas svar stämmer väl överens med Hedén och McAndrew (2005. s. 
93-94) om att ett verksamhetsår hos ett företag i modebranschen är uppdelat i 
säsonger. Vanligast är att inköparen jobbar med de två klassiska 
huvudsäsongerna, en vårsäsong och en höstsäsong. Inköparen kan även utveckla 
produkter för fyra säsonger, vår-, sommar-, höst- och vinterkollektion. En av 
respondenterna köper in två gånger per huvudsäsong och en annan respondent 
har även prekollektioner, det vill säga en förkollektion innan huvud-
kollektionerna. Hedén och McAndrew (2005. s. 93-94) beskriver även att några 
av kollektionerna kan vara större till omfånget, det vill säga baskollektionerna, 
och några mindre, det vill säga instickskollektionerna.  
 
Respondenterna vet vad som skall köpas in, det vill säga vad som kommer att 
vara trendigt genom att hålla sig uppdaterade, läsa modetidningar, gå på 
trendseminarier/mässor och även resa till modestäder. I enighet med Hedén och 
McAndrew (2005, s. 95) krävs det att inköparen har inspiration och överblick. 
Det krävs också många timmars inspirerande fönstershopping i någon av de 
större världsmetropolerna. Andra bra inspirationskällor är litteratur, 
modemagasin, arkitektur och inredning samt konst. Respondenterna anser även 
att det är viktigt att känna sin kundkrets och veta vad de efterfrågar. I enighet 
med Christina Magnergård Bjers (Borås Tidning) är en övergripande trend 
som råder nu handlar om konsumenten som kreatör och deltagare. Internet har 
gett alla en möjlighet att skapa texter, filmer, produkter och mötesplatser, samt 
att visa upp dem. Utvecklingen ställer nya krav på dagens företag som måste 
hitta en väg att kommunicera med och verkligen intressera sig för sina kunder. 
 
Respondenterna har främst svenska och danska leverantörer. Två av företagen 
har även italienska leverantörer som har agenter i Sverige och ett av företagen 
har återförsäljare som är belägna i Paris, London och Milano. Under 
föreläsningen om praktiskt inköpsarbete sa Camilla Bergsten och Anna 
Wahlberg (Textil högskolan i Borås 2007-02-14) att en produktion tar cirka 30-
40 dagar i Sverige medan den tar cirka 90 dagar extra utomlands. Leveranstiden 
skiljer sig även från land till land. En leverans tar exempelvis sex till åtta veckor 
i Danmark medan den tar cirka tre månader i Turkiet och upp till sex månader i 
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fjärran öster. Således gäller det att matcha leveranstiderna så att varorna 
levereras samtidigt.  
 
Alla respondenterna har en god relation med sina leverantörer och var överens 
om att relationen med leverantörerna är jätteviktig eftersom det finns ett 
samarbete mellan dem. Inköparna måste köpa rätt och leverantörerna måste 
vägleda dem rätt. Vi anser att samarbetet mellan inköpare och leverantör är 
viktigt och håller med Hedén och McAndrew (2005. s. 222) om att valet av 
samarbetspart är avgörande för framgång och lönsamhet för både detaljist och 
leverantör. Två tänkbara affärsparter bör ha samstämmiga mål med relationen 
och samarbetet. Det säger sig självt att relationen mår bäst av att de båda ser sig 
som samarbetspartner och att de står på en likartad värderingsgrund.  
 
Respondenterna antaganden och åsikter om vad deras kunder vill ha och vad 
som är viktigt för dem är enligt dem allt sammantaget, det vill säga alla faktorer 
som bidrar till kundvärde. I enighet med Best (2004, s.87) bör en organisation se 
sig själv som en verksamhet som erbjuder lösningar istället för en verksamhet 
som endast säljer produkter och tjänster. Därmed får vi verksamheter med bättre 
möjligheter att skapa kundfördelar som tillför värde för kunderna. 
Respondenterna anser även att service och designen på varorna är jätteviktig. 
Grönroos (2002, s. 15) skriver att företaget måste göra klart för sig och kunderna 
att de kan överträffa konkurrenterna som har samma pris och kvalité på sina 
kärnprodukter genom att förse kunderna med en mängd olika tjänster, i form av 
service, förutom själva kärnprodukten.  
 
Respondenterna anser också att det är viktigt att ha fina designade kvalitetsvaror. 
Enligt Hedén och McAndrew (2005. s. 77-78) är kvalitet är alla sammantagna 
egenskaper hos en produkt som ger förmåga att tillfredsställa uttalade eller 
underförstådda behov Respondenterna är nischade och anser pris vara mindre 
viktig eftersom de inte har priskänsliga varor. Strategin fungerar eftersom enligt 
Grönroos (2002, s. 16) bör ett företag som har en attraktiv och funktionell 
kärnprodukt att utgå ifrån, tillämpa ett imageperspektiv som gör att företaget 
främst använder olika slags marknadskommunikation för att skapa immateriella 
värden utöver kärnproduktens värde. För vissa slags varor och tjänster 
exempelvis modeprodukter såsom märkeskläder har den här strategin varit 
effektiv.  
 
Respondenternas tillvägagångssätt för att ta reda på ifall deras kunder är nöjda är 
främst genom kommunikation med kunden i samband med shopping. De anser 
även att återköp är ett tecken på att kunden är nöjd och att det är viktigt att ha 
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nära relationer med sina stamkunder och att uppmuntra dem till att vända sig till 
butiken ifall de är missnöjda istället för att prata med andra om det. En av 
respondenterna använder en kunddatabas för att hålla reda på sina kunders 
preferenser för att på så sätt lättare hjälpa kunderna med deras köp och därmed 
skapa en relation med dem. I enighet med Dahlén & Langé (2003, s. 62-63) har 
företaget väl fått en kund att bli nöjd så är sannolikheten stor att han är 
intresserad av att köpa produkten på nytt, om han inte får en anledning att ändra 
sig. Det har fått till följd att många förespråkar att företag ska bygga starka 
relationer till sina existerande kunder. 
 
Respondenterna tror att anledningen till att deras kunder är lojala mot dem är för 
att de erbjuder en hög servicegrad, fina varor till en bra kvalité och kända 
varumärken. De anser även att det är viktigt att bygga upp en personlig relation 
med kunderna. Enligt Feurst (1999, s. 124-125) ligger bakom begreppet mest 
värdefull kund, även kallad lojal kund, en återköpsbenägenhet, varaktighet och 
kundandel. Det finns det olika uttryck för lojalitet, de är allt från återkommande 
köp, att kunden tycker bra om detaljistens erbjudanden och motstår bättre 
erbjudanden samt att kunden visar engagemang och rekommenderar butiken till 
andra.  
 
Det som respondenterna anser vara konsumentvärde och de tillvägagångssätt de 
har valt för att uppnå det, är att de är personliga och lär känna sina kunder. De 
håller reda på vad kunden köpt tidigare, vilken sorts garderob kunden har och 
vet därmed vad kunden vill ha. Genom att uppmärksamma kunden, visar de att 
de bryr sig och att de värdesätter sina kunder. Vi anser att det stämmer i enighet 
med Dahlén & Langé (2003, s. 62-63) om att relationsmarknadsföring har blivit 
ett modeord för så gott som alla företag. Centralt för angreppssättet är att ta reda 
på så mycket som möjligt om de existerande kunderna och sedan skräddarsy 
marknadsföringen till dem utifrån de behov som de har manifesterat. 
 
Respondenterna anser även att konsumentvärde är att få en bra och uppdaterad 
vara med bra kvalité och bra service vilket stämmer väl överens med Hedén och 
McAndrew (2005, s. 220) om att gemensamt för alla inköpare är att köpa in rätt 
varor, i rätt kvalitet, i rätt mängd samt att de skall levereras i rätt tid och ha rätt 
pris. Alla ovannämnda faktorerna skapar tillsammans konsumentvärde.  
 
Det viktigaste rådet som respondenterna ger och som en inköpare bör tänka på är 
att lära känna sina kunder genom att jobba kundnära. Inköparen bör även ta reda 
på vad som sålde och vad som inte sålde. Respondenterna anser även att en 
inköpare bör vara noggrann, helst ha en ekonomisk bakgrund och vara flexibel. I 
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enighet med Hedén och McAndrew (2005, s. 220) måste inköparen vara 
ordentligt förberedd. Inköparen måste vara välinsatt i inköpsekonomiska 
samband och klara av att ställ upp hållbara varukalkyler. 
 
Respondenterna anser även att det krävs att inköparen har en inbyggd känsla och 
intresse för mode. Vad gäller smaken skiljer sig åsikterna åt mellan 
respondenterna. En av respondenterna tycker att inköparen skall lämna sin egen 
smak hemma och en annan respondent tycker att ens egen smak som inköpare 
bör påverka inköpen eftersom denne måste tro på det som köps in. Vi anser i 
enighet med Hedén och McAndrew (2005, s. 220) att en inköpare måste följa sin 
känsla och intuition och samtidigt ha örnkoll på inköpsbudgeten. Med den egna 
målgruppen tydligt framför ögonen, med inköpsbudgeten stadigt i näven och den 
otyglade intuitionen på topp skall inköparen utarbeta ett sortiments plan och 
välja leverantörer att arbeta med. Inköparen måste även våga satsa på spännande 
nyheter utan att släppa grundtanken i sin inköpsplan.  
 
Respondenterna anser att det är själva mötet med leverantören som är kritisk 
eftersom det är då inköparen lägger sin order och bestämmer vad som skall 
köpas in vilket stämmer väl överens med Hedén och McAndrew (2005, s.220) 
om att det är viktigt att inköparen informerar sig om sin leverantörs 
affärsfilosofi, eftersom både måste uppleva en ”win-win” situation genom 
samarbetet. Först då skapas grunden till att en långsiktig relation utvecklas. 
Förberedelse är också viktigt enligt respondenterna eftersom allt hänger på hur 
väl förberedd inköparen är innan själva inköpet. I enighet med Hedén och 
McAndrew (2005, s.222) är det stora svängningarna i modet och de många 
valmöjligheterna som erbjuds gör att inte är någon lek att köpa in. Inköparen 
måste vara ordentligt förberedd. För att klara av uppgiften måste inköparen 
behärska att balansera olika sidor hos sig själv, såsom det visionära tänkandet 
med den genomförande kraften. 
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4.2 Redovisning och analys av kvantitativ data 
 
I den här delen redovisar vi de svar som vi har samlat in från de kvantitativa data 
som vi har samlat ihop genom enkätundersökningar. Enkäterna hade 10 frågor 
var och syftet med enkäterna var att ta reda på vad de undersökta respondenterna 
anser att konsumentvärde är. Frågorna var baserade på vår teoretiska 
referensram som underlag och var ämnade att svara på vår problemformulering. 
Vi undersökte sammanlagt 30 personer, varav 15 av vardera kön för att få ett så 
rättvist resultat som möjligt. Respondenterna valdes ut slumpmässigt genom att 
vi frågade folk på gatan om de ville ställa upp på vår konsumentundersökning. 
De som inte ville, är därmed inte med i vår undersökning av uppenbara skäl.  
 
Presentationen av svaren från enkätundersökningen sker i form av 
stapeldiagram, där varje fråga följs av ett stapeldiagram som redovisar svaret. 
Det första stapeldiagrammet redovisar respondenternas åldersfördelning och de 
två följande diagrammen redovisar respondenternas shoppingvanor samt hur 
mycket pengar de spenderar på shopping. Syftet med de fem inledande frågorna 
är att skapa en profil om respondenternas beteenden gällande deras 
konsumtionsvanor. Anledningen till att vi har ställt bakgrundsfrågor till 
respondenterna är för att kunna skapa en profil av de undersökta respondenterna 
då de inte representerar hela den svenska befolkningen utan endast en liten del 
av den. Under de resterande fem stapeldiagrammen följer en analys för varje 
enskild diagram om konsumenternas attityder angående de faktorer som skapar 
konsumentvärde.  
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4.2.1 Konsumentundersökning 
 
 

1. Åldersfördelning
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1. Majoriteten av respondenterna 14 (46.7%) var i åldern 18-25. 7 (23.3%) av 
respondenterna var i åldern 40-60. 5 (16.7 %) av respondenterna var i åldern 25-
30 och 4 (13.3 %) av respondenterna var i åldern 30-40. 
 
Analys av respondenternas åldersfördelning 
Det framgår av stapeldiagrammet att majoriteten av dem undersökta var i åldern 
18-25 år. Därefter kom respondenterna som var i 40-60 års ålder följt av dem 
som var 25-30 år. De resterande respondenterna var i 30-40 års ålder. Enligt 
Kotler et al (2002, s.199) ändrar människor sina köpvanor av produkter och 
tjänster under en livstid. Även om livscykel perioder förblir oförändrade, skapar 
skiftande livsstilar en ökning i konsumtionen vissa produkters samt en 
minskning i konsumtionen av andra produkter. 
 

2. Hur ofta shoppar du?
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2. Majoriteten av respondenterna 22 (73.3%) svarade att de shoppar cirka en 
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gång i månaden. 7 (23.3%) svarade att de shoppar en gång i veckan och en 
(3.3%) svarade att hon/han shoppar en gång per säsong. 
 
Analys av respondenternas beteenden 
Det framgår av stapeldiagrammet att majoriteten av dem undersökta 
respondenterna shoppar cirka en gång i månaden. En del av respondenterna 
shoppar en gång i veckan och endast ett fåtal shoppar en gång per säsong. Enligt 
Kotler (2002, s. 211-214) finns det fyra olika köpbeteenden. Den första är 
komplex köpbeteende och innebär högt engagemang och de olika varumärkena 
upplevs betydligt olika. Den andra är dissonans-reducerande köpbeteenden och 
innebär högt engagemang men de olika varumärkena upplevs relativt lika. Den 
tredje är rutin köpbeteende och innebär låg engagemang och de olika 
varumärkena upplevs relativt lika. Den sista är variationssökande köpbeteende 
och innebär låg engagemang men där olika varumärkena upplevs betydligt olika. 
Konsumenternas köpbeslut och förekomsten av köpen varierar beroende på 
vilken typ av köp det avser. 
 
 

3. Hur mycket pengar spenderar du på shopping per månad?
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3. Majoriteten av respondenterna 12 (40 %) spenderar cirka 500-1000 kronor per 
månad på shopping. 10 (33.3%) av respondenterna spenderade cirka 1000-5000 
kronor och 8 (26.7%) spenderade cirka 1-500 kronor på shopping per månad.  
 
Analys av respondenternas beteenden 
Det framgår även av stapeldiagrammet att majoriteten av respondenterna 
spenderar cirka 500-1000 i månaden på shopping. En ganska stor andel av 
respondenterna spenderar 1000-5000 kronor och en aning mindre andel 
spenderar 1-500 kronor per månad. Fördelningen av hur mycket respondenterna 
spenderar varje månad är relativt jämn. Enligt Kotler et al (2002, s.200) påverkar 
en persons ekonomiska situation valet av produkter. Marknadsförare av 
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inkomstkänsliga varor håller noga koll på trender och förändringar i personliga 
inkomster, sparanden och räntor. 
 
 

4. Är du lojal mot någon/några butiker?
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4. Majoriteten av respondenterna 16 (53.3%) svarade att de inte var lojala mot 
någon butik. 14 (46.7%) svarade att de var lojala mot en eller flera butiker. 
 
Analys av respondenternas beteenden 
Det framgår av stapeldiagrammet att majoriteten av respondenterna inte var 
lojala mot en specifik butik. Resten av respondenterna var lojala mot en eller 
flera butiker. Dock bör nämnas att fördelningen är ganska jämn mellan de icke-
lojala och de lojala respondenterna. I enlighet med Feurst (1999, s.124) är 
kunderna inte lojala eftersom bakom begreppet lojalitet ligger en 
återköpsbenägenhet, varaktighet och kundandel.  
 
 

5. Är designermärket på en vara viktigt?
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5. Majoriteten av respondenterna (53.3%) svarade att designermärket på en vara 
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inte var viktigt. 26.7% svarade att det berodde på varan. 20 % svarade att 
designermärket på en vara var viktigt. 
 
Analys av respondenternas attityder 
Det framgår av stapeldiagrammet att majoriteten av dem undersökta tyckte att 
designermärket på en vara inte var viktigt. Resterande svarade att det berodde på 
varan och minoriteten ansåg att designermärket på en vara var viktigt vid ett 
köp. Enligt Hedén och McAndrew (2005, s.74) finns det många som hävdar att 
ett starkt varumärke är ett företags främsta tillgång. Det som är klart är att 
varumärket representerar ett stort värde. Produktutveckling av märkesvaror 
handlar till stor del om att skapa upplevd kvalitet för konsumenten. 
 
 

6. Vad är viktigt för dig vid ett köp?
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6. Majoriteten av respondenterna 10 (33.3%) svarade att de tycker att design är 
viktigast vid ett köp. 8 (26.7%) svarade att de tycker att pris är viktigast. 7 
(23.3%) svarade att de tycker att kvalité är viktigast. 2 (6.7 %) svarade att de 
tycker att service och trendighet är viktigast och en (3.3%) svarade att de tycker 
att timing är viktigast.  
 
Analys av respondenternas attityder 
Det framgår av stapeldiagrammet att majoriteten av respondenterna tycker att 
design är viktigast vid ett köp. Därefter ansågs pris vara viktigast följd av 
kvalité. Service, trendighet och timing var de faktorer som ansågs vara minst 
viktiga i det här fallet. Enligt Kotler et al (2002, s.220) är en konsuments 
köpbeslut baserad på att köpa den mest prefererade varumärket. Dock kan två 
faktorer komma emellan köpintentionen och köpbeslutet. Den första faktorn är 
andra människors attityder gentemot köpet och den andra faktorn är oförväntade 
situationer. 
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7. Skulle du kunna tänka dig att betala extra för service?
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7. Majoriteten av respondenterna 12 (40 %) svarade att de inte skulle kunna 
tänka sig att betala extra för service. 10 (33.3%) svarade att de skulle kunna 
tänka sig att betala extra för service. 8 (26.7%) svarade att de kanske skulle 
kunna betala extra för service. 
 
Analys av respondenternas attityder 
Det framgår av stapeldiagrammet att majoriteten av respondenterna inte skulle 
kunna tänka sig betala extra för service. Av de resterande respondenterna kunde 
de flesta tänka sig betala extra för service medan resten var osäkra. Enligt Kotler 
et al (2002, s.7) är service aktiviteter, fördelar eller tillfredsställelser som är till 
salu. Många försäljare gör misstaget att lägga för stor vikt på de specifika 
produkter de erbjuder istället för de fördelar produkterna medför. Vikten av 
fysiska produkter ligger inte i ägandet av dem utan i de fördelar de tillför. 
 

8. Hur viktigt är det att det finns en relation och kommunikation 
mellan dig och företaget?
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8. Majoriteten av respondenterna 19 (63.3%) svarade att kommunikationen och 
relationen mellan dem och företaget är ganska viktigt. 7 (23.3%) svarade att det 
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inte är viktigt medan 4 (13.3%) svarade att kommunikationen och relationen 
mellan dem och företaget är jätteviktigt. 
 
Analys av respondenternas attityder 
Det framgår av stapeldiagrammet att majoriteten av respondenterna tyckte att 
kommunikation och relation är ganska viktigt. Endast en liten andel tyckte att 
kommunikation och relation är jätteviktigt och de resterande tyckte att det inte 
var viktigt alls. Enligt Kotler et al. (2002, s.406) involverar relations-
marknadsföring att skapa, bibehålla och intensifiera starka relationer med 
konsumenter och andra intressenter. Marknadsföringen lägger numera mer 
fokuserad på att bygga värdefulla relationer och att marknadsföra nätverk och 
lägger därmed mindre fokus på individuella transaktioner. Målet är att leverera 
ett långvarigt värde till konsumenterna och framgång mäts i långvarig 
konsument tillfredsställelser.  
 

9. Vad är viktigt för att du skall vara lojal mot en butik/ett 
företag?
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9. Majoriteten av respondenterna 11 (36.7%) svarade att de tycker att service var 
viktigast för att de skulle vara lojala mot en butik. 8 (26.7%) svarade att de 
tyckte att pris var viktigast för att de skulle vara lojala. 6 (20 %) svarade att de 
tyckte att erbjudanden var viktigast för att de skulle vara lojala. 3 (10 %) 
svarade att de tyckte att extra förmåner var viktigast för att de skulle vara lojala. 
2 (6.7%) svarade att de tyckte att andra faktorer, såsom ekologiskt framställda 
varor, var viktigast för att de skulle vara lojala och ingen av respondenterna 
tyckte att bonuspoäng var viktigast. 
 
Analys av respondenternas attityder 
Det framgår av stapeldiagrammet att majoriteten av respondenterna tyckte att 
service var viktigast för att de skulle vara lojala mot en butik. Därefter ansågs 
pris vara viktigt vid lojalitet följt av erbjudanden. De resterande tyckte att extra 
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förmåner och andra faktorer såsom miljövänliga varor var viktigt. Enligt Feurst 
(1999, s.129) är det idag mycket vanligt med olika kundklubbar och 
lojalitetsprogram. Det är viktigt att komma ihåg att det är relationen mellan 
företaget och dess kunder som räknas. Lojalitetsprogram har definierats som en 
medveten åtgärd från företaget med syfte att bygga upp ekonomiska och 
emotionella barriärer för kunden mot att byta leverantör.  
 
 

10. Vad är konsumentvärde för dig?
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10. Majoriteten av respondenterna 16 (53.3%) svarade att kvalité var viktigast 
för att skapa konsumentvärde. 6 (20 %) svarade att de tyckte att bra service var 
viktigast. 4 (13.3%) svarade att tyckte att förmånliga priser var viktigast. 2 
(6.7%) svarade att de tyckte att designermärken var viktigast och en 3.3% tyckte 
att trendighet och kvalité var viktigast. 
 
Analys av respondenternas attityder 
Det framgår av stapeldiagrammet att majoriteten av respondenterna tyckte att 
kvalité var viktigt för att skapa konsumentvärde. Därefter tyckte respondenterna 
att service var viktigast följt av förmånliga priser. De resterande av 
respondenterna tyckte att designermärken och trendighet var viktigast för att 
skapa konsumentvärde. Enligt Kotler et al. (2002, s. 7) är konsumentvärde 
konsumentens bedömning av produktens allmänna kapacitet att tillfredsställa 
dennes behov.   
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4.3 Sammanfattande analys 
 
I den jämförande analysen har vi sammanställt resultatet från de kvalitativa data 
och de kvantitativa data som vi har samlat in från intervjuer och 
konsumentenkäter. Syftet är att ställa de två resultaten mot varandra i en 
jämförande analys för att på så sätt åskådliggöra skillnaden mellan dem eftersom 
de representerar två olika perspektiv, inköpsperspektivet samt marknads-
perspektivet. 

4.3.1 Kvalitativ- och kvantitativ data 
 
Enligt respondenterna är det flera faktorer som tillsammans skapar 
konsumentvärde. Pris anses inte vara en avgörande faktor i det här fallet 
eftersom de företag som vi har undersökt är nischade inom ett specifikt område, 
säljer designermärken och har således inte priskänsliga varor. Kvalité anses vara 
en av de faktorer som skapar konsumentvärde eftersom det är viktigt att erbjuda 
kunderna varumärken och kvalitetsprodukter. Hög service anses därmed vara en 
självklarhet eftersom kunderna förväntar sig det. Det anses även vara viktigt att 
ha moderiktiga och uppdaterade varor samt kända designermärken. Det är 
nödvändigt, enligt respondenterna, att lära känna sina kunder, dels för att ha koll 
på kundernas preferenser och på så sätt lättare kunna hjälpa dem hitta vad de 
söker och dels för att bygga upp en relation med sina kunder och visa att 
företaget känner igen, uppskattar och värdesätter dem. De anser även att det är 
viktigt att ha en ömsesidig kommunikation med kunderna för att ta reda på vad 
de är nöjda och missnöjda med och på så sätt åtgärda problemet så att företaget 
inte förlorar kunden.  
 
Enligt konsumenterna är det flera faktorer som påverkar vid ett köp och skapar 
konsumentvärde. Den mest betydelsefulla faktorn vid ett köp är design, följt av 
pris och kvalité. Service, trendighet och timing är de faktorer som anses vara 
minst betydelsefulla vid ett köp. Den faktorn som är mest central vid skapandet 
av konsumentvärde är enligt konsumenterna kvalité, följt av service och 
förmånliga priser. De resterande faktorerna som också spelar en roll för att skapa 
konsumentvärde är designermärken och trendighet.  
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4.3.2 Jämförande analys av kvalitativ- och kvantitativ data 
 
Generellt tycker respondenterna från företagen att alla faktorer är viktiga vid 
skapandet av konsumentvärde. Dock är den faktor som är minst viktig pris 
eftersom företagen inte har priskänsliga varor. Den faktor som därmed är 
viktigast enligt dem är unika, moderiktiga varor och kända designermärken. 
Respondenternas svar stämmer väl överens med Kotler et al. (2002, s. 393) om 
att det totala konsumentvärdet är det sammanlaga värdet av en produkt, service, 
personal och image, som konsumenter erhåller från ett erbjudande. Till skillnad 
från respondenterna tycker de undersökta konsumenterna att design är den 
faktorn som påverkar mest vid ett köp och kvalité anses som den mest 
betydelsefulla faktorn vid skapandet av konsumentvärde enligt konsumenterna. 
Enligt Hedén och McAndrew (2005, s.54) värderar konsumenten produkten sett 
utifrån det behov som denne har av den.  
 
Konsumenten värderar också produktkvalitet, produktens funktion och design 
samt varumärket och andra så kallade immateriella värden, det vill säga 
egenskaper som relaterar till hur produkten upplevs och inte till hur den faktiskt 
är. Alla intryck och egenskaper tillsammans ger konsumenten en möjlighet att 
bedöma produktens värde. När sedan värdet sätts i förhållande till priset kan 
konsumenten avgöra om det är ett köp som ger god valuta för pengarna. 
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5. Slutsatser  
 
I det här kapitlet presenterar vi de slutsatser som vi har kommit fram till i 
samband med undersökningen med vårt syfte som underlag. Slutsatserna 
återspeglar problembakgrunden och problemdiskussionen. Vi har valt att börja 
med huvudproblemet för att sedan avsluta med delproblemen. 

5.1 Huvudproblem: Vilka faktorer i inköpsprocessen är 
kritiska för att skapa konsumentvärde? 
 
Vi anser att inköpsperspektivets synpunkter bäst överensstämmer med 
verkligheten i jämförelse med marknadsperspektivets gällande konsumentvärde. 
Det vill säga att det är alla de kritiska faktorerna såsom pris, kvalité, service, 
design, trendighet och timing som skapar konsumentvärde. Det kanske är 
oväntat att en inköpare på ett företag har en klarare bild än konsumenterna av 
vad konsumentvärde är. Dock är det möjligt att företagen känner till kundernas 
behov och önskemål bättre än kunden själv. Det är möjligt att konsumenter 
ibland säger en sak men gör en annan, alltså samstämmer kundernas attityder 
och beteenden inte i alla sammanhang. Ett framgångsrikt företag vet vad kunden 
vill ha innan kunden vet det själv. Det gäller med andra ord att tillgodose de 
behov och önskemål som konsumenterna har även om konsumenterna inte själva 
är medvetna om dem. 
 
Det framkom i konsumentundersökningen att konsumenterna ansåg att en viss 
faktor var mer betydelsefull än en annan, dock bör företagen inse att alla 
faktorerna är betydelsefulla när de sätts in i ett sammanhang och att avsaknaden 
av en faktor påverkar alla de andra faktorerna. Det är som nämnts inte en 
produkt eller tjänst som skapar kundvärde utan en helhetspaket i form av 
lösningar på kundernas problem. Precis såsom kroppens alla organ är lika vitala 
för att hålla en människa vid liv, är alla stegen i inköpsprocessen lika kritiska 
och betydande för att slutresultatet, det vill säga konsumentvärde skall uppnås.  
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5.2 Delproblem 1: Vilka faktorer är viktiga för att skapa 
konsumentvärde utifrån ett inköpssperspektiv, det vill säga 
ett företagsperspektiv? 
 
I takt med undersökningens utförande insåg vi att det är alla de kritiska 
faktorerna i inköpsprocessen som tillsammans skapar konsumentvärde, vilket 
överensstämmer med de intervjuade företagens synpunkter. Dock anser vi att 
vissa faktorer är mer och andra mindre viktiga beroende på typ av produkt. 
Nischade företag som fokuserar på trendiga varor och kända designermärken 
behöver inte använda pris som konkurrensmedel eftersom de varor de här 
företagen erbjuder inte är priskänsliga. Däremot anser vi att service är viktigt i 
ett sådant sammanhang då kunderna förväntar sig det. Det är viktigt för nischade 
företag att lära känna sin kundkrets och skapa en relation med dem för att på så 
sätt veta vad kunderna efterfrågar. Kommunikation är en pelare i uppbyggnaden 
av relationer och det är genom just kommunikation som företaget 
uppmärksammar kundens attityder och beteenden. Det är även viktigt för 
företaget att uppskatta kunden och visa att de värdesätter dem för att lojalitet 
skall uppstå och konsumentvärde skall skapas. 

5.3 Delproblem 2: Vilka faktorer är viktiga för att skapa 
konsumentvärde utifrån ett marknadssperspektiv, det vill 
säga ett konsumentperspektiv? 
 
Resultatet av konsumentundersökningen gav inte det utslag som vi hade 
förväntat oss, vilket antagligen beror på att svaren från enkäterna är otillräckliga 
då vi endast frågade ett fåtal respondenter. Enligt konsumentundersökningen 
anses design vara den mest betydelsefulla faktorn vid ett köp. Designen på en 
vara är betydelsefull speciellt då trender inte skiljer sig särskilt mycket mellan 
återförsäljarna. Det krävs istället en nisch och unika varor för att urskilja sig från 
mängden. Pris och kvalité ansågs dock vara viktigare än service. Vi tror att 
påståendet gäller allmänt, men inte för de nischade företagen.  
 
Kvalité följt av service och förmånliga priser ansågs vara de viktigaste 
faktorerna vid skapandet av konsumentvärde. Vi är dock skeptiska till resultatet 
eftersom vi anser, som tidigare nämnt att alla faktorer tillsammans bidrar till 
skapandet av konsumentvärde. Vi tror även att det är en åldersfråga vad gäller 
vilka faktorer som är viktigast bland kvalité, service, pris, modegrad och design. 
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6. Avslutande diskussion 
 
I det här kapitlet bedömer vi de insamlade data och material som vi erhållit för 
att undersöka om vi har uppnått vårt syfte med forskningen i uppsatsen. Vi 
kritiserar de källor som vi har använt oss av samt vår egen arbetsmetod och de 
eventuella brister som uppsatsen har. Vi reflekterar även över vad som hade 
kunnat göras annorlunda för att förstärka validiteten och reabiliteten. Vidare 
kommer vi även att ge förslag för fortsatt forskning inom det berörda området. 
 

6.1 Egna reflektioner 
 
I helhet är vi nöjda med uppsatsen. Dock anset vi att det finns saker som vi 
skulle kunna ha gjort annorlunda. En sak som vi har insett i efterhand är att vi 
borde ha tänkt igenom utformningen av intervjumallen och konsumentenkäten 
mer noggrant, för att få dem att bli mer samställda och underlätta för läsaren att 
se sambanden mellan den kvalitativa och kvantitativa undersökningen. Det är 
som de säger, det är lätt att vara efterklok. Det är genom misstag som framgång 
skapas och vi hoppas att vi har lärt oss något på vägen. Vi anser att bristerna i 
vår uppsats är att konsumentundersökningen inte var så omfattande som vi hade 
önskat med tanke på tidsbristen och således känner vi att vårt underlag för 
uppsatsen är något mager.  

6.2 Källkritik 
 
De källor som vi har använt oss av i uppsatsen anser vi vara tillförlitliga 
eftersom vi endast använts oss av erkända författare vars teorier har använts som 
grund för föreläsningar och forskning inom området. Vi har i första hand använt 
oss av primärkällor men även en del sekundära källor. Dock bör läsaren ha i 
åtanke att de artiklar som vi har använt oss av inte är lika tillförlitliga som 
litteraturen.  
 
Vi är generellt sett nöjda med validiteten i vår undersökning eftersom vårt mål 
var att ta reda på vilka kritiska faktorer i inköpsprocessen som skapar 
konsumentvärde och vi anser att vi erhöll svaret på frågan både med hjälp av 
intervjuer och konsumentenkäter. Vi är nöjda med reabiliteten i vår 
undersökning eftersom vi använde oss av en bandspelare vid intervjuerna för att 
på så sätt dokumentera och säkerställa inköparnas respons. Vid konsument-
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undersökningen säkrade vi mätsäkerheten genom att använda oss av mätbara 
svarsalternativ till frågorna.  

6.3 Förslag till vidare forskning 
 
Vi har undersökt vilka de kritiska faktorerna är i inköpsprocessen som skapar 
konsumentvärde. Vi har inte studerat varför de undersökta konsumenterna svarat 
som de gjort baserat på de frågor vi har ställt. Ett förslag skulle vara att göra en 
mer omfattande och mer grundlig konsumentundersökning för att ta reda på de 
underliggande skälen till konsumenternas respons. Ett annat förslag är att med 
jämna mellanrum förnya undersökningen för att hålla sig uppdaterad om 
förändringar i konsumentbeteenden och attityder.  
 
Vi inriktade oss på nischade företag i undersökningen inför uppsatsen, dock 
skulle en liknande studie av andra företag bidra till en helhetssyn av företagens 
tillvägagångssätt för att skapa konsumentvärde. 
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Bilaga 1 
 
Intervjumall  
 
1. Hur många gånger per år köper ni in kollektioner? 

 
2. Hur lång tid i förväg köper ni in en kollektion inför varje säsong? 
 
3. Hur vet ni vad som skall köpas in, alltså vad som kommer att vara 
trendigt? 
 
4. Var är era leverantörer belägna, i Sverige eller utomlands? 
 
5. Hur är er relation till leverantörerna? 
 
6. Hur viktig är relationen mellan leverantör och inköpare? 
 
7. Vad händer om en kollektion blir helt fel, vilka blir då åtgärderna? 
 
8. Har ni råkat ut för någon flopp någon gång, i så fall vad har ni gjort för 
att åtgärda en sådan situation? 
 
9. Hur vet ni vad era kunder vill ha? 
 
10. Vad tror ni är viktigt för era kunder? 
 
11. Vad anser att konsumentvärde är? 
 
12. Hur går ni tillväga för att skapa konsumentvärde? 
 
13. Hur vet ni ifall era kunder är nöjda? 
 
14. Vad tror ni är anledningen till att era kunder är lojala mot er? 
 
15. Hur ser er inköpsprocess ut i kronologisk ordning? 
 

 



16. Vilken eller vilka steg i inköpsprocessen anser ni är viktigast för att 
uppnå konsumentvärde? 

 
17. Vad bör man tänka på som inköpare? 
 
18. Vad är det viktigaste rådet ni skulle ge en blivande inköpare? 
 
 
 

 



Bilaga 2 
 
Intervju med ”Charlotte of Sweden” 
 
Namn: Charlotte Ryding     
Datum: 2007-03-29 
 
1. Flera gånger per år. Från 20 olika leverantörer. Höst 1 och höst 2 osv. 
Ca 8 gånger per år. 
 
2. Redan i januari för leverans i augusti. Inköpen sker alltså ett halvt år 
innan. 
 
3. Hålla sig uppdaterad, läser modetidningar, förlita sig på leverantörer 
och gå på magkänslan. Veta vem som är målgruppen, baserad mer på 
personlighet och mindre på ålder. 
 
4. Svenska och danska leverantörer främst. Även italienska leverantörer 
som har agenter i Sverige. 
 
5. Jättebra. Är samarbetspartners. Bollar idéer med varandra och stöttar 
varandra. 
 
6. Det är viktigt att ha nära relationer med sina leverantörer. 
 
7. Stora leveranser blir inte fel, det är en i så fall viss plagg som blir fel 
och då kanske man kan omplacera plagget. Om det är något fel med 
plagget, till exempel om det är en konstig passform så reklamerar man 
den till leverantören eftersom plagget då inte passar någon alls. 
 
8. Javisst. Även om tidningarna spår att det är trendigt med en viss vara så 
kanske det inte går hem hos kunderna. Till exempel ett plagg med lila 
färg, då får man rea ut dessa plagg. 
 
9. Det vet man inte. Man får helt enkelt lita på magkänslan. Man måste ha 

 



sinne för detta som inköpare. Det är dock alltid en chansning, man vet 
aldrig säkert. 
 
10. Allt. Hög service, eftersom de förväntar sig det. Detta i kombination 
med fina varor. Att vara nischad, att ha en personlig stil samt att mixa 
billigt med dyrt. 
 
11. Fina varor till hyfsade priser. Dessutom en hög service, eftersom 
service är viktigt. 
 
12. Att vara personliga och lära känna kunderna. Ringa upp dem, 
medlemskap, rabatter samt inbjudan till reor och modevisningar. 
 
13. Prata med kunderna i samband med shoppingen. Återköp. 
 
14. Hög service, fina varor och personliga relationer. 
 
15. Det är alltid leverantörerna som ringer och bokar upp mig, oftast efter 
jul och träffas någon gång under januari/februari. Det kan även vara så att 
en ny leverantör ringer upp en och vill visa sina kollektioner för att han 
tror att dessa kläder skulle passa min butik. Efter samtalet bokar man en 
tid med leverantören. Leverantören kommer då till butiken och packar 
upp kläderna eller så träffas vi på ett hotell. Om leverantören är inom 
Göteborg träffas vi istället i hans showroom. Därefter lägger man en order 
direkt hos leverantören som sedan skickar en orderbekräftelse till mig 
som jag måste skriva under och skicka tillbaka till leverantören.  
 
16. Det är nog själva mötet med leverantören då det är där man lägger sin 
order och där man bestämmer vad man skall köpa in.  
 
17. Många saker. Att lära känna sina kunder genom att vistas i butiken 
och på så sätt ha kontakt med kunderna. Veta vem sin målgrupp är och 
lära känna dem. 
 
18. Vistas i butiken och jobba kundnära. Även ta reda på vad som sålde 
och vad som inte sålde. 

 



Bilaga 3 
 
Intervju med “ABCD” 

 
Namn: Rickard Nilsson 
Datum: 10-04-2007 
 
1. Det är en lång process. "Gucci" har till exempel 12 inköpsresor som 
börjar från maj månad. Åker ca fyra till fem gånger per år, spenderar 
veckorna på olika ställen. 
 
2. Det gör vi till exempel just nu. Februari - mars köper vi in för hösten. 
Maj - juni köper vi in för sommaren näst år. Leveranserna kommer 
komma in vid februari-mars året efter, det vill säga cirka tre månader 
innan sommaren. 
 
3. Trender har en stor påverkan. Vi diskuterar sinsemellan butikerna om 
vad som efterfrågas. Vi tittar i tidningarna och går på trendseminarier. 
Här i ABCD är folk inte mest ute efter märken utan de letar efter och 
köper mest klassiska kläder. 
 
4. Vi köper direkt från återförsäljarna som finns i Paris, London och 
Milano. Vi köper mest in från europeiska återförsäljare. De flesta säljer 
direkt genom sina egna modehus, men ett märke såsom Dsquared har 
agenter. 
 
5. Relationen är som vilken annan som helst. Det händer att de eller vi gör 
fel men då får man ha en öppen dialog så att man kommer överens. 
 
6. Relationen till leverantörerna är jätteviktig. 
 
7. Vi börjar med en realisation, många företag har egna outlets. Vi skickar 
dem dit och får lite pengar tillbaka. Nya märken tar vi in en liten 
provkollektion av för att kolla läget. 
 
8. Det har väl hänt att något plagg eller accessoar har blivit fel eller som 

 



inte blivit sålda men då gör vi som jag sa tidigare, att vi rear ut dem eller 
skickar dem till deras egna outlets. 
 
9. Vi får folk att prova dem nya kläderna som vi har fått in, försöker visa 
att vi har en bra jeans till exempel med bra passfrom. Vi har inte mycket 
marknadsföring eftersom kunderna som kommer hit vet vad de vill ha. Vi 
har börjat med en kunddatabas för att kolla vilka kunder vi har, 
uppdaterat vår hemsida och detta gör vi för att locka fler kunder till att 
komma hit.  
 
10. Service behövs verkligen i denna butik, medan priskänslighet inte 
riktigt gäller här. Varorna är inte de mest trendigaste utan de är mer 
klassiska. Då och då tar vi in plagg som visats på deras visningar (t.ex. 
Gucci) så att kunderna ska känna igen plaggen. 
 
11. Att alltid säga hej, vara artig, visa att man har uppmärksammat 
kunden som kommit in i butiken. Låta kunden veta att man finns där för 
att hjälpa dem men inte flåsa dem i nacken. Man bör även hålla koll på 
varorna i butiken så att man lättare kan hjälpa kunderna att matcha. Man 
skall göra så att kunderna känner att de vill komma tillbaka till butiken. 
 
12. Som tidigare nämnts, genom att uppmärksamma kunden, visa att vi 
bryr oss och att vi värdesätter att vi har dem som kunder.  
 
13. Vi har stamkunder som de som jobbat här lite längre har byggt upp en 
relation med. Få kunderna att känna sig bekväma med en. Behandla 
kunderna lika vare sig de är 15 eller 45 år. Man ska bara ändra 
samtalsdialogen vid sådana skillnader. Då vi har en öppen dialog med 
våra kunder, särskilt med stamkunderna så vet de att de alltid kan komma 
in till butiken om det är något fel på varorna eller om de av en anledning 
vill reklamera något. Genom att vi även håller på att utveckla en 
kunddatabas så kommer vi förhoppningsvis bättre veta vad kunderna vill 
ha. 
 
14. Det är nog på grund av varorna då det inte finns många butiker som 
säljer de varor som vi säljer. 

 



 
15. Inget svar. 
 
16. Förberedelse. Allting hänger på hur väl förberedd man är innan själva 
inköpen. 
 
17. Lämna ens egen smak hemma. Det är inte din egen smak som ska 
köpas in till butiken. 
 
18. Att alltid vara förberedd innan inköpen. 

 



Bilaga 4 

 
Intervju med ”Peter’s Dandy” 
 
Namn: Jonas Eriksson 
Datum: 2007-04-19 
 
1. Två huvudkollektioner per år. Vår/sommar och höst/vinter. 
Höstkollektionen levereras redan i maj. Vårkollektionen levereras i 
januari. 
 
2. Ca 6 månader i förväg. 
 
3. Sätta in sig i varje leverans, hur de ser på modet och ens egna kunder. 
Läsa modetidningar, resor till exempelvis Milano och lägga märke till hur 
folk klär sig. Det gäller att hålla sig uppdaterad. 
 
4. Utomlands, få i Danmark och fler i Italien. Även några i London och 
Paris. 
 
5. Relationen är god.  
 
6. Jätteviktigt då det finns ett samarbete. 
 
7. Det finns ingen back up i sådana situationer. Vi rear ut dessa varor. Det 
är bäst att köpa i små serier då det är osäkert om plaggen kommer att 
fungera. 
 
8. Nästan varje säsong. Det är alltid något plagg som blir fel, som inte 
fungerar. 
 
9. Man måste känna till sin kundkrets. Veta deras åldergrupper och vara 
lyhörd för deras intressen. ”Moment of truth” 
 
10. Allt sammantaget. Att tillsammans med sin personal bygga upp 
butiken. Det är viktigt att ha moderiktiga varor från rätt leverantör 

 



(exempelvis D & G). Service är också viktigt. 
 
11. Att få en bra och uppdaterad vara, bra kvalité, bra service och att 
kunden blir igenkänd i butiken.  
 
12. Att man vet vad kunden köpt tidigare och vet vilken sorts garderob de 
har och dylikt. 
 
13. Att man har nära relationer till sina stamkunder. Att man uppmuntrar 
dem att vända sig till butiken ifall de är missnöjda istället för att prata 
med andra om det. 
 
14. Kontakten med kunderna. Viktigt att bygga upp en bra relation med 
dem. 
 
15. Inget svar. 
 
16. Det är en helhet. Det är alltifrån att försöka sätta sig in i vad kunden 
vill ha och vad målgruppen söker. Vad leverantörerna presenterar och att 
hitta rätt prylar vid rätt tillfällen. 
 
17. Att inte vara en stereotyp, man måste vara flexibel i sina köp som 
inköpare. Komplettera olika inköp till ett sortiment. 
 
18. Ens egen smak som inköpare bör påverka inköpen. Man måste tycka 
om det som man säljer i butiken. Man måste tro på det man köper in helt 
enkelt. 
 

 



Bilaga 5 
 
Konsumentenkät 
 
Kön: 
A. Man 
B. Kvinna 
 
Ålder: 
A. 18-25 
B. 25-30 
C. 30-40 
D. 40-60 
 
1. Hur ofta shoppar du? 
A.1gång i veckan 
B.1 gång i månaden 
C.1 gång per säsong 
D. Övrigt 
 
2. Hur mycket pengar spenderar du på shopping per månad? 
A. 1-500 kr 
B. 500-1000 kr 
C. 1000-5000 kr 
D. 5000 eller mer 
 
3. Vart Shoppar du oftast? (Nämn dina tre favoritbutiker)  
A. 
B. 
C. 
 
4. Impulsshoppar du oftast, eller planerar du dina köp? 
A. Impulsshoppar 
B. Planerar köpen 
C. Både och 
 

 



5. Vad är viktigt för dig vid ett köp? (Välj i ordning 1-5) 
A. Pris 
B. Service 
C. Trendighet 
D. Design 
E. Kvalité 
F. Timing (Att varan är i butik i fått tid) 
 
6. Om den vara du söker inte finns i en butik, väntar du eller letar du 
vidare? 
A. Väntar 
B. Letar vidare 
C. Övrigt 
 
7. Är designermärket på en vara viktigt?  
A. Det är viktigt 
B. Beror på varan 
C. Det är inte viktigt 
D. Övrigt 
 
8. Skulle du kunna tänka dig att betala lite extra för service? 
A. Ja 
B. Nej 
C. Kanske/Vet ej 
 
9. Hur viktigt är det att personalen i en butik  behandlar dig speciellt, 
alltså att det finns en kommunikation och relation mellan dig och 
företaget? 
A. Jätteviktigt 
B. Ganska viktigt 
C. Inte viktigt 
D. Övrigt 
 
 
 

 



10. Är du lojal mot någon/några butiker? 
A. Ja 
B. Nej 
C. Övrigt 
 
11. Vad är viktigt för att du skall vara lojal mot en butik/ett företag? (Välj 
i ordning 1-6) 
A. Pris 
B. Service 
C. Bonus/poäng 
D. Erbjudanden 
E. Extra förmåner  
F. Övrigt 
 
12. Vad är konsumentvärde för dig? (Välj i ordning 1-6) 
A. Förmånliga priser 
B. Hög service  
C. Trendighet (Butiken är modemedveten och har varan i rätt tid) 
D. Designermärken 
E. Bra Kvalité 
F. Annat 
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