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Abstract: 
The real estate industry in Gothenburg City is today characterized by 
strong competition. 
Difficulties in this industry are to find proper locations and the right 
tenants. The places where the real estate company’s premises are 
situated are directly linked to how attractive the company will be. It’s 
of importance that the strategies of the real estate companies and the 
tenants match. 
 
The real estate companies that hire out premises must be satisfied with 
the activities that are going to take place in their spaces. For a real 
estate company it’s important that the company has all the right 
tenants because they can help to improve the company’s image. 
AP Fastigheter AB has during a long time been working on finding 
the right location for the clothing company Zara in their shopping 
centre Arkaden. With Zara it has been a complicated process with 
finding the right spot for the store. This is because of the fact that the 
head managers of Zara would not settle for less than the best location. 
 
The purpose of this essay is to find out how the opening of Zara will 
affect Arkaden and its brand. We also want to find out what the 
opinions are of the tenants in Arkaden about the store opening. Finally 
we want to look into what thoughts the consumers have about the 
establishment. 
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The methods we used to answer our questions were based on 
interviews in the streets with consumers and detailed interviews with 
the managers of the shops in Arkaden. 
 
The theoretic chapter in our essay discusses the following important 
parts: communication, positioning, branding and consumer behaviour.  
 
After the study we gathered the information and presented the results 
of our research. 
Afterwards the results were analyzed with the help of the theoretic 
chapter.  
 
Our study showed that Zara has had a positive effect on Arkaden. The 
store has already become top-of-mind and many people associate Zara 
with Arkaden. 
The tenants in Arkaden think that the establishment of Zara is 
positive, and they don’t look at the competition as a larger threat.  
Our interviews with the consumers showed that there has been a need 
of the store for a very long time. A great amount of the asked had 
visited the store, and many believed that they would shop more 
frequently in Arkaden now when Zara has opened there. 
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Sammanfattning: 
Fastighetsbranschen i Göteborgs innerstad präglas av hård konkurrens. 
En svårighet i branschen är att hitta bra lägen och rätt hyresgäster. Var 
någonstans fastighetsbolagens lokaler är placerade har en direkt 
koppling till hur attraktivt företaget blir. Det är viktigt att 
fastighetsbolagens och hyresgästerna strategier stämmer överens med 
varandra.  
 
Fastighetsbolaget som hyr ut lokaler måste vara nöjda med 
verksamheten som kommer att drivas i deras utrymmen. För ett 
fastighetsbolag är det viktigt med rätt hyresgäster då de kan höja 
företagets profil eller image.  
AP Fastigheter AB har under en lång tid arbetat med att utveckla en 
lösning för att kunna ta in butiken Zara i sitt affärshus Arkaden. Zara 
har varit ett krävande projekt då de ansvariga för butiken länge letat 
efter ett så bra butiksläge som möjligt. 
Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på hur etableringen av 
butiken Zara kommer att påverka affärshuset Arkaden och dess 
varumärke, samt vad de övriga butikerna och konsumenterna tycker. 
 
De metoder som vi har använt oss av för att besvara våra frågor är 
påstana intervjuer med konsumenterna samt djupintervjuer med 
butikscheferna. 
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Uppsatsens teoretiska kapitel behandlar de för uppsatsen viktigaste 
områdena, nämligen kommunikation, positionering, varumärken och 
konsumentbeteende. 
 
Efter att ha sammanställt den kvalitativa och kvantitativa 
undersökningen presenterade vi resultaten och analyserade sedan det 
med hjälp av teorin. 
 
Vår studie visade att Zara haft en positiv inverkan på Arkadens 
varumärke. Butiken har redan hunnit bli top-of -mind, och många 
förknippar redan Arkaden med just Zara. 
De övriga hyresgästerna i Arkaden upplever etableringen av Zara som 
något positivt och de ser inte konkurrensen som något större hot mot 
deras butiker.  
Våra påstana intervjuer med konsumenterna visade att det länge 
funnits ett behov av butiken Zara i Göteborg. Ett stort antal av de 
tillfrågade hade besökt butiken, och många trodde att de skulle handla 
mer i Arkaden nu efter att Zara finns där. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: etablering, affärshus, konsumenter, hyresgäster 
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1. Inledning 
 
I kapitel ett presenteras en övergripande introduktion till problemet 
tillsammans med en diskussion som mynnar ut i en 
problemformulering. Forskningsproblemet beskrivs tillsammans med 
avgränsningar och syfte som vi kommer att följa som en röd tråd 
genom hela uppsatsen. Vi avslutar kapitlet med en disposition där 
uppsatsens olika delar presenteras. 
 

1.1 Problembakgrund 

Fastighetsbranschen i Göteborgs innerstad präglas i dagsläget av hård 
konkurrens med ett antal starka aktörer. Med den här aspekten av 
fastighetsbranschen avser vi affärshus och butikslokaler. Håkan 
Sahlin1 anser att de starkaste aktörerna är AP Fastigheter, 
Wallenstam, Vasakronan och Hufvudstaden. 
En svårighet i branschen är att hitta bra lägen och rätt handlare. Med 
handlare avses de olika fastighetsbolagens hyresgäster, alltså de som 
väljer att exemeplvis öppna butiker i deras lokaler. Med kunder 
menas konsumenter som köper i handlarnas butiker.  
Den viktigaste aspekten är i vilket område och i vilken miljö 
lokalerna finns. Ett nyckelord när det gäller detta är ordet status.  
Var någonstans fastighetsbolagens lokaler är placerade har en direkt 
koppling till hur attraktivt företaget blir för handlarna. I sin tur 
gynnas handlarna av läget då ett bra och centralt läge drar till sig 
mycket folk och därmed kunder. (Gilbert, D. 2003, sid. 603). 
 
Varje aktör har sin egen strategi för hur de skall agera på marknaden. 
Strategin i sin tur ligger som grund för positioneringen.   
Fastighetsbolagen har strategier och handlarna har i sin tur egna 
strategier för att positionera sig och sitt varumärke på ett korrekt och 
relevant sätt. De olika strategierna måste stämma överens med 
varandra för att båda parterna ska bli nöjda. Natruligtvis gäller det att 
arbeta tillsammans och kompromissa sig fram till en lösning. 
Cindy Jonsson2 menar att det i detaljhandeln idag råder en 
mångsidighet av butiker, varumärken och produkter. 

                                                 
1 Håkan Sahlin, Regionchef AP Fastigheter AB, möte den 16 mars 2007 
2 Cindy Jonsson, Centrumledare AP Fastigheter AB, möte den 28 januari 2007 
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För att överleva i den tuffa konkurrensen gäller det att tänka noga på 
sin strategi och sina konkurrensmedel. Det gäller att på bästa sätt 
blanda de olika konkurrensmedeln, produkt, pris, plats och påverkan, 
och sedan rikta dem mot en bestämd marknad eller målgrupp.  
De här insatserna ska leda till att ett optimalt utbyte av 
konsumenterna erhålles. (Magnusson, M. & Forssblad, H. 2000, sid. 
77) 
 

1.2 Problemdiskussion 

Konkurrensen bland affärshus och butikslokaler är idag tydlig i 
Göteborgs centrum.  
Den viktigaste och kanske mest avgörande förutsättningen för att 
företaget skall lyckas är det fysiska läget. Med det här menar vi 
platsen där fastigheten är belägen.  
Platsen där ett företag väljer att öppna t ex en butik kan ses som en 
komplicerad process, då det gäller att se till att det passar ens strategi 
och hjälper till att förtydliga ens positionering.  
 
Det är viktigt att fastighetsbolaget som hyr ut är nöjda med 
verksamheten som kommer att drivas i deras lokaler. För ett 
fastighetsbolag är det viktigt med rätt hyresgäster, då de kan höja 
företagets profil eller image.3 
När ett fastighetsbolag tar in en ny butik så är det ofta av stor vikt att 
butiken stämmer överens med positioneringen av fastigheten. 
Bolagen är noga med att välja ut de aktörer som ska få etablera sig på 
den egna spelplanen.  
Det är svårt att finna bra och framgångsrika lösningar men det är en 
klar möjlighet för båda om det lyckas. 
I slutändan är det ändå konsumenten som avgör om en satsning är bra 
eller inte. Det är dem som är de viktigaste intressenterna och om inte 
de är övertygade så faller hela idéen. 
Det kan konstanteras att alla satsningar som fastighetsbolag och 
butiker gör är med syfte att nå kunder. Då dagens kunder har ett stort 
utbud att välja bland, kan de vara svåra att få med sig. Lyckas 
företaget skapa någonting för att få kundernas förtroende, 
uppmärksamhet och tid har de kommit en bra bit på vägen. 

                                                 
3 Cindy Jonsson, Centrumledare AP Fastigheter AB, möte den 28 januari 2007 
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AP Fastigheter AB har under de senaste 18 månaderna arbetat med 
att utveckla en lösning för att kunna ta in butiken Zara i sitt affärshus 
Arkaden. Det har krävts kreativitet och framförallt uthållighet från 
fastighetsbolaget för att göra etableringen möjlig.  
Zara har varit ett krävande projekt då de ansvariga för den här butiken 
länge letat efter ett så bra butiksläge som möjligt. AP Fastigheter 
gjorde det möjligt för Zara att få precis det som de velat ha. (Emma 
Berthling, 2006-05-09) 
 
Nu är det snart dags att slå upp portarna för Zara och det är här alla 
frågor kommer till ytan. Vad innebär den här satsningen för Arkaden? 
Avgörandet ligger helt på konsumenternas inställning.Kommer 
konsumenterna att visa tummen upp eller tummen ner? Givetvis finns 
det redan tankar och känslor kring det här men det kan ändå 
diskuteras vilken respons satsningen kommer att ge. 
 

1.3 Problemformulering 

Med utgångspunkt från problembakgrunden och problemdiskussionen 
har vi formulerat nedanstående problemformulering. 

1.3.1 Huvudproblem 
Vi har formulerat huvudproblemet i vår uppsats enligt följande: 
 
Hur kommer etableringen av butiken Zara att påverka 
affärshuset Arkaden och dess varumärke? 
 
Det är den här frågan som kommer att utgöra utgångspunkten för oss, 
och det är svaret på den som kommer att vara kärnan i uppsatsen.  
För att närmare förklara huvudproblemet kan vi börja med att nämna 
den nyfikenhet som kretsar kring öpnningen av den här butiken.  
Zara är ett spanskt klädföretag som idag är internationellt känt med 
butiker över hela världen. (www.zara.com 2007-02-14) 
De senaste åren har Zara slagit igenom stort och varit oerhört 
konkurrenskraftigt med sitt övertygande koncept. Med förmågan att 
erbjuda trendigt mode och ett stort utbud till bra priser har Zara 
vunnit stora marknadanadelar. 
Idag har Zara fem butiker på olika orter i Sverige, nämligen 
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Stockholm, Malmö, Sundsvall och Täby. 
(http://www.zara.com/v07/index.html 2007-03-15)  
Spekulationerna har varit många kring frågan varför Zara inte har 
öppnat en butik i Göteborg när efterfrågan som känt varit stor.  
Det mest logiska svaret på den här frågan är att företaget länge letat 
efter en lämplig plats åt butiken i Göteborg och att de nu äntligen 
funnit en passande lösning.  
I april månad 2007 kommer Zara att öppna en butik i affärshuset 
Arkaden som är beläget mitt i Göteborg City.  
Arkaden ägs av fastighetsbolaget AP Fastigheter som ägnat 18 
månader åt att hitta en lämplig butikslokal för Zara. Nu när båda 
parterna är nöjda är etableringen ett faktum. (Emma Berthling 2006-
05-09) 
 
Vår uppsats kommer att behandla frågan hur Zara kommer att 
påverka affärshuset. Vi vill ta reda på vad en så stor aktör som det 
spanska klädföretaget kommer att medföra till Arkaden. 
Det spekuleras mycket kring det här, både hos AP Fastigheters 
ledning och de övriga butiksinnehavarna i Arkaden. Givetvis har 
konsumenterna också höga förväntningar på öppningen av butiken, 
det är någonting som länge varit eftertraktat.Vi vill undersöka vilken 
effekt Zara kommer att ha på Arkadens olika byggstenar.  
Kommer Arkadens varumärke på något sätt att förändras? Stärks 
Arkadens positionering ytterligare efter att affärshuset tagit in butiken 
Zara? Framförallt kanske det är intressant att undersöka om Arkaden 
kommer att locka till sig nya kunder och tilltala en trendkänslig 
målgrupp mer än tidigare. Vi vill ta reda på om Arkaden kommer att 
uppfattas som attraktivare nu när en Zara butik finns i affärshuset. 
Med alla dessa funderingar som grund, har vi formulerat ett 
huvudproblem som kommer att fungera som en riktlinje för oss vid 
författandet av den här uppsatsen. 

1.3.2 Delproblem 
Vi har formulerat två delproblem enligt följande: 
 
1. Hur upplever de övriga butikerna i Arkaden etableringen av 
Zara? 
 
2. Vad tycker konsumenterna om att Zara öppnar en butik i 
Arkaden? 
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De här två delproblemen hör ihop med vårt huvudproblem och har 
som syfte att hjäpa oss att svara på det huvudsakliga problemet. 
Eftersom vår tanke är att vi ska ta reda på hur Arkaden förändras när 
butiken Zara öppnar, så känns det naturligt att ta reda på hur de 
övriga butikerna i affärshuset kommer att reagera. Vi vill se närmare 
på hur några av butikernas ansvariga ser på den här förändringen. Är 
det så att de ser det här som någonting positivt som kommer att leda 
till en större folkmassa inne i Arkaden? Eller är det så att de ser Zara 
som ett hot som möjligtvis kommer att ta kunder ifrån dem?  
Det skulle också vara relevant att analysera hur försäljningen har gått 
för de andra butikerna efter att Zara kommit in i affärshuset.  
Vi anser att den här frågan är viktig att besvara därför att de övriga 
butikerna är viktiga intressenter. De är ju fortfarande en del av 
Arkaden, frågan är bara om deras position förstärks eller försvagas.  
 
Det andra delproblemet är minst lika viktigt som det första. Vi kan 
med all säkerhet påstå att det är en intressant fråga att besvara, inte 
bara för oss som författare utan för AP Fastigheter som gjort det 
möjligt för Zara att nå Göteborg. Det konsumenterna tycker är av stor 
vikt för oss när vi ska svara på frågan hur Arkaden kommer att 
förrändras. Ända sedan det blev offentligt att Zara skulle öppna i 
Göteborg har det pratats om att affären skulle bli en stor kundmagnet. 
Vi vill undersöka vad konsumenterna egentligen tycker och se om  
svaren gör Arkadens varumärke starkare än vad det är idag. 

1.4 Syfte 

Syftet är att undersöka, beskriva och analysera , dels ur kundernas 
perspektiv och dels ur Arkadens perspektiv, vilken effekt 
etableringen av butiken Zara kommer att få på affärshuset Arkaden.  
 

1.5 Problemavgränsning 

På grund av fastighetsbranschens mångsidighet har vi valt att 
begränsa oss till affärshus och butikslokaler. Avgränsningen passar 
vårt syfte och vår problemformulering, då vi kommer att ha ett 
affärshus som vår spelplan. 
Vår geografiska avgränsning är specifikt Göteborgs innerstad 
eftersom området är relevant för uppsatsen.  
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1.6 Disposition 

Dispositionen för uppsatsen visar hur uppsatsen är uppbyggd. De 
olika delarna, inledning, metoddiskussion, teoretisk referensaram, 
empiri och analys, samt slutsatser och rekommendationer är 
grundpelare i vår uppsats. 
 
Kapitel 1. Inledning 
I kapitel ett presenteras en övergripande introduktion till problemet 
tillsammans med en diskussion som mynnar ut i en 
problemformulering. Forskningsproblemet beskrivs tillsammans med 
avgränsningar och syfte. 
 
Kapitel 2. Metoddiskussion 
Här ges en grundläggande beskrivning av olika metodologiska 
teorier. Vi har även givit en förklaring och motivering till varför vi 
valt att använda oss av en viss metod. 
 
Kapitel 3. Teoretisk referensram  
I den teoretiska referensramen redogör vi för de olika teorier som är 
relevanta för vår uppsats. De valda teorierna har en koppling till vår 
frågeformulering och syftar till att hjälpa oss att besvara frågorna. 
Kapitlet är vidare indelat i fyra huvudrubriker, nämligen 
kommunikation, positionering, varumärken och konsumentbeteende. 
 
Kapitel 4. Empiri och analys 
Här presenteras resultat från de kvantitativa och kvalitativa 
undersökningarna. Resultaten är sammanställda från djupintervjuer 
med butiksägare i Arkaden samt genom påstana intervjuer med 
konsumenterna. Resultaten analyseras sedan genom att de kopplas till 
relevanta teorier. 
 
Kapitel 5. Slutsatser 
Med hjälp av de resultat som presenteras i vår empiri kommer vi att 
diskutera de slutsatser som vi har kommit fram till. 
 
Kapitel 6. Avslutande diskussion 
Vi inleder kapitlet med att diskutera egna tankar kring 
uppsatsprocessen och utfallet. Vi kritiserar därefter källorna och 
avslutar med att ge rekommendationer som kan främja det fortsatta 
arbetet med Arkaden. 
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2. Metoddiskussion 
 
I följande kapitel kommer vi att behandla de viktigaste elementen 
kring vår forskningsmetod. Vi diskuterar vårt ställningstagande till 
vetenskapliga förhållningssätt, kontaktmetod samt 
undersökningsmetod. Vi kommer även att redogöra för vilka källor vi 
kommer att använda oss av under uppsatsens gång. Avslutningsvis 
diskuterar vi undersökningens tillförlitlighet, där reliabilitet och 
validitet tas upp. 
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Det finns två huvudsakliga förhållningssätt till hur forskning bör 
bedrivas och hur sanningen erhålles. De här två huvudinriktningarna 
kallas positivism och hermeneutik. Positivism och hermeneutik har 
olika ursprung och därav olika synsätt på hur kunskap erhålles. 
(Patel, R. & Davidsson, B. 2006, sid. 20-26) 
 
2.1.1 Positivism 
Positivism har sina rötter i en empirisk/naturvetenskaplig tradition. 
Med fysiken som utgångspunkt, var syftet att skapa en vetenskaplig 
metodologi som var lika för alla vetenskaper. Den kunskap som sökes 
skall vara verklig och tillgänglig för våra sinnen och vårt förnuft. För 
att bli positiv skall kunskapen också vara nyttig och kunna förbättra 
samhället. Den skall också vara säker genom att den bygger på 
iakttagelser som är logiskt prövbara. Ett kännetecken för positivistisk 
forskning är tanken om reduktionism: helheten i ett problem kan 
alltid studeras genom att det reduceras till delarna i problemet och 
studera dem var för sig. Forskarens förhållningssätt skall 
kännetecknas av att forskaren står i en yttre relation till 
forskningsobjektet. Hans eller hennes personliga, politiska, och 
känslomässiga läggning skall inte på något sätt kunna påverka 
forskningsresultatet. Det är meningen att forskaren skall kunna bytas 
ut och resultatet av forskningsarbetet skall ändå bli detsamma. 
Uppfattningen att en forskare skall vara objektiv i sitt arbete kommer 
från just detta ideal. (Patel, R & Davidsson, B. 2006 sid 23-24) 
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2.1.2 Hermeneutik 
Hermeneutiken kan sägas vara positivismens raka motsats. Begreppet 
betyder ungefär tolkningslära och är en vetenskaplig riktning där det 
gäller att studera, tolka och försöka förså.  
Hermeneutiken menar att den mänskliga existensen kan tolkas och 
förstås genom språket. Moderna hermeneutiker påstår även att det går 
att tolka mänskliga handlingar, livsyttringar och spåren av dem på 
samma sätt som språkliga utsagor och texter tolkas.  
Hermeneutiken tillämpas idag inom olika vetenskapliga discipliner 
men främst inom human, kultur och samhällsvetenskap.  
Det allmänna humanistiskt- hermeneutiska synsättet utgör en motvikt 
och en front mot det positivistiska synsättet. I debatten mellan de två 
olika förhållningssätten har positivism fått stå för kvantitativa, 
statistiska hårddata-metoder för analys, naturvetenskapliga 
förklaringsmodeller och en forskarroll som är objektiv och osynlig. 
Hermeneutiken har fått stå för kvalitativa förståelse och en forskarroll 
som är öppen, subjektiv och engagerad. (Patel, R. & Davidsson, B. 
2006 sid 25-26)  

2.1.3 Val av förhållningssätt 
I vår uppsats kommer vi att tillämpa det humanistiskt- hermeneutiska 
synsättet därför att vi vill uppnå kvalitativ förståelse för de problem 
vi formulerat. 
Eftersom ett av målen med vårt arbete är att försöka förstå varför 
människan tycker på ett visst sätt om en viss situation, så ser vi det 
som passande att låta hermeneutikens kännetecken lysa fram. Vår roll 
som forskare passar också in på det här synsättet, då vi har för avsikt 
att agera aktivt och engagerat under den här processen.  
 

2.2 Metodansats 

Val av metodansats beror på relationen mellan teori och empiri. Det 
finns tre slutledningsmetoder, nämligen den induktiva, deduktiva och 
abduktiva.(Patel, R & Davidsson, B. 1994, sid. 20-21) I följande 
avsnitt behandlas endast de två första slutledningsmetoderna. 
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2.2.1 Induktiv metod 
Ett induktivt arbetssätt kännetecknas av att undersökaren eller 
forskaren studerar forskningsobjektet och därefter försöker utifrån 
insamlad information formulera en teori. (Patel, R. & Davidsson, B. 
1994, sid. 21) 

2.2.2 Deduktiv metod 
Ett deduktivt angreppssätt kännetecknas av att forskaren utifrån 
befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. (Patel, R. & 
Davidsson, B. 1994, sid. 21) 

2.2.3 Val av metodansats 
Vår uppsats stämmer bäst överens med den induktiva metoden, 
eftersom vi utgår från verkligheten och försöker få en klar bild av den 
innan vi kopplar verkligheten till teorier. 
 

2.3 Undersökningsansats 

Undersökningsansatsen beror på vilken inriktning syftet har och dess 
huvudsakliga målsättning. Det innebär att en undersökningsansats 
väljs för att fungera som ett stöd då undersökaren känner sig vilsen 
och tveksam till vad han eller hon ska göra. Forskaren kan då alltid gå 
tillbaka till syftet. (Christensen, L. 2001, sid, 54)  

2.3.1 Deskriptivt syfte 
I de fall forskaren har en god kännedom om ett marknadsproblem 
eller marknadssituationen, men saknar en uppdaterad, klar och tydlig 
bild, kommer han eller hon troligen att ha ett beskrivande 
(deskriptivt) huvudsyfte. Den beskrivande undersökningen besvarar 
främst ”hur”-frågor. De allra flesta marknadsundersökningar har ett 
beskrivande syfte. (Christensen, L. 2001, sid. 56-57) 

2.3.2 Explorativt syfte 
En explorativ undersökning ger sällan några exakta svar, utan har till 
uppgift att ringa in och avgränsa problemområdet. Genom att ställa 
olika ”vad”-frågor byggs kunskap upp kring problemområdet.  
En undersökning med ett explorativt syfte fungerar ofta som en 
förstudie där de frågor som skall besvaras tydligt identifieras. 
(Christensen, L. 2001, sid. 55) 
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2.3.3 Förklarande syfte 
Förklarande undersökningar bygger oftast på explorativa och 
beskrivande undersökningar, men går ett steg längre genom att också 
identifiera anledningen till varför någonting äger rum, d.v.s. orsaken 
till en viss verkan.Om det är förklarande syfte som är utgångspunkten 
ställs främst ”varför” frågor. (Christensen, L. 2001, sid. 57). 

2.3.4 Val av undersökningsansats 
Vårt syfte kommer att vara deskriptivt då vi vill beskriva varför 
någonting är som det är, samt titta närmare på variabler som påverkar 
kunden. Sedan vill vi koppla variablerna till problemet och beskriva 
dem utförligt i förhållande till varandra.  
Uppsatsen innehåller även inslag av det expolrativa syftet då vi 
försöker besvara en del ”vad” frågor. 
 

2.4 Forskningsmetod 

Det finns fyra olika typer av forskningsmetoder. I viss mån bestäms 
forskningsmetoden då forskaren gör val av omfång och räckvidd. Det 
är de här besluten som blir avgörande för vilken forskningsmetod 
som blir aktuell. (Christensen, L. 2001 sid. 75) 

2.4.1 Tvärsnittsansats 
Tvärsnittsmetoden är den mest användbara när forskaren har ett 
beskrivande syfte där syftet är att kunna kvantifiera sin beskrivning. 
(Christensen, L. 2001 sid. 76) 

2.4.2 Longitudinell ansats 
En annan variant är longitudinell ansats där ett problem studeras över 
tiden. En studie som baserar på den här ansatsen är en bred och oftast 
ytlig undersökning där en grupp individer eller organisationer från en 
specifik målpopulation studeras över tiden. Den bygger alltså på att 
samma typ av data samlas in vid ett antal tillfällen över en längre 
tidsperiod.  
Ansatsen är komplex, kostsam och tidskrävande och lämpar sig bäst 
för ett beskrivande eller förklarande syfte. (Christensen, L. 2001 sid. 
76) 
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2.4.3 Fallstudie 
Om syftet är att tränga igenom ytan på ett problem, och skapa 
förståelse för problemets innebörd och mening, skall forskaren 
genomföra en undersökning baserad på en fallstudieansats. En 
fallstudie är en studie av kvalitativ karaktär där ett litet fåtal 
undersökningsenheter studeras, antingen vid ett specifikt tillfälle, 
eller över tiden. (Christensen, L. 2001 sid 69-83). 

2.4.4 Experimentell ansats 
Den fjärde ansatsen är den experimentella ansatsen. Den skiljer sig 
något från de andra ansatserna eftersom det kan anta samtliga 
positioner på tidsdimensionsskalan och den analytiska 
dimensionsskalan. (Christensen, L. 2001 sid 69-83). 
 
2.4.5 Val av forskningsmetod 
Egentligen väljer forskaren inte själv undersökningsansats, utan det är 
problemet som styr och bestämmer valet av ansats. Det sker indirekt 
genom alla de metodval som gjorts med utgångspunkt i problemet 
och syftet. Ingen av ansatserna är felfri, ensidigt fördelaktig eller 
ofördelaktig.  
Den ansats som är relevant för vår uppsats är fallstudieansatsen, 
eftersom den är lämplig att använda när syftet är att studera komplexa 
och sociala processer där forskaren måste tränga igenom ytan för att 
förstå vad det är som händer, hur det händer och varför det händer. 
Således kan en fallstudie ha ett explorativt, beskrivande eller 
förklarande syfte. 
För att vi ska kunna svara på de frågor som hör till vår uppsats och 
därmed kunna beskriva och förklara så passar fallstudieansatsen bäst 
för vårt syfte. Då vi även har en kvantitativ marknadsundersökning 
planerad innebär detta att vi har inslag av tvärsnittsansatsen.  
 
Vi är medvetna om att våra val har vissa begränsningar och brister, 
men även fördelar. Tvärsnittsansatsens främsta begränsning är 
oförmågan att fånga och skapa förståelse för en social process eller 
förändring vilket är en direkt följd av att den syftar till att studera 
verkligheten på bredden vid en viss tidpunkt. Å andra sidan finns 
möjlighet att fastställa med statistisk säkerhet hur många som tycker 
eller gör på det ena eller andra sättet. (Christensen, L. 2001, sid. 77) 
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Fallstudieansatsens stora svaghet är att det inte finns några regler att 
följa. Då är det också lätt att göra misstag eller att ”gå fel”, att 
”drunkna i data” eller att dra förhastade slutsatser som saknar 
täckning eller grund. Fördelen med fallstudieansatsen är att den 
genererar insiktsfulla och ytterst relevanta resultat. (Christensen, L. 
2001, sid, 81-82) 
 

2.5 Undersökningsmetod 

Det finns två olika karaktärer på den data som samlas in vid en 
undersökning. Beroende på datans form och hur datamaterialet 
samlades in skiljer vi på kvalitativ och kvantitativ data. (Christensen, 
L. 2001, sid 66) 

2.5.1 Kvalitativ metod 
Kvalitativa data utgörs av ord, text och symboler som karaktäriseras 
av att de beskriver eller representerar människor, handlingar och 
händelser i vår sociala verklighet. Den kvalitativa analysens främsta 
kännetecken är att den fokuserar på helheten och det undersökta 
sammanhanget, snarare än delarna eller de specifika orden. Ett annat 
kännetecken är att den kvalitativa analysen inte är sekventuell utan 
procesuell. Det här innebär att forskaren inte först går ut och samlar 
in all data för att sedan sätta sig ner och analysera den. Snarare sker 
insamlingen och analysen av data samtidigt. 
Det övergripande syftet med den kvalitativa analysen är att lyfta fram 
underliggande mönster och de processer som finns i datamaterialet 
genom att uppmärksamma de variabler som förklarar det mesta av 
innehållet och variationen. (Christensen, L. 2001, sid. 296-299) 

2.5.2 Kvantitativ metod 
En undersökning av kvantitativ karaktär registrerar framför allt siffror 
och fokuserar på mängd, antal och frekvens av kvantifierbara 
variabler. Analysen är främst inriktad på att upptäcka, fastställa och 
mäta samband mellan olika variabler. En kvantitativ metod är 
strukturerad till sin form, och utgångspunkterna är förutbestämda, 
d.v.s. de utgör undersökningens ramverk och begränsning. Av den 
här anledningen lämpar sig en kvantitativ undersökning bäst när en 
hel del information redan finns kring det som skall studeras. 
(Christensen, L. 2001, sid. 67) 
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2.5.3 Val av undersökningsmetod 
Det är inte möjligt att bara vara kvantitativ eller kvalitativ eftersom 
verkligheten är ”både och”. (Christensen, L. 2001, sid. 68).  
I vår uppsats kommer vi att undersöka och försöka förstå, dels hur de 
övriga butikerna i Arkaden upplever etableringen av Zara, dels vad 
konsumenterna tycker och tänker om att Zara öppnar en butik där. 
Det förstnämnda innebär att vår uppsats blir av kvalitativ karaktär 
eftersom vi kommer att vara djupare i våra tankar och 
frågeställningar. Den andra punkten innebär att vår undersökning 
även kommer att grundas på kvantitativ karaktär eftersom vi kommer 
att försöka att ta reda vilka variabler som kunden tycker är viktiga. 
 

2.6 Datakällor 

Data skiljer sig åt beroende på när, hur och varför den samlades in. I 
sammanhanget talar vi alltså om primär- och sekundärdata. 
(Christensen, L. 2001, sid. 69) 

2.6.1 Sekundärdata 
Sekundärdata är data som tidigare har samlats in och sammanställts i 
ett annat sammanhang, och med ett annat syfte än för den aktuella 
undersökningen. Sekundärdata kan delas in extern data och intern 
data. Extern data består av publicerade källor och komersiella källor. 
Det är sådana källor som finns utanför den organisation som 
undersöks, medan intern data är sådan information som finns inom en 
organisation, exempelvis försäljningsresultat och kundinformation. 
(Christensen, L. 2001, sid. 87-95) 

2.6.2 Primärdata 
Primärdata är data som samlas in av undersökaren själv med hjälp av 
olika typer av fältundersökningar som är anpassade för att lösa det 
aktuella problemet. Det går att samla in sådan information genom 
olika slags intervjuer och undersökningar såsom expert-, grupp-, 
djupintervjuer samt enkätundersökningar. Det innebär alltså att ny 
information samlas in. (Christensen, L. 2001 sid. 95-105). 
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2.6.3 Val av datakällor 
Vår uppsats har ett beskrivande, undersökande samt förklarande 
syfte. Därför kommer vi att använda oss av både sekundärdata och 
primärdata.  
Det som kommer att utgöra sekundärdata i vårt fall är interndata 
såsom försäljningsresultat, och annat material som erhållits från AP 
Fastigheter. Även dagstidningar och litteratur kommer att utnyttjas. 
Det här kommer att vara relevant för oss då vi kommer att titta 
närmare på de övriga butikerna i Arkaden och även ta del av deras 
interna data. 
Den största delen av primärdata kommer att utgöras av 
marknadsundersökningar och intervjuer som vi kommer att 
genomföra. Vår uppsats kommer främst att grunda sig på primärdata. 
 

2.7 Kontaktmetod 

Nedan presenteras ett antal datainsamlingstekniker, alltså 
tillvägagångssätt för att samla in primärdata. 

2.7.1 Personlig intervju 
En intervju är en datainsamlingsteknik som fungerar som ett mer eller 
mindre strukturerat samtal med en eller flera respondenter. 
 
Den personliga intervjun kännetecknas av att en intervjuare och en 
respondent tillsammans för en dialog med varandra. Om 
frågeställningarna är väl formulerade är den personliga intervjun ett 
effektivt sätt att generera data då  respondenterna får uttrycka sig 
klart och tydligt. Den här typen av intervju är att föredra när syftet är  
att respondenten ska uttala sig om något med egna ord. (Christensen, 
L. 2001, sid 176) 

2.7.2 Fokusgrupp 
I en fokusgrupp deltar flera respondenter samidigt, och gruppen leds 
av en intervjuare.  
Intervjun är oftast ostrukturerad och liknar en diskussion kring ett 
givet ämne. Syftet med att sammanföra flera respondenter är att de 
tillsammans kan komma på oväntade resonemang som inte hade 
framkommit vid en personlig intervju. (Christensen, L. 2001, sid 176) 
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2.7.3 Påstan intervju 
En påstan intervju är en intervju som innebär att intervjun genomförs 
på en plats där det befinner sig mycket människor i rörelse. Det kan 
röra sig om att utföra intervjun på en gågata, i en galleria eller utanför 
en butik. Inervjun äger normalt rum direkt på platsen, det vill säga 
”på stan”. (Christensen, L. 2001, sid. 186) 

2.7.4 Val av kontaktmetod 
För att svara på våra frågor kommer vi att genomföra djupintervjuer 
med ansvariga för butiker i Arkaden och med konsumenter. 
Intervjuerna med nyckelpersonerna i Arkaden kommer att vara 
personliga, då vi anser att det är viktigt att respondentens tankar och 
åsikter lyfts fram.  
 
Djupintervjuerna med hyresgästerna kommer att kombineras med 
påstana intervjuer då vi kommer att ställa frågor till konsumenterna 
ute på stan. Vi kommer att rikta oss till människor i Arkadens 
kringliggande miljö. De påstana intervjuerna kommer att vara av 
kvantitativ karraktär medan djupintervjuerna kommer att vara av 
kvalitativ karraktär. 
 
Vi är införstådda med att det kan förekomma mätfel vid 
genomförandet av unndersökningarna. Det här kan bland annat bero 
på att vårt uppträdande kan påverka respondenten och hans eller 
hennes motivation att svara utförligt på frågorna.  
Vi kommer därför att ha som grundregel att uppträda på samma sätt 
som respondenten själv eller åtminstone på ett sätt som respondenten 
är van vid. (Christensen, L. 2001, sid 169) 
Andra mätfel kan bero på det sättet som frågorna är utformade på. 
Frågorna kan vara ledande, för långa eller känsliga. För att undvika 
negativa instrumenteffekter kommer vi att testa frågorna innan vi 
genomför undersökningarna. (Christensen, L. 2001, sid 171) 
 
Att använda oss av fokusgrupper känns inte relevant för den sortens 
information som vi behöver för att svara på frågorna som hör till den 
här uppsatsen. 
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2.8 Urval 

Här har vi funderat kring vilken vår målpopulation är och vilka 
respondenter eller undersökningsenheter i populationen som vi ska 
undersöka. Naturligtvis kan hela målpopulationen undersökas, d.v.s 
genomföra en totalundersökning, men det är oftast alltför kostsamt 
och tidskrävande. Därför har vi i vår uppsats gjort ett urval ur 
målpopulationen för att undersöka hur den här delen av populationen 
uppfattar det undersökta fenomenet, för att sedan kunna dra slutsatser 
om hela målpopulationen. Om ett urval görs erhålles dessutom mer 
tid för varje respondent och därmed kan mer detaljerad information 
samlas in från var och en som ingår i undersökningen. Det är precis 
det vi vill uppnå. Det finns två olika typer av urval, sannolikhetsurval 
och icke-sannolikhetsurval. (Christensen, L. 2001, sid. 109) 

2.8.1 Sannolikhetsurval 
Ett sannolikhetsurval innebär att varje respondent eller enhet väljs 
slumpmässigt och har en känd chans att komma med i urvalet. Alla 
andra typer som inte uppfyller dessa krav är icke-sannolikhets urval. 
Det finns fem typer av sannolikhetsurval; obundet slumpmässigt 
urval, systematiskt urval, stratifierat urval, klusterurval och 
flerstegsurval. (Christensen, L. 2001, sid. 113-128) 

2.8.2 Icke-sannolikhetsurval 
Icke-sannolikhetsurval är alltså alla typer av urval som inte uppfyller 
sannolikhetsurvalens krav. Icke-sannolikhetsurval är indelat i sex 
olika urval. Det här är strategiska urval, bekvämlighetsurval, 
kvoturval, uppsökande urval, självurval och påstana urval. 
(Christensen, L. 2001, sid. 128-133) 

2.8.3 Val av urval 
Här nämner vi endast det urval som är intressant för oss. Den kallas 
bekvämlighetsurval, vilken kan liknas med på stan intervju. Ett 
bekvämlighetsurval innebär att endast de respondenter som har 
möjlighet att delta i undersökningen väljs ut efter att de blivit 
tillfrågade.(Christensen, L. 2001, sid. 132) Den andra urvalsmetoden 
är påstana urval, vilket innebär att vi som undersökare placerar oss 
någonstans där personer som är intressanta för oss befinner 
sig.(Christensen, L. 2001, sid. 136)  
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I vårt fall är det här Arkadens kringliggande miljö. Vi ser den här 
tekniken som mest lämplig då den är snabb och enkel att utföra, och 
passar dessutom vårt syfte. 
 
 

2.9 Undersökningens tillförlitlighet 

Oavsett om en marknadsundersökning som genomförs är baserad på 
kvalitativa eller kvantitativa data måste analysen vara både pålitlig 
och trovärdig för att undersökningen, dess resultat och slutsatser ska 
kunna kunna vara användbara. Två viktiga begrepp för säkerheten vid 
överföring av teoretiska frågeställningar i form av begrepp och 
modeller till empiriska observationer, är validitet och reliabilitet. Har 
kvalitativa data analyserats måste dock begreppen behandlas 
annorlunda än om det är kvantitativa data som analyserats. 
(Christensen, L. 2001, sid. 307-308) 

2.9.1 Reliabilitet 
Reliabilitet betyder tillförlitlighet och handlar om i vilken grad ett 
undersökningsresultat kan upprepas om studien läggs upp på ett 
identiskt sätt. Men eftersom verkligheten – det sammanhang som vi 
studerar – förändras kommer varken vi själva eller någon annan som 
upprepar studien eller dataanalysen att komma fram till ett identiskt 
resultat. Chrsistensen et.al menar därför att det traditionella 
reliabilitetsbegreppet är irrelevant för att fastställa värdet av en 
kvalitativ analys. De här kriterierna är närmare kopplade till 
validitetsbegreppet. 
 
Vad gäller reliabiliteten för den kvantitativa analysen kan sägas att vi 
har för avsikt att ha en hög reliabilitet för intervjuerna på stan då vi 
kommer att utföra dem på ett ”större antal” personer. I skrivande 
stund är inte siffran fastställd men vår avsikt är att intervjua ungefär 
100 konsumenter . Det här främst för att uppnå en så hög reliabilitet 
som möjligt. Reliabiliteten för djupintervjuerna kommer nog att bli 
lägre eftersom de personer som kommer intervjuas kommer utsättas 
för mer öppna och känsligare frågor. Dessutom kommer antalet 
djupintervjuer att vara färre än vid enkätundersökningen. 
(Christensen, L. 2001, sid. 308) 
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2.9.2 Validitet 
Validitet, vilket betyder giltighet, handlar för det första om 
trovärdighet, d.v.s hur väl undersökningen och dess resultat 
överensstämmer med verkligheten. Det här brukar definieras som 
intern validitet. För det andra handlar validitet om graden av 
generaliserbarhet, vilket brukar definieras som extern validitet. Både 
intern och extern validitet är relevanta begrepp för att utvärdera en 
kvalitativ analys. (Christensen, L. 2001, sid. 309) 
 
Den inre validiteten kan bedömas genom konstruktionen av 
undersökningen på stan samt formulerandet av intervjuguiden, och på 
vilket sätt de öppna frågorna kommer att hanteras under intervjuerna. 
Det här kan orsaka mätfel, eftersom de kan innehålla känsliga frågor 
och oklart språk, vilka respondenterna inte förstår. (Lekvall, P. & 
Wahlbin, C. 1993, sid. 93) 
Den externa validiteten visar överensstämmelsen mellan svaren på 
frågorna, och det förhållande som undersökaren har för avsikt att 
bedöma. Med det här menas att svaren inte alltid kan vara valida 
eftersom respondenterna kan minnas fel, gissa, eller medvetet 
undanhålla information.  
 
Validiteten i undersökningarna kommer enligt vår tanke att vara hög, 
eftersom respondenterna inte kommer att ha någon anledning att 
medvetet undanhålla information. Dessutom kommer frågorna vara 
utformade på sådant sätt, så att det som verkligen skall mätas lyfts 
fram. (Lundahl, U. & Skärvad, P-H. 1993, sid. 178) 

2.9.3 Vårt ställningstagande till reliabilitet och validitet 
För att öka uppsatsens validitet och reliabilitet kommer frågorna 
utformas på ett klart och tydligt sätt för att respondenterna inte skall 
ha några problem med att besvara dessa. Till vår bästa förmåga 
kommer vi även försöka att inte styra respondenternas svar utan låta 
dem prata fritt utifrån övergripande frågor, med följdfrågor som stöd.  
Vi kommer att testa frågorna på ett antal personer innan vi utför 
intervjuerna, det här för att vara övertygade om att de uppfattas 
korrekt och inte framstår som oklara. 
Vi kommer även att använda oss av en bandspelare när vi utför 
djupintervjuerna, för att försäkra oss om att allting kommer med. 
Syftet med det här är att uppnå en så hög reliabilitet som möjligt. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
I det här kapitlet kommer vi att redogöra för den teori som ska ligga 
som grund för vår undersökning. Vi kommer att behandla 
kommunikation, positionering, varumärken samt kundbeteende. För 
att kunna förstå fenomenet som vår studie kretsar kring är det av vikt 
att förstå de olika delarna i sig och därmed få en bild av helheten. De 
olika byggstenarna i det följande avsnittet är beroende av varandra. 
Kommunikationen ser vi som det huvudsakliga syftet som ett företag 
har. För att kunna kommunicera krävs att företaget har en tydlig och 
klar position som kan uppnås genom varumärket som över tiden 
byggs upp. I slutändan är det kunderna som genom sitt beteende och 
sina attityder avgör huruvida företaget lyckats genomföra de övriga 
bitarna.  
 

3.1 Kommunikation 
För att underlätta för läsaren att sätta sig in i vår forskning vill vi 
inleda med att förklara vad kommunikation är och vilka målen med 
kommunikationen är, samt vilka kommunikationsmål som finns. 

3.1.1 Vad är kommunikation? 
Ordet kommunikation kommer från latinets ’communis’ vilket 
betyder gemensam och ’communicare’ vilket betyder att göra 
tillsammans. Kommunikation förutsätter ett utbyte av information. I 
vissa fall går informationsflödet i endast en riktning, till exempel vid 
masskommunikation som kännetecknas av att den är opersonlig och 
offentlig samt att många människor samtidigt nås av den. I andra fall 
flöder informationen i båda riktningarna, till exempel vid den 
personliga kommunikationen. Den stora fördelen är att den är mer 
anpassningsbar till varje specifik situation, eftersom reaktionen på 
informationsutbytet oftast kommer omedelbart. (Mårtenson, R. 1994, 
sid. 12) 
 
Harold Lasswell lanserade de fem W:na som beskriver 
kommunikationsprocessen: Who (sändare) said What (budskap) to 
Whom (mottagare) in Which medium (kanal) with What effect 
(effekt). (Mårtenson, R. 1994, sid. 15). 
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Figur 3.1: Element i kommunikationsprocessen. 
Källa: Modiefierad modell, Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J.,  
Wong, V.; Principles of Marketing, 4th European Edition 2005, sid. 

729. 
 
 

� Sändare. En part skickar ett budskap till en annan part. 
� Kodning. Här omvandlas budskapet till symboler. Symbolerna 

ska alltså förklara budskapet. 
� Budskap/Signal. Sammanställning av ord och symboler som 

sändaren förmedlar. 
� Avkodning. Mottagaren avkodar budskapet, vilket innebär att 

mottagaren försöker tolka vad som menas med budskapet. 
� Mottagare. Parten som mottar budskapet från sändaren. 
� Reaktion. Sättet på vilken mottagaren reagerar efter att ha 

tagit del av budskapet. 
� Återföring. Den del av mottagarens reaktion som går tillbaka 

till sändaren.  
� Brus. Oplanerat oljud under kommunikationsprocessen är det 

som resulterar i att mottagaren får ett förvrängt meddelande 
än det som sändaren skickat ut.(Kotler, P. et.al. 2005, sid. 
729)

Sändare 1 

 
Kodning Signal Avkodning Mottagare 

Sändare 2 

Återföring Reaktion 

Brus 
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Kotler förklarar med hjälp av sin kommunikationsmodell att det finns 
en sändare som utformar och kodar ett budskap, viket innebär att 
organisationen förvandlar sin affärsidé till symboler eller liknande. 
Det här sänds sedan iväg och mottagaren avkodar budskapet och 
försöker tolka vad som menas. (Kotler, P. et.al. 2005, sid. 729) 

3.1.2 Kommunikationsmål 
Kommunikationsmålen kan vara att skapa ett kategoribehov, vilket 
innebär att om konsumenterna inte vet att en produktkategori kan lösa 
deras problem kommer de inte att köpa den. Målet kan också vara att 
skapa eller bibehålla märkeskännedom. Med det här menas att om 
konsumenterna inte vet att ett märke existerar eller varför det är ett 
bra alternativ för dem så kommer de inte att köpa den. Ytterligare ett 
mål med kommunikationen kan vara att skapa, bevara eller förändra 
märkesattityden. Om konsumenterna inte tycker om märket kommer 
de aldrig att köpa det om de har alternativ. Slutligen kan målet vara 
att underlätta köpet för konsumenten så att denne vet var den kan få 
tag på det som han vill köpa. (Mårtenson, R. 1994, sid. 120) 
Alla kommunikationseffekter kan vara viktiga men det gäller att 
prioritera det som är viktigast. Det är svårt nog att få ut ett enda 
budskap och därför måste kommunikationen renodlas. (Mårtenson, R. 
1994, sid. 121) 
 

3.2 Positionering 
Den grundläggande uppgiften för varje företag är att skapa sig en 
plats i kundernas medvetande. Det kan handla om att skapa en plats åt 
en produkt, eller för hela företaget. Framgång kan företaget räkna 
med då de lyckats boka en plats åt sig i kundernas hjärnor. Det är just 
det som ordet positionering innebär. (Albertsson, S. & Lundqvist, O. 
1997, sid 114) 
 
3.2.1 Vad är positionering? 
Ett företags kunder har alltid uppfattningar om företaget. I bästa fall 
anser de flesta av kunderna att företaget har bra produkter och rimliga 
priser, att det är innovativt och framtidsinriktat och så vidare. Det 
som är viktigast för kundernas åsikter om ett företag är troligen vad 
företaget faktiskt gör. Men människors tänkande omkring ett företag 
och dess produkter påverkas också av faktorer som 
marknadssituationen i stort och hur företaget bedriver sin verksamhet 
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i reklamen. Alla företag får alltså en viss position på marknaden. 
Begreppet positionering avser aktiva åtgärder från ett företags sida 
för att påverka kundernas uppfattning om det i en bestämd riktning.  
(Wallentin, C. 2006, sid 385) 
 
Ett företag som vill göra ett genomtänkt program för positionering 
bör börja med att ställa fyra grundläggande frågor: 
 
1) Vilken position har vi nu? 
 
Det som gäller är vad kunderna tycker, vad som finns i deras hjärnor. 
Vad någon annan anser kan vara intressant, men inte alls relevant. 
Det är därför viktigt att ta reda på var i positioneringskartan ett 
företag befinner sig enligt kunderna. 
 
2)Vilken position vill vi ha? 
 
Positionering är en del av företagets totala marknadsföring. Den 
position man väljer måste givetvis stämma överens med affärsidén, 
med den valda strategin och med det eller de segment som bearbetas. 
Det är viktigt att undvika de positioner som redan är upptagna. Det är 
också poänglöst att sträva efter en position som ligger väldigt nära 
konkurrenterna. 
 
3)Vilka konkurrenter måste vi utmana? 
 
Ett företag måste alltid veta vilka konkurrenter som agerar på samma 
marknad som en själv. Det är viktigt att hitta omvägar och nya 
positioner på marknader där det finns tydliga marknadsledare. Därför 
skall ett företag alltid ha en klar och tydlig bild över vilka positioner 
konkurrenterna har i marknadens medvetande.  
 
4) Kan vi hålla ut? 
 
Det tar tid att skapa en position i marknadens medvetande. I de flesta 
fall tar det flera år av enveten konsekvens för att nöta in den önskade 
bilden. Det handlar också om pengar. Finns det tillräckligt med 
likvida medel för arbetet som positioneringen innebär? Det fordrar ett 
visst mod för att våga investera i en marknadsposition, och det är 
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viktigt att ha klart för sig att positionering är något långsiktigt. 
(Albertsson, S. & Lundqvist, O. 1997, sid 125-126) 

3.2.2 Positionering i detaljhandeln 
Detaljhandel består av de affärsaktiviteter som har att göra med 
försäljning av varor och tjänster till konsumenter för deras personliga 
konsumtion eller hushållskonsumtion. (Berman, B. & Evans, J.R. 
1995, sid. 4) 
 
Enligt Berman & Evans är en av de viktigaste faktorerna vad gäller 
positionering i detaljhandeln det som de kallar för ’choosing a store 
location’. Med det här påpekar de vikten av att hitta rätt läge. Valet 
av placering av en butik är en av de mest konsekventa strategiska 
besluten som en detaljhandlare kan fatta. Följande avsnitt kommer att 
förklara varför valet av placering är en avgörande faktor. (Berman, B. 
& Evans, J.R. 1995, sid. 4) 
 
Som vi redan har nämnt bör inte läget där en detaljhandlare bedriver 
sin verksamhet underskattas. Beslutsfattandet kan vara mycket 
komplext, kostnaderna kan vara väldigt höga och lägets attributer har 
en stark inverkan på hela detaljhandlarens strategi. Ett bra läge kan 
underlätta för detaljhandlaren att lyckas även om dess strategi är 
medioker. Å andra sidan kan fel läge vara ett hinder trots att strategin 
är övertygande. Det här komplexa beslutsfattandet innefattar en rad 
kriterier som ska beaktas. De här kriterierna är storleken och 
karaktärsdragen hos den närliggande populationen, antalet 
konkurrenter, åtkomligheten till platsen, parkeringsmöjligheter och 
vilken image de kringliggande butikerna har. (Berman, B. & Evans, 
J.R. 1995, sid. 264)  
 
På lång sikt påverkar valet av läge organisationens strategi. Det är 
viktigt att detaljhandlaren befinner sig på en plats som är konsistent 
med verksamhetens långsiktiga mål och dess målgrupp. (Berman, B. 
& Evans, J.R. 1995, sid. 265) 
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Enligt Berman & Evans skall följande fyra steg följas vid placeringen 
av en butik: 
 
1) Utvärdera den geografiska arean i termer av egenkaper hos redan 
existerande detaljhandlare. 
 
2) Bestäm om butiken skall placeras avskilt från andra eller i ett 
affärshus. 
 
3) Välj ett lämpligt avskilt område eller rätt affärshus. 
 
4) Analysera alternativa lägen i det avskilda området eller i 
affärshuset. 
(Berman, B. & Evans, J.R. 1995, sid. 265) 
 
3.2.3 Klassifiering av butikslägen 
Som vi nämnde ovan har positionering i detaljhandeln att göra med 
var ett företag väljer att finnas. Generellt sett kan tillgängliga lägen 
delas in i tre breda områden: 
Innerstaden. I en stads centrala delar ligger fokus på kontor och 
shopping. Vanligtvis finns det typiska shoppingdistrikt i områdena. 
Det är just i innerstaden som det är mest attraktivt att etablera sig, på 
grund av det stora flödet av förbipasserande människor. I samband 
med att det finns andra starka varumärken attraheras fler 
konsumenter. De stora aktörerna fungerar då som magneter åt de 
mindre starka varumärkena.  
Lägen i innerstan är dyra att ha och behålla, och de domineras av 
produkter så som kläder, skor, och accessoarer.  
 
Förorten. I områden belägna i förorten finns närbutiker och få 
shoppingmöjligheter. Närbutikerna är till för att tillgodose de allra 
nödvändigaste konsumtionsbehoven. 
 
Utkanten av staden. I utkanten av staden finns vanligtvis 
livsmedelsbutiker, möbelvaruhus och affärer som säljer elektroniska 
produkter. På sådana ställen är det mindre människoflöde men det är 
mer lättillgängligt än innerstaden. De här områden kännetecknas av 
en lägre hyra jämfört med de hyror som butikerna i centrum 
har.(Gilbert, D. 2003, sid. 603) 
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3.2.4 Positionering genom image och atmosfär 
När ett företag väl bestämt sig för rätt läge är nästa steg att fokusera 
på de interna och externa faktorerna som rör det valda lägets 
positionering.  
Om inget annat anges kommer vi att utgå från att det valda läget är ett 
affärshus i centrum eller en butik inne i ett affärshus. 
 
Imagen av och atmosfären inne i ett affärshus är summan av de 
fysiska elementen av interiör och exteriör design. Layouten och 
displayen inne i affärshuset bidrar till att skapa en miljö och atmosfär 
som tilltalar konsumenterna. Den exteriöra designen består av 
ingången, skyltfönstren och utsidan som helhet. Intrycken som de ger 
är särskilt viktiga för nya konsumenter som antingen kan uppleva att 
affärshuset är spännande och välkommnande och därför värt ett besök 
eller tycka att det är oattraktivt och välja att passera förbi det. 
De interiöra faktorerna som bidrar till atmosfären inkluderar 
ljusstättningen i affärshuset samt golv- och väggtäckningen. De här 
effekterna är kopplade till sinnena hos konsumenten och därför är de 
viktiga för positioneringen. (Apéria, T. & Back, R. 2004, sid. 608) 
 
Synen. Synen stimuleras av användning av färger. Olika färger har 
olika inverkan på kosnumenterna. Därför det viktigt att beakta vilka 
färger man väljer att använda sig av.  
 
Hörseln. Total tystnad är ovanligt i butiker. De flesta har musik som 
spelar i bakgrunden även om konsumenten inte alltid 
uppmärksammar det. Musikvalet beror på detaljhandlarens målgrupp 
och den image som denne vill förmedla. 
 
Lukten. Lukter är viktiga att ta hänsyn till. Olika lukter kommunicerar 
olika känslor. Det bör dock vara så neutralt som möjligt för 
konsumenten. 
 
Andra sensoriska upplevelser. Detaljhandlaren måste ha 
konsumenternas bekvämlighet i åtanke. Det är till exempel särsiklt 
viktigt att det inte är för kallt eller för varmt inne i lokalerna. 
Konsumenterna brukar inte ha tålamod när det gäller sådana saker 
och kommer därför att lämna lokalen snabbare. (Apéria, T. & Back, 
R. 2004, sid. 608) 
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3.3 Varumärken 
Den enorma mängd logotyper, symboler och märken som möter oss 
dagligen uppfattas av många som ett ogenomträngligt brus. För att 
hantera bruset tar vi hjälp av de varumärken som på något sätt 
stämmer med vilka vi är eller vill vara och navigera oss igenom 
konsumtionssamhällets shoppingkatedraler. (Wiman, M. & 
Holmberg, I. 2002, sid. 33)  
 
Att varumärka sig själv har alltså blivit synonymt med att finnas till. 
Behovet av att uttrycka en identitet och göra sig synlig gäller både 
individer och företag. Identitetssökandet handlar om att ge uttryck för 
vad företag står för.  Kring varumärket skapas berättelser och 
upplevelser som finns inom räckhåll för den outtröttlige 
konsumenten. (Wiman, M. & Holmberg, I. 2002, sid. 9-10)  
 
Enklt uttryckt ökar vikten av varumärken med emotionella värden 
och symbolisk mening i takt med att produktens funktionella fördelar 
upplevs som mindre. De här trenderna understryker behovet av 
märkeskompetens och ett förhållningssätt till varumärken som 
strategiska resurserinom företagen. (Urde, M. 1997, sid. 15) 

3.3.1 Varumärkespyramiden – vad är ett varumärke? 
Varumärkespyramiden är i grunden en kommunikationsmodell som 
utgår från märkesinnehavarens perspektiv. Modellen syftar till att 
beskriva förutsättningarna för att etablera en märkesprodukt på 
marknaden genom att presentera märkesproduktens byggstenar och 
att analysera inbördes relationer. Tre grundläggande begrepp kan 
urskiljas; produkt, varumärke och positionering. Begreppen är intimt 
förknippade med varandra och utgör varumärkespyramidens 
fundament. Det här kontrolleras av det enskilda företaget, vars 
uppgift är att skapa balans mellan fundamentets individuella delar. Då 
varumärket ofta väljs med hänsyn till produkten och då 
positioneringen har sin utgångspunkt i produkten och varumärket, 
finns det möjligheter att göra fundamentet till en starkt 
sammanlänkad enhet. 
Med utgångspunkt i den rådande konkurrenssituationen positioneras 
märkesprodukten på marknaden och i konsumenternas medvetande. 
Positioneringen syftar till att skapa förutsättningar för en effektiv 
marknadskommunikation av märkesproduktens mervärde till 
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konsumenterna i målgruppen. Kommuikationens uppgift är att väcka 
konsumenternas intresse, skapa märkeskännedom, som på sikt kan 
relatera i märkeslojalitet. (Melin, F. 1999, sid. 74-75) 
 
I varumärkespyramiden kan utvecklingen av märkeslojalitet beskrivas 
som en process i tre steg: 
 

� Bindning 1: om konsumenternas intresse väcks är detta ett 
första steg på vägen mot kännedom om märkesprodukten. 

� Bindning 2: reklam och säljfrämjande åtgärder spelar en 
central roll för att stärka kopplingen mellan produkten och 
varumärket. 

� Bindning 3: med tiden förenklar konsumenterna 
beslutsprocessen genom att i en valsituation omedelbart 
associera till varumärket utan att ta den mentala omvägen via 
produkten. På detta sätt stärks bindningen mellan varumärket 
och konsumenterna i målgruppen. (Melin, F. 1999, sid. 76-77) 

 
Pyramidens främsta styrka sägs vara att den är enkel och tillgänglig. 
Det här är paradoxalt nog också pyramidens svaghet. Till följd av att 
pyramiden endast ger en principiell bild av märkesproduktens 
uppbyggnad ger den ytterst lite vägledning beträffande varumärkets 
roll som strategiskt konkurrensmedel. (Melin, F. 1999, sid. 77) 

3.3.2 Märkesidentitet – vem är varumärket? 
Ett sätt att närma sig begreppet märkesidentitet är att ställa frågor 
som: 
 

� Vad står jag för? 
� Hur vill jag bli uppfattad? 
� Vilka är de personlighetsdrag som jag vill projicera? 

 
En märkesidentitet kan ligga som grund för en inriktning, ett syfte 
och en mening med varumärket. Märkesidentitet är allstå ett begrepp 
som fokuserar företagets intention med varumärket. (Urde, M. 1997, 
sid. 102) Definition: Märkesidentitet karaktäriseras som vad 
varumärket står för, vad som ger varumärket mening och vad som gör 
varumärket unikt. (Melin, F. 1999, sid. 85) 
 



  37

Den övergripande målsättningen för märkesinnehavaren är att 
utveckla en kärnidentitet som kan vara både uthållig och konsistent 
över tiden. De grundläggande förutsättningarna för att lyckas är att 
märkesinnehavaren på ett framgångsrikt sätt förmedlar en attraktiv 
bild av märkesprodukten, sammansatt av faktorer relaterade till 
relevanta produktattribut och till varumärkets personlighet. För 
märkesinnehavaren är det betydelsefullt att märkesidentiteten i något 
avseende är en spegling av hur konsumenten vill bli uppfattad, 
samtidigt som identiteten måste stämma överens med konsumentens 
jag-uppfattning eller självbild.  
 
För att bygga upp en stark märkesidentitet är det viktigt att sträva 
efter att skapa starka bindningar mellan märkesprodukten och 
konsumenten. 
 
Det förekommer två typer av förbindelselänkar, relationsskapare och 
kultur. Med relationsskapare avses att märkesidentiteten bör syfta till 
att skapa olika typer av relationer mellan varumärket och 
konsumenterna. Med kultur avses att märkesidentiteten påverkas av 
företaget bakom produkten, bland annat av dess organisatoriska 
normer och värderingar. (Melin, F. 1999, sid. 86-87) 

3.3.3 Brand equity – hur mycket är ett varumärke värt? 
Det finns två principiella motiv för att använda brand equity. Det 
första motivet är att få en finansiell värdering för redovisningssyften, 
till exempel i samband med fusioner och uppköp. Det andra motivet 
är att ur ett strategiskt perspektiv effektivisera ett företags 
marknadsaktiviteter. På en övergripande nivå avser brand equity de 
värden som en produkt eller tjänst associeras med genom att bära ett 
varumärke. Brand equity-modellen fokuserar det av kunderna 
upplevda värdet och hur det här kommer märkesinnehavaren tillgodo. 
Värdet för kunden skapas genom att varumärket underlättar 
informations- och tolkningsprocessen, ökar tryggheten i köpbeslutet 
samt ökar användartillfredsställelsen. 
 
Ett varumärke kan ses som ett osynligt kontrakt som sluts mellan 
företaget och kunderna. Varumärket garanterar därför indirekt ett 
visst mervärde. Värdet för företaget skapas genom effektivare 
marknadsföring, märkeslojalitet, högre priser och bättre marginaler 
samt styrka i distributionsledet. 
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Lojalitet är essentiellt för ett varumärkes värde eftersom det avspeglar 
relationen till kunderna. Hög märkeslojalitet motsvarar generellt sett 
ett högt brand equity. (Urde, M. 1997, sid. 97-101) 

3.3.4 Saliens 
Saliens är ett begrepp som förklarar vad som menas med att 
varumärket är stort. Saliens betyder att varumärket är framträdande 
och påtagligt vid så många tillfällen som möjligt. Salienta 
varumärken tar en framträdande plats i människors huvuden. För att 
varumärket ska bli salient är det viktigt att inte begränsa varumärket. 
Expansion är nyckelordet. (Dahlén, M. 2003, sid. 40) 
 
Saliens åstadkomms genom att allt fler ’krokar’ successivt kopplas 
till varumärket och genom att förstärka de existerande ’krokarna’. 
Salienskrokar är realistiska ingångar till varumärket och kan innehålla 
behov, beteende, köpmotiv, positiva känslor och mycket annat. Det är 
läpligt att utgå från konsumenternas köpprocess när salienskrokar 
identifieras, det vill säga företaget bör intressera sig för och lära 
känna vilka behov som konsumenter upplever och undersöka 
huruvida deras varumärken  kan hängas upp på dessa krokar. 
(Dahlén, M. & Lange, F. 2003, sid. 244-245) 
 
Positionering för saliens innebär en särskiljning av varumärket från 
konkurrenterna, men inte nödvändigtvis differentiering av 
erbjudandet. Differentiering handlar om vilka produktfördelar som 
varumärket vill vara ensamma om att stå för. Varumärkessaliens 
kräver ett långsiktigt åtagande från företaget och associationerna till 
varumärket bör byggas upp och breddas steg för steg. (Dahlén, M. & 
Lange, F. 2003, sid. 244-245) 
 
Målet med saliens är top of mind, vilket innebär följande. För det 
första är det viktigt att varumärket syns och hörs så ofta som möjligt, 
eftersom människor har kort minne och rannsakar det inte noga i 
köpbeslutssituationer. För det andra är det viktigt att 
kommunikationen fokuserar just på att exponera varumärket. 
(Dahlén, M. 2003, sid. 40-41) 
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3.3.5 Allianser – för att skapa värde 
Varumärkesallianser tenderar att öka och det ställer ökade krav på 
klarhet och enhetlighet i kommunikationen av olika varumärken som 
uppträder tillsammans. Tidigare talade vi om brand equity, det vill 
säga det enskilda varumärkets förmåga att bygga associationer. I det 
här avsnittet ligger fokusen istället på brand equity distribution, det 
vill säga de kontaktpunkter och kontexter där varumärke möter 
varumärke. (Uggla, H. 2001, sid. 42) 
 
Vad kan en varumärkesallians erbjuda som företaget inte redan har 
självt? För att få insikt i varumärkesallianser ska vi nu se hur de kan 
karaktäriseras utifrån graden av värdeskapande. 
Det finns olika typer av varumärkessamarbeten med olika karaktär 
och engagemang för de inblandade parterna, nämligen co-branding 
med ingredinesvarumärke samt värdestödjande co-branding. (Uggla, 
H. 2001, sid. 146-147) 
 
Värdestödjande co-branding bygger på att parterna mycket medvetet 
försöker förstärka, stödja eller spegla varandras kärnvärden. Att 
spegla varandras kärnvärden är rätt strategi för att framhäva den egna 
positioneringen. Det är viktigt att veta vad det egna varumärket ska 
representera och ha en uppfattning om vilka värderingar som 
företaget önskar koppla ihop sig med hos partnern. Här finns det 
alltså ett djupare och mer långsiktigt motiv för samarbete.  
Flera kriterier måste vara uppfyllda för att värdestödjande co-
branding ska vara en meningsfull strategi: 
 
� Kunden måste se att varumärkena har liknande värden eller 

kompletterande värden samt uppfatta någon fördel med 
kopplingen. 

� Båda parter måste ha likartade kärnvärden om avsikten är att 
förstärka de egna kärnvärderingarna. 

� Parterna måste vara beredda på att ge alliansen tid och synlighet. 
Synligheten kan vara förknippat med stora investeringar ock 
kräver en viss uthållighet. (Uggla, H. 2001, sid. 150-151) 

 
Co-branding med ingrediensvarumärke innebär att de varumärken 
som samexponeras inte har lika stort värde och strategiskt utrymme. 
Strategin är asymmetrisk på så sätt att någon står som värd för 
helheten och någon annan bygger in sig genom att bidra med en del 
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eller en funktion. Värdvarumärket, som står för helheten, skiljs från 
ingrediensvarumärket, som för in eller modifierar ett attribut till 
värdvarumärket. Ingrediensvarumärkning kan appliceras på alla de 
strategiska situationer där en namngiven ingrediens bidrar till att 
bygga associationer för ett värdvarumärke.( Uggla, H. 2001, sid. 153) 
Fördelen med att arbeta med ingrediensvarumärken är alltså att 
företaget snabbt för in ett attribut som det inte äger självt. (Uggla, H. 
2001, sid. 155) 
 

 
3.4 Konsumentbeteende 
Konsumenter fattar otaliga köp och konsumtionsbeslut varje dag. De 
klär sig på morgnarna, äter mat, köper dagligvaror, kläder och så 
vidare. (Dahlén.M & Lange.F, 2003, sid 24). 
 
Förr i tiden kunde marknadsförare lätt förstå konsumenterna och 
deras beslut genom att enbart titta på vad det är som säljs till dem. I 
dagens läge är det dock svårt att enbart använda sig av den här 
princip, då företag och marknader idag är mycket större till storleken. 
På grund av den här tillväxten har det blivit svårt att bevara en direkt 
kontakt med kunderna, och marknadsförare har tvingats studera 
konsumenterna noggrant för att lära sig så mycket som möjligt om 
deras beteende. Vem köper? Hur köper de? När köper de? Varför 
köper de?(Kotler et al, 1996, sid 269). 
 
Följande avsnitt kommer att behandla konsumenternas beteende och 
attityd och därmed hjälpa oss att förstå deras handlingar. 
 
3.4.1 Vilka faktorer påverkar konsumentbeteende? 
Konsumenternas köp är i hög grad påverkade av kulturella, sociala, 
personliga och psykologiska faktorer. Varken ett företag eller 
marknadsförare kan påverka dessa faktorer hos konsumenten, men 
det är ett måste att ha dem i åtanke för att så bra som möjligt förstå 
hur de kommer att agera. (Kotler et al, 1996, sid 270) 
 
Kulturella faktorer. De kulturella faktorerna har det allra bredaste och 
djupaste inflytandet på konsumenternas beteende. Det är viktigt att 
förstå att konsumenternas kultur, subkultur och klasstillhörighet i stor 
grad påverkar deras köpmönster. (Assael, H. 1995, sid 453) 
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Kulturen är den vanligaste orsaken till en persons behov och 
beteende. Det mänskliga beteendet är mestadels inlärt, och en 
konsument lär sig under hela sin uppväxt om värderingar, 
förväntningar och behov från dess omgivning. Alla intrycken som en 
kosument har fått av till exempel sin familj blir avgörande för hans 
eller hennes egna framtida behov och köpbeteende. (Kotler et al, 
1996, sid 271) 
 
Varje kultur består av små så kallade subkulturer med människor som 
har samma värderingar baserade på gemensamma erfarenheter i livet. 
Subkulturer inkluderar nationalitet, religion raser och geografiska 
regioner. Till exempel så påverkar ens subkultur hur konsumenten 
väljer att klä sig. (Kotler et al 1996, sid 271-272) 
 
Varje samhälle har någon form av struktur som delar in människor i 
olika klasser. Sociala klasser är grupper som består av människor 
med till exempel ungefär lika stor inkomst, liknande utbildning och 
yrke. Givetvis så har konsumentens sociala klasstillhörighet en stor 
påverkan på köpen som han eller hon gör. Framförallt avgör den 
sociala klassen hur mycket pengar som konsumenten gör av med. 
(Kotler et al,1996, sid 272)  
 
Sociala faktorer. Konsumenternas beteende styrs även av sociala 
faktorer så som konsumenten status, sociala roll, familj och olika små 
grupper som konsumenten tillhör. Om syftet är att förstå en 
konsuments attityd till någonting så är det nödvändigt att känna till de 
här faktorerna då de har en direkt påverkan på konsumenten. (Kotler 
et al, 1996, sid 273) 
 
En persons beteende påverkas av ett antal mindre grupper. Det kan 
vara grupper som har en direkt påverkan på personen och som en 
person tillhör. Det här kallas för medlemsgrupper. De här grupperna 
kan bestå av familj, vänner, grannar och arbetskamrater. 
Referensgrupper är grupper som en person mer eller mindre jämför 
sig med och önskar tillhöra. Referensgrupper formar en konsuments 
beteende på det viset att konsumenten hela tiden strävar efter att 
efterlikna den här gruppen. Han eller hon vill ”passa in” så bra som 
möjligt och därför påverkas både beteendet och livsstilen av 
referensgruppen.(Kotler et al, 1996, sid 273) 



  42

 
En viktig referensgrupp finns på riktigt nära håll- det hushåll (den 
familj) som konsumenten ingår i. Det är viktigt av två skäl: 
 
1) Det är den första referensgruppen. I familjen lär sig unga 
människor grundläggande konsumtionsbeteenden och värderingar. De 
har räckvidd långt fram i tiden- antagligen för hela livet.  
 
2) Hushållet är en konsumtionsenhet. Dess medlemmar påverkar 
tillsammans köpbeslut och konsumtionsmönster.  
(Albertsson.S & Lundqvist.O , 1997 sid 48) 
 
Personliga faktorer. Vad en konsument har för attityd till någonting 
beror även på vissa personliga karraktärsdrag hos konsumenten. Det 
kan vara ålder, var i livscykeln konsumenten befinner sig, yrke, 
livsstil och ekonomisk situation. (Kotler et al, 1996, sid 276) 
 
Genom åren ändrar konsumenter sitt köpbeteende. Det här beror på 
att smaken för till exempel kläder förrändras då konsumenten blir 
äldre ock kommer till ett annat stadium i livscykeln. En persons yrke 
påverkar också vad han eller hon har för attityd som konsument. Som 
ett exempel kan nämnas att arbetet i hög grad påverkar vilka kläder 
konsumenten behöver och köper. 
 
Den ekonomiska situationen som en konsument befinner sig i 
kommer att vara avgörande för vilken produkt denna väljer. Har 
konsumenten råd med ett dyrare alternativ eller blir det ett billigare 
sådant? 
 
 
Livsstilen är ett mönster på hur en person lever sitt liv. Det här kan 
uttryckas i hans eller hennes aktiviteter, intressen och åsikter. En 
persons livsstil fångar någonting mer än personens sociala klass och 
personlighet. Det uttrycker personens hela mönster av handlingar och 
interaktioner. Livsstilen påverkar attityd och beteende i hög grad, 
men då mestadels när det gäller varor som kläder, parfymer och bilar. 
(Kotler et al, 1996, sid 281) 
 
Psykologiska faktorer. Vidare har konsumenternas beteenden och 
attityder att göra med psykologiska faktorer så som motivation, 
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4. Behov av självkänsla 

3. Sociala behov 

2. Trygghetsbehov 

uppfattningar, värderingar och attityder. De här faktorerna påverkar 
konsumentens inställning till olika produkter och olika varumärken. 
(Kotler et al, 1996, sid 282) 
 
Abraham Maslow förklarar med sin behovshierarki varför människor 
drivs av särskilda behov vid olika tillfällen. Maslows behovshierarki 
består av följande fem byggstenar; (1) fysiologiska behov (2) 
trygghets behov (3) sociala behov (4) behov av självkänsla (5) behov 
av självförverkligande. Faktorerna ovan är nämnda i en ordning så att 
den viktigaste är angiven först. En person försöker tillfredställa det 
viktigaste behovet först. När det behovet är tillfredställt kommer det 
inte längre att fungera som personens drivkänsla. Därefter försöker 
personen tillfredställa det näst viktigaste behovet. En människa kan 
inte uppnå ett högre behov om det föregående behovet inte är 
uppfyllt. 
 
Den här hierarkin påverkar konsumenten i den mån att de två 
grundläggande behoven, de fysiologiska och trygghets behoven måste 
vara uppfyllda innan konsumenten börjar tänka på att köpa någonting 
som inte är nödvändigt för hans eller hennes överlevnad. 
Det är alltså ur behovshierarkin som motivationen till att köpa 
någonting uppstår. (Kotler et al, 1996, sid 282-283) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.2: Maslows behovshierarki. 
Källa: Modiefierad modell, Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J.,  

Wong, V.; Principles of Marketing, European Edition 1996,  
s. 286. 

 

1. Fysiologiska behov 

5. Behov av själv- 
förverkligande 
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3.4.2 Hur får detaljhandeln lojala kunder? 
Att behålla kunder blir allt viktigare för detaljhandeln idag. 
Marknaderna växer långsammare. Eftersom det är kostsamt och 
tidsödande att bearbeta nya kunder blir det mer ekonomiskt att 
bearbeta de befintliga kunderna. Kunder kan delas in i fyra grupper 
efter sina köpmönster: (Schmidt, H. & Sköld, A. 2004, sid. 88) 
 
Drömkunden. Drömkunden är både nöjd och lojal. Hon agerar som en 
ambassadör som talar gott om butiken och värvar nya kunder och har 
en känslomässig bindning till företaget. Hon är välvillig både mot 
butikspersonal och företaget. Skulle något gå fel har hon därför hög 
tolerans och förståelse.  
 
Skeptikern. Skeptikern är en avvaktande och kritisk kunde som kan 
skapa stora problem om något går fel. Känner ingen lojalitet och 
sprider gärna sitt missnöje efter en dålig erfarenhet.  
 
Den likgiltige kunden. Är nöjd men illojal. Handlar lika gärna från en 
konkurrent om denne har en likvärdigt erbjudande.  
 
Gisslan. Är en kund som saknar valmöjligheter. Utåt sett är hon lojal 
eftersom hon fortsätter att handla i samma butik trots att hon inte är 
nöjd. När ett alternativ dyker upp sviker hon butiken. (Schmidt, H. & 
Sköld, A. 2004, sid. 88) 
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4. Empiri och analys 
 
I följande kapitel kommer vi att redovisa resultaten av våra 
undersökningar som skall besvara vår frågeformulering. 
I kapitlet redogör vi för både en kvalitativ och en kvantitativ 
undersökning. Avslutningsvis analyserar och tolkar vi resultaten från 
undersökningarna för att skapa en slutlig förståelse kring fenomenet.  
 
4.1 Resultat av den kvalitativa undersökningen 
Den kvalitativa undersökningen har vi genomfört på det viset att vi 
har intervjuat ett antal olika butiksägare i Arkaden. Vi har ställt frågor 
till dem för att ta reda på hur de upplever etableringen av butiken 
Zara. Avslutningsvis har en analys av samtliga djupintervjuer 
sammanställts.  

4.1.1 Intervju med Mikael Ekensten, Design Only (D.O.) 
Design Only är ett klädföretag med ett stort utbud av olika 
varumärken och butiken säljer endast märkeskläder. D.O. innehar 
bland annat varumärken såsom GANT, Tiger, Soaked in Luxury och 
Tommy Hilfiger. 
Vi träffade en av delägarna i Design Only för att ställa frågor kring 
Arkaden och Zaras etablering. Intervjun genomfördes tisdagen den 15 
maj. 
 
Hur väl anser du att er målgrupp matchar Arkadens målgrupp? 
Mikael säger att det är svårt att avgöra vilken som är den specifika 
målgruppen, men han anser att det är kvinnor och män i åldrarna 20 
till 40. Mikael påpekar även att det givetvis finns både yngre och äldre 
kunder än just de angivna som handlar hos dem, vilket beror på det 
breda märkesutbudet. Han tillägger att Design Onlys målgrupp 
därmed matchar Arkadens målgrupp väl. 
 
Varför har ni valt att etablera er i Arkaden? 
Mikael Ekensten anser att Arkaden har ett av Göteborgs bästa 
affärslägen. Han menar att den närliggande gatan, Fredsgatan, för med 
sig en stor folkmassa till Arkaden. 
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Vad anser ni om läget Arkaden har? 
Som Mikael nämnde i den föregående frågan så tycker han att 
Arkaden har ett av Göteborgs bästa affärslägen. Det är anledningen till 
att företaget valt att etablera sig i Arkaden. 
 
Hur upplever ni det egna läget i Arkaden? 
Läget som Design Only har i Arkaden är ett bra läge, enligt Mikael. 
Han tycker vidare att det hade varit bättre att finnas till på markplan. 
Mikael är ändå nöjd med läget med tanke på entrén från Fredsgatan. 
 
Har ni redan nu känt av etableringen av Zara? 
Mikael svarar med ett bestämt nej, att Design Only i dagsläget inte 
påverkats av etableringen av Zara. Han tillägger att Zara kortsiktigt 
dragit till sig oerhört mycket folk till Arkaden. Mikael anser att 
etableringen av Zara är positiv, både för Arkaden och D.O. 
 
Tror du att etableringen kommer att dra in mer folk till 
Arkaden? 
Mikael tror absolut att Arkaden kommer att få fler besökare än vad 
affärshuset haft tidigare. 
 
Tror du att ni kommer att få ta del av de ”nya” besökarna? 
Mikael tror definitivt att D.O. kommer att få ta del av de nya 
besökarna. 
 
Tror du att dessa är en annan typ av personer än de som handlar i 
Design Only idag? 
D.O. säljer bara varumärken och därför skiljer vi oss från Zara som 
bara har det egna märket, säger Mikael. Därför tror han inte att någon 
ny typ av kund kommer att komma in till Design Only. 
 
Hur tror du att etableringen av Zara kommer att påverka er 
positivt? 
Den främsta fördelen är att fler människor kommer att besöka 
Arkaden, och därmed Design Only, anser Mikael. 
 
Tror du att etableringen kommer att öka er omsättning? 
Mikael är osäker på frågan, men är övertygad om att omsättningen 
inte kommer att minska.  
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Hur tror att etableringen kommer att påverka er negativt? 
Inte på något vis alls, säger Mikael. 
 
Tror du att Zara kommer att ta kunder från er? 
Mikael menar här att det är precis tvärtom, att de två butikerna 
kompletterar varandra. Zara har lägre priser och enbart sitt egna 
märke, medan Design Only säljer olika märkeskläder. Det är just det 
här som passar dagens konsument som gärna pendlar mellan 
märkeskläder och kläder från de olika kedjorna som har lägre priser. 
 
För att sammanfatta vår fråga kring Zara i Arkaden skulle jag 
vilja att du besvarade om du uppfattar att etableringen av Zara i 
Arkaden är... 
 
 
för Arkaden som 
köpcentra/köpstråk. 
Skulle du säga:  
⌧Mkt positivt  
� ganska positivt  
� mindre positivt 
� inte alls positivt  
 

för er butik i Arkaden. 
Skulle du säga: 
 
⌧Mkt positivt  
� ganska positivt  
� mindre positivt 
� inte alls positivt 
 

 
 
Vad förknippar du Arkaden med, om du själv skulle beskriva 
det? 
Enligt Mikael är Arkaden verkligen på väg att bli en stark destination 
för konsumenter i Göteborg. Butiksmixen i Arkaden börjar äntligen 
bli bra, vilket är viktigt för att få folk in i affärshuset. 
 
Särskiljer sig ditt intryck av Arkaden idag från innan Zara 
öppnade? 
Med tanke på att det fanns tomma lokaler på Zaras nuvarande plats så 
var det negativt, säger Mikael. Därför är det positivt nu när Zara slagit 
upp portarna i Arkaden. 
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4.1.2 Intervju med Therese Helge, Benetton 
Benetton är ett italienskt varumärke som säljer kläder och finns i 
Arkaden. Therese Helge är ägare till butiken sedan 1991. 
Vi träffade henne för att ställa frågor kring Arkaden och Zaras 
etablering. Intervjun genomfördes onsdagen den 16 maj. 
 
Hur väl anser du att er målgrupp matchar Arkadens målgrupp? 
Den matchar mycket väl Arkadens målgrupp, säger Therese Helge. 
 
Varför har ni valt att etablera er i Arkaden? 
I samband med renoveringen av Arkaden som ägde rum år 2000 var 
det ett strategiskt rätt beslut. 
 
Vad anser ni om läget Arkaden har? 
Det är ett mycket bra läge, väldigt centralt, tycker hon. 
 
Hur upplever ni det egna läget i Arkaden? 
Therese Helge förklarar att läget är utmärkt och hon är nöjd med var 
butiken är placerad. 
 
Hur tror du att etableringen av Zara kommer att påverka er 
specifikt? 
Det kanske är lite för tidigt att säga. Initialt påverkar etableringen av 
Zara oss negativt på så sätt att det blir fler aktörer som ska dela på 
samma kunder. Zara är ännu en aktör på marknaden som vi ska slåss 
med. Det är tufft med tanke på det nyhetsvärde som Zara har i 
Göteborg. Kundflödet koncentreras enbart dit för tillfället, men på sikt 
bidrar Zara till en intressant butikmix i Arkaden. På lång sikt kommer 
Zara även att gynna Benetton, säger Therese Helge. 
Vidare förklarar hon att Zara och Benetton riktar sig till ungefär 
samma segment och på grund av det kan det vara negativt. 
Hon fortsätter med att berätta att konsumenterna idag handlar väldigt 
brett och i många olika butiker samtidigt. Kunderna går runt mycket 
mer än vad de gjort tidigare och handlar olika varumärken samtidigt. 
 
Har ni redan nu känt av etableringen av Zara? 
Lite grann, säger hon. Vi har märkt av att vi har fått en ny konkurrent. 
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Tror du att etableringen kommer att dra in mer folk till 
Arkaden? 
Ja, utan tvekan, menar Therese Helge. 
 
Tror du att ni kommer att få ta del av de ”nya” besökarna? 
Ja, självklart. De nya besökarna kommer även att komma till 
Benetton. 
 
Tror du att dessa är en annan typ av personer än de som handlar i 
Benetton idag? 
Therese Helge tror inte på att det blir en ny typ av kund som kommer 
att besöka Benetton. Hon tror att det är ungefär samma typ av 
personer som idag. 
 
Tror du att etableringen kommer att öka er omsättning? 
Zara kommer att generera en större kundtillströmning och därför ser 
Therese ljust på en ökning av omsättningen. 
 
Hur tror du att etableringen kommer att påverka er negativt? 
Helt konkret tror Therese inte att det finns någonting negativt med att 
Zara har öppnat i Arkaden. Det enda som kan sägas är att 
konkurrensen ökar. 
 
Tror du att Zara kommer att ta kunder från er? 
Inte helt och hållet, just för att kunden handlar överallt idag.  
 
För att sammanfatta vår fråga kring Zara i Arkaden skulle jag 
vilja att du besvarade om du uppfattar att etableringen av Zara i 
Arkaden är... 
 
för Arkaden som 
köpcentra/köpstråk. 
Skulle du säga:  
⌧ Mkt positivt  
� ganska positivt  
� mindre positivt 
� inte alls positivt  
 

för er butik i Arkaden. 
Skulle du säga: 
 
⌧ Mkt positivt  
� ganska positivt  
� mindre positivt 
� inte alls positivt 
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Vad förknippar du Arkaden med, om du själv skulle beskriva 
det? 
Modernt, centralt och vänligt. 
 
Särskiljer sig ditt intryck av Arkaden idag från innan Zara 
öppnade? 
Affärshuset har blivit intressantare nu när Zara är en del av 
Arkaden,enligt Therese. 
 

4.1.3 Intervju med Jessika Söderström, Top Shop 
Top Shop är en engelsk klädkedja som är motsvarigheten till Hennes 
& Mauritz i England. Top Shop finns över hela världen och i Sverige 
finns det fyra butiker. Två av dem finns i Stockholm, en i Göteborg 
och en i Lund. I Sverige och Danmark ägs Top Shop av ett isländskt 
företag. Alla butiker förutom de i England är franchaiseföretag. 
Intervjun genomfördes måndagen den 21 maj. 
 
Hur väl anser du att er målgrupp matchar Arkadens målgrupp? 
Vår målgrupp är tänkt att vara mellan 15-25 år, men här i Sverige är 
det snarare 15-35 år. I och med att Top Shop är så breda tycker Jessika 
att deras målgrupp matchar Arkadens målgrupp rätt så bra. Vi fångar 
på så vis alla Arkadens kunder. 
  
Varför har ni valt att etablera er i Arkaden? 
Vi har funnits i Arkaden i fem år, och när Top Shop skulle öppna i 
Göteborg var det nuvarande läget det bästa som vi kunde få, berättar 
Jessika. 
 
Vad anser ni om läget Arkaden har? 
Arkaden ligger i mitten av stan, men ändå missar folk det. Det är inte 
så många som vet att Arkaden finns trots det centrala läget. 
 
Hur upplever ni det egna läget i Arkaden? 
Vårt läge i Arkaden är inte så bra eftersom vi ligger på baksidan av 
affärshuset, säger Jessika. 
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Hur tror du att etableringen av Zara kommer att påverka er 
specifikt? 
Lite längre fram i tiden tror Jessika att etableringen av Zara kommer 
att gynna Top Shop. För tillfället är Zara nyhetens behag och 
kunderna strömmar dit. Top Shop skiljer sig dock så mycket från Zara 
vad gäller klädstilen. Därför tror hon inte att Zara i slutändan kommer 
att ta kunder ifrån dem. 
 
Har ni redan nu känt av etableringen av Zara? 
Ja, det har vi, säger Jessika. Vi har tappat en del kunder på Top Shop, 
men inte på Top Man. Det här beror nog främst på att tjejer är mer 
intersserade av någonting som är nytt. Vi har alltså märkt att kunderna 
kommer hit efter att de besökt Zara. 
 
Tror du att etableringen kommer att dra in mer folk till 
Arkaden? 
Förhoppningsvis kommer fler människor att besöka Arkaden. Jessika 
förklarar att i dagsläget har de dock inte känt av den här 
genomströmningen av kunder. Hon tror att det främst beror på att 
kunderna går ut samma väg som de kom in, alltså in i Zara och ut från 
Arkaden igen. 
 
Tror du att ni kommer att få ta del av de ”nya” besökarna? 
Ja, det tror vi. Först och främst kommer fler killar att besöka Top 
Man, menar hon. 
 
Tror du att dessa är en annan typ av personer än de som handlar i 
Top Shop idag? 
Eftersom Zara har en mer dressad stil så tror Jessika att det kommer 
att bli ett större flöde av kontorsfolk och lite äldre kunder. 
 
Hur tror du att etableringen av Zara kommer att påverka er 
positivt? 
Förhoppningsvis kommer folk att förstå att de skall gå längre in i 
Arkaden och förstå att även Top Shop finns här, förklarar Jessika. 
 
Tror du att etableringen kommer att öka er omsättning? 
Om vår omsättning ökar kommer det inte att vara på grund av Zara, 
tror Jessika. Hon tror att det istället kommer att bero på att Top Shop 
har bra varor. 
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Hur tror du att etableringen kommer att påverka er negativt? 
Återigen berättar hon att kunderna går ut samma väg som de kom in. 
Eftersom Zara ligger vid entrén går kunderna ut igen efter att de 
besökt butiken, de struntar i att gå igenom Arkaden. 
 
Tror du att Zara kommer att ta kunder från er? 
Nej, svarar Jessika. Det tror jag inte. 
 
För att sammanfatta vår fråga kring Zara i Arkaden skulle jag 
vilja att du besvarade om du uppfattar att etableringen av Zara i 
Arkaden är... 
 
för Arkaden som 
köpcentra/köpstråk. 
Skulle du säga:  
� Mkt positivt  
� ganska positivt  
⌧ mindre positivt 
� inte alls positivt  
 

för er butik i Arkaden. 
Skulle du säga: 
� Mkt positivt  
⌧ganska positivt  
� mindre positivt 
� inte alls positivt 
 

 
 
Vad förknippar du Arkaden med, om du själv skulle beskriva 
det? 
Arkaden är en fräsch galleria men tyvärr inte så lockande. 
 
Särskiljer sig ditt intryck av Arkaden idag från innan Zara 
öppnade? 
Nej, mitt intryck är likadant, svarar hon. 
 
Finns det något som du själv skulle vilja tillägga kring Arkadens 
imag och Zaras etablering i Arkaden? 
Arkaden måste göras lite livligare eftersom gallerian inte känns så 
inbjudande, enligt Jessika. Affärshuset känns just nu stelt och ganska 
trist. 
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4.1.4 Intervju med Petra Skobere, Nilson 
Skoaffären Nilson ingår i en stor koncern och butiken i Arkaden är en 
av flera i Göteborg. Intervjun genomfördes tisdagen den 22 maj. 
 
Hur väl anser du att er målgrupp matchar Arkadens målgrupp? 
Vi har två butiker i en, nämligen Radical Sports och Nilson. Radical 
Sports är vår avdelning för sportskor. Där är målgruppen lite lägre, 
15-30 år ungefär, berättar Petra. På Nilson är målgruppen bredare, och 
den går enda upp till 65 år. Petra berättar vidare att de även säljer 
barnskor, vilket gör att de får in många olika kunder till butiken. 
Vår målgrupp matchar Arkadens målgrupp ganska bra i dagsläget. 
Tidigare var det lite väl många sportbutiker i affärshuset, men nu när 
till exempel Zara finns här så känns det bättre. 
 
Varför har ni valt att etablera er i Arkaden? 
Det beror nog först och främst på att det är ett bra läge. Petra förklarar 
att Nilson funnits i Arkaden i väldigt många år. Tidigare var butiken 
belägen på Zaras nuvarande plats men har nu flyttat tillbaka till 
lokalerna som de hade från början. 
  
Vad anser ni om läget Arkaden har? 
Det är det bästa läget, enligt Petra. 
 
Hur upplever ni det egna läget i Arkaden? 
Nilsons läge är jättebra just nu. Orsaken till att Petra tycker det är att 
butiken har en entré från Fredsgatan som gör det lättare för folk att 
slinka in i butiken. 
 
Hur tror du att etableringen av Zara kommer att påverka er 
specifikt? 
Zara kommer att påverka oss bra. Det var passande att Zara etablerade 
sig i Arkaden eftersom affärshuset behövde just den målgruppen, 
menar hon. 
 
Har ni redan nu känt av etableringen av Zara? 
Ja, det skulle jag vilja påstå, svarar Petra. Det går bra för oss här i 
Arkaden. Zara påverkar varken till det bättre eller sämre i dagsläget. 
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Tror du att etableringen kommer att dra in mer folk till  
Arkaden? 
Ja, det tror jag nog, säger Petra. Jag tror att Arkaden nu efter Zaras 
öppning fått en nisch som affärshuset inte hade innan. Tidigare var det 
blandat med olika kunder och Arkaden var mer inriktat på sport. Idag 
är det dock en yngre målgrupp och det är mycket mer kläder och skor 
i affärshuset, vilket är bra säger Petra. 
 
Tror du att ni kommer att få ta del av de ”nya” besökarna? 
I och med att Zara och Nilson har ungefär samma målgrupp så tror 
Petra att de kommer att få ta del av de nya besökarna. 
 
Tror du att dessa är en annan typ av personer än de som handlar i 
Nilson idag? 
Nej, för vår del blir det nog detsamma, svarar hon. 
 
Hur tror du att etableringen av Zara kommer att påverka er 
positivt? 
Bättre försäljning helt klart och mycket mer att göra, svarar hon. 
 
Tror du att etableringen kommer att öka er omsättning? 
Det är svårt att svara på den frågan just nu eftersom Zara har funnits 
här i bara en månad. Petra tror att en utvärdering angående 
omsättningen kan göras lite längre fram i tiden. 
 
Hur tror du att etableringen kommer att påverka er negativt? 
Det skulle i så fall kunna vara att Zara också säljer skor precis som 
oss, säger hon. Dock är det inte samma typ av skor, vilket är positivt. 
 
Tror du att Zara kommer att ta kunder från er? 
Nej, säger hon. 
 
 
 
 
 
 
 



  55

För att sammanfatta vår fråga kring Zara i Arkaden skulle jag 
vilja att du besvarade om du uppfattar att etableringen av Zara i 
Arkaden är... 
 
för Arkaden som 
köpcentra/köpstråk. 
Skulle du säga:  
⌧ Mkt positivt  
� ganska positivt  
� mindre positivt 
� inte alls positivt  
 

för er butik i Arkaden. 
Skulle du säga: 
 
⌧ Mkt positivt  
� ganska positivt  
� mindre positivt 
� inte alls positivt 
 

 
 
Vad förknippar du Arkaden med, om du själv skulle beskriva 
det? 
Det är ett snyggt köpcentra med en snygg inredning. Affärshuset har 
bra butiker i dagsläget. 
 
Särskiljer sig ditt intryck av Arkaden idag från innan Zara 
öppnade? 
Ja, lite grann, säger hon. Entréerna är uppiffade vilket är positivt. 
 
Finns det något som du själv skulle vilja tillägga kring Arkadens 
imag och Zaras etablering i Arkaden? 
Det känns som om affärshuset nu har en bra butiksmix. Petra tycker 
att det är bra att det inte finns så många stora butikskedjor som till 
exempel Hennes & Mauritz i Arkaden. 
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Analys av samtliga djupintervjuer 
En gemensam tanke hos de fyra intervjuade butikscheferna var att de 
är väldigt nöjda med läget som affärshuset Arkaden har. Samtliga 
menar att det är ett av de bästa affärslägena i Göteborgs innerstad. 
De var också eniga om att Zara inte utgjorde ett större hot mot deras 
butiker, utan de var positiva till etableringen. Svaren vi fick från 
djupintervjuerna kan relateras till Gilberts (2003) tankar kring 
klassifiering av butikslägen. Enligt Gilbert är det just i innerstaden 
som det är populärast att etablera sig på grund av det stora flödet av 
förbipasserande människor. I samband med att det finns flera starka 
varumärken attraherar det fler konsumenter. De stora aktörerna 
fungerar då som magneter åt de mindre starka varumärkena.  
(Gilbert, D. 2003, sid. 603). 
Handlarna menade att deras butiker och Zara snarare kompletterar 
varandra än konkurrerar med varandra. De här åsikterna leder oss in 
på teorin om att allianser är ett sätt att skapa värde på.  I det här fallet 
kan det vara fråga om värdestödjande co-branding. Den här teori  
bygger på att parterna mycket medvetet försöker förstärka, stödja eller 
spegla varandras kärnvärden. (Uggla, H. 2001, sid. 150-151). 
Alltså kan Zara fungera som en magnet som gör att fler människor 
dras till Arkaden, och därmed även in i de andra butikerna. 
 
Vi kan utläsa ett mönster av butikschefernas beskrivningar av 
Arkaden, alltså hur de upplever affärshuset. 
De var eniga om att affärshuset är fräscht och modernt, samt att 
butiksmixen äntligen börjar bli bra. Butikscheferna höll också med 
varandra om att det krävs fler satsningar för att göra Arkaden ännu 
mer lockande.  
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4.2 Resultat av den kvantitativa undersökningen 

 
Den kvantitativa undersökningen är gjord genom påstana intervjuer 
med 107 respondenter. Huvudsyftet med undersökningen har varit att 
ta reda på vad konsumenterna tycker om öppningen av Zara. 

4.2.1 Bakgrundsvariabler 
 
Ålderskategorier   

    

        Antal 

16-25 61 

26-35 29 

36-45 11 

över 45 6 
 
 =  107 

  
Respondenternas 
kön   

    

        Antal 

Kvinna 67 

Man 40 

 
Den kvantitativa undersökningen genomfördes under 4 dagar i 
centrala Göteborg fredagen den 11 maj, söndagen den 13 maj, 
måndagen den 14 maj samt tisdagen den 15 maj år 2007. De gator där 
undersökningarna genomförts är Brunnsparken, Fredsgatan, Östra 
Larmgatan, Kungsgatan samt Avenyn. 
 
Totalt intervjuades 107 personer varav 67 är kvinnor och 40 är män. 
Respondenterna är indelade i ålderskategorier enligt följande: 61 
personer av det totala antalet är mellan 16-25 år. I kategorin 26-35 år 
finns 29 respondenter. 11 av de 107 personerna är i ålderskategorin 
36-45 år. Slutligen är 6 stycken över 45 år. 
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4.2.2 Allmänna frågor 
De inledande frågorna i undersökningen är till för att ge oss en bild av 
vilket köpcentra/köpstråk eller gator i centrala stan respondenterna 
besöker helst och var de handlar mest. Vid redogörelsen för varför de 
handlar på ett visst ställe kommer endast de av intresse för vår uppsats 
att nämnas. För att skapa så bra överskådlighet som möjligt har vi valt 
att inte ta med tabellerna med de sammanställda svaren här, utan vi 
hänvisar till bilagorna. 
 
Respondenterna i undersökningen går helst till Nordstan/Femman när 
de skall handla kläder, skor och accessoarer till sig själva. Den här 
gruppen utgör 33% av den totala gruppen. Den näst största gruppen, 
25% svarade att de då helst besöker Arkaden. Därefter kommer 
Kompassen med 18% av svaren och NK med 14%.  Kungsgatan utgör 
6% och respondenterna som svarade annat än de ovan nämnda utgör 
4%. 
 
På frågan var respondenterna handlar oftast svarade 37% att det var 
Nordstan/Femman. 26% svarade Arkaden, och 17% Kompassen. NK 
svarade 11% av respondenterna medan Kungsgatan fick 4%, och 
Annat ugör totalt 5%. 
 
Följdfrågan till varför respondenterna handlar mest på just ett visst 
ställe ställdes till alla respondenter. Vi tar dock enbart hänsyn till de 
svar i fråga 3 som rör Nordstan/Femman som är den största gruppen 
(37%) och Arkaden (26%) då det är mest relevant för vår uppsats.  
Anledningen till att respondenterna handlar just i Nordstan/Femman 
beror enligt svaren främst på det stora utbudet av butiker, samt den 
stora ytan av affärshuset. Fler anledningar som angavs av de 
undersökta enheterna var att Nordstan/Femman har allting samlat på 
ett och samma ställe samt att det är lättillgängligt och centralt. 
Varför respondenterna väljer Arkaden beror främst på att vissa av 
butikerna i Arkaden inte finns någon annanstans. Respondenterna 
väljer också Arkaden för att affärshuset präglas av en trivsam miljö 
och har ett bra läge. En del av respondenterna svarade också att det 
berodde på att butiken Zara fanns i affärshuset. 
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Analys 
Av ovan redovisade svar har vi fått veta att Nordstan/Femman och 
Arkaden är de köpcentra som respondenterna besöker helst, och 
handlar mest i. Den gemensamma faktorn för de båda affärshusen var 
att läget är centralt och lättillgängligt. Det här stämmer överens med 
teorin som säger att innerstaden är populärast att etablera sig i då det 
finns ett stort flöde av förbipasserande människor. (Gilbert, D. 2003, 
sid. 603). Vad gäller orsaken till att respondenterna väljer Arkaden är 
till stor del på grund av den trivsamma miljön i affärshuset. Enligt D. 
Gilbert (2003, sid.13) är imagen av och atmosfären inne i ett affärshus 
summan av de fysiska elementen av exteriör och interiör design. 
Layouten och displayen inne i affärshuset bidrar till att skapa en miljö 
och atmosfär som tilltalar konsumenterna. (Gilbert, D. 2003, sid. 603) 

4.2.3 Frågor rörande Arkaden  
För vår uppsats var det relevant att intervjua människor som har 
besökt Arkaden. Därför valde vi att ställa frågan ifall de utvalda 
respondenterna någon gång under det senaste året besökt Arkaden.  
Av de 130 intervjuade svarade 82% att de någon gång under det 
senaste året besökt Arkaden. Vi valde att fullfölja intervjun enbart 
med de 107 som hade besökt affärshuset. För de övriga 23 personerna, 
alltså de som svarade nej på frågan (18%) valde vi att stoppa intervjun 
efter att ha frågat dem varför de inte besökt Arkaden. Den främsta 
anledningen till att vissa av respondenterna inte besökt Arkaden är att 
det inte finns någon speciell butik där som lockar. Flera svar grundade 
sig även på att Arkadens stil inte överensstämmer med respondentens 
egna.  
För övrigt berodde det på att vissa av respondenterna bor på andra 
orter. 
 
Till de 107 som hade hade besökt Arkaden under det senaste året 
ställde vi frågan om de handlat i någon av butikerna under samma 
period. Det visade sig att 73% hade handlat och 27% hade inte gjort 
det.  
 
När vi bad respondenterna beskriva Arkaden med tre ord (fråga 7) fick 
vi en mängd olika svar. För att inte nämna alla väljer vi att ta hänsyn 
till de associationer som var mest återkommande. De fem mest 
förekommande, spontana svar som vi fick från konsumenterna var 
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följande, angivna i den ordning så att den som upprepades flest gånger 
är först:  
 

� Fräscht 
� Zara 
� Trevlig miljö 
� Mode 
� Smalt utbud 

 
För att få oss en uppfattning om respondenternas framtida besöks- och 
shoppingvanor i Arkaden ställde vi frågorna åtta och nio (se bilaga). 
57% svarade att de tror att de kommer att besöka Arkaden mer 
frekvent/ofta under det närmaste året. 36% svarade lika frekvent/ofta 
och 17% svarade mindre frekvent/ofta. Vad gäller shoppingvanor tror 
55% att de kommer att handla i Arkaden mer frekvent/ofta under det 
närmaste året. 33% svarade lika frekvent/ofta och 12% svarede mindre 
frekvent/ofta. Av de 57% som svarade att de tror att de kommer att 
besöka Arkaden mer frekvent/ofta sa 32 personer att det beror på att 
Zara finns där. Observera att vi här inte frågade varför utan 
respondenterna påpekade det spontant själva. 
 
För att skapa oss en bild av vad respondenterna tycker om Arkadens 
viktigaste byggstenar och därmed dess varumärke ställde vi frågan i 
vilken utsträckning affärshuset uppfyller ett antal faktorer.  
På påståendet om Arkaden har ett stort utbud av butiker svarade flest 
respondenter, på en skala 1-5, en trea. Om butikerna i Arkaden är rätt 
typ av butiker svarade flest antal respondenter en fyra. 
Påståendet att produktutbudet i butikerna är stort fick flest treor av 
respondenterna. Att Arkaden präglas av en trivsam miljö fick flest 
femmor, vilket betyder att de helt och hållet håller med om det. 
Det sista påståendet, att perosnalen i butikerna ger bra råd och tips, 
fick flest tvåor.  
Vi har här valt att endast ange den siffran som fick flest antal 
respondenter. För tydligare granskning se tabellen i bilagan. 
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Analys 
En av de viktigaste frågorna som ställdes till respondnterna handlade 
om vilka ord som respondenterna förknippar Arkaden med. Resultatet 
blev att ett visst antal ord upprepades, vilket tyder på att många 
konsumenter förknippar Arkaden med samma saker. Det här leder oss 
in på Dahlén & Langes (2003) tankar kring begreppet saliens.  
Saliens åstadkomms genom att allt fler ’krokar’ successivt kopplas till 
varumärket och genom att förstärka de existerande ’krokarna’. 
Salienskrokar är realistiska ingångar till varumärket och kan innehålla 
behov, beteende, köpmotiv och positiva känslor (Dahlén, M. & Lange, 
F. 2003, sid. 244-245). Målet med saliens är top of mind. (Dahlén, M. 
2003, sid. 40-41). 
 
Av resultatet från vår undersökning kan vi utläsa att butiken Zara 
redan blivit en av de ’krokar’ som Arkaden förknippas med. 
Undersökningen visade att Zara var den butik som respondenterna 
förknippar Arkaden med allra mest. 
 
För att ytterliggare fördjupa oss i området kring salienskrokar valde vi 
att ställa samma fråga till Cindy Jonsson4. Hennes svar var följande: 
 

� Vacker 
� Tryggt 
� Mode 
� Design 
� Mjukt 

 
Vi kan se att Centrumledarens svar skiljer sig från konsumenternas. 
Enbart ordet ’mode’ var en gemensam faktor.  
 
Vår undersökning visade att respondenterna höll med i en stor 
utsträckning på påståendet om den trivsamma miljön i affärshuset. 
Vi kan också se att den trevliga miljön var en av de assocciationer i 
respondenternas medvetande. Det här bevisar att Apéria & Backs 
(2004) teori om positionering genom image och atmosfär är viktig att 
beakta. 
 
 

                                                 
4 Cindy Jonsson, Centrumledare för Arkaden och Kompassen, AP Fastigheter AB 



  62

4.2.4 Frågor rörande Zara 
För att se hur stor dragningskraft Zara har haft frågade vi 
respondenterna ifall de kände till om någon ny butik öppnat i 
Arkaden. 87% svarade ja, medan 13% svarade nej.  
Till de 14 personer som svarade nej på frågan ställde vi följdfrågan 
om de kände till att klädkedjan Zara öppnat i Arkaden. Det visade sig 
sedan att nio av dem visste att Zara hade öppnat. 
 
Till dem som visste att klädkedjan hade öppnat sin butik i Arkaden 
ställde vi frågan om de besökt butiken. Resultatet visade att 91% 
redan hade besökt Zara och 9% hade inte gjort det. 
 
Till de respondenter som inte visste att klädkedjan hade öppnat i 
Arkaden ställde vi frågan om de planerar att besöka butiken. 75% 
menade att de skulle besöka butiken snart och 25% svarade att de 
kommer att besöka butiken inom det närmsta året. 
 
Vi ställde sedan en fråga enbart till de respondenter som på fråga 8 
svarade att de tror att de skulle besöka Arkaden mer frekvent/ofta 
under det närmsta året. Vi tog reda på hur stor betydelse öppningen av 
Zara hade att göra med deras svar. Enligt 93% hade Zara en stor eller 
helt avgörande betydelse till att de skulle besöka affärshuset mer 
frekvent. 7% svarade att det hade en mindre betydelse.  
 
För att jämföra faktorer mellan Arkaden som en helhet och Zara som 
en egen ställde vi frågan i vilken utsträckning respondenterna anser att 
Zara uppfyller vissa faktorer (samma faktorer som i fråga tio) med 
hjälp av skalan 1-5. Den här frågan gäller även Zara-butiker i andra 
länder. Här tar vi enbart hänsyn till de tal som fick flest antal svar.  
På påståendet om Zara var rätt typ av butik för dem själva kan vi från 
tabell 13 utläsa att flest respondenter svarade med en femma.  
När vi frågade om Zara har ett stort produktutbud svarade flest 
respondenter en fyra. På påståendet att Zara präglas av en trivsam 
miljö fick siffran tre flest röster.  Det lägsta värdet, nämligen flest 
tvåor fick påståendet att personalen i butiken ger bra råd och tips. 
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Analys 
Ovan redovisade resultat visar att Zara haft en stark dragningskraft på 
konsumenterna och att många besökt butiken. Det här tyder på en god 
återföring och reaktion från konsumenterna och leder oss in på teorin 
om kommunikation. 

 
I kommunikationsmodellen utgörs sändare 1 av Arkaden som sänder 
ut budskap och signaler till mottagarna, d.v.s konsumenterna. 
Mottagarna reagerar på budskapet och ger feedback till sändare 1 och 
sändare 2 som i det här fallet är Zara. (Kotler, P. et.al. 2005, sid. 729) 
Målet med kommunkation kan vara att skapa eller bibehålla 
märkeskännedom (Mårtenson, R. 1994, sid. 120). 
Vi kan ur resultaten fastslå att kommunikationen nått ut till 
respondenterna enbart genom att titta på hur många som besökt 
butiken. 
 
Många respondenter tyckte att Zara var rätt typ av butik för dem, och 
resultaten visar att det fanns ett behov av butiken. 
Enligt Maslow måste de fysilogiska behoven och trygghets behoven 
vara uppfyllda innan en konsument funderar på att köpa någonting. 
(Kotler et al, 1996, sid 282-283). I det här fallet tolkas Zara som de 
högre stegen i behovshierarkin, nämligen behov av självkänsla och 
behov av självförverkligande. 
 
Vi kan konstatera att Zara är ett företag som har många så kallade 
drömkunder. Drömkunden kännetecknas av att hon är både nöjd och 
lojal. Hon agerar som en ambassadör som talar gott om butiken och 
värvar nya kunder och har en känslomässig bindning till företaget.  
(Schmidt, H. & Sköld, A. 2004, sid. 88). 
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6. Slutsatser 
 
I det här kapitlet har vi med hjälp av vår empiri svarat på frågorna 
som varit utgångspunkten för vår uppsats. Först redogör vi för 
slutsatserna som berör huvudfrågan, för att sedan besvara 
delfrågorna. 
 
 
Huvudfråga:  Hur kommer etableringen av butiken Zara att 
påverka affärshuset Arkaden och dess varumärke? 
 
Den främsta effekten som etableringen av Zara har på Arkaden är att 
affärshuset nu drar till sig fler människor samt att Arkaden därigenom 
når ut till en bredare målgrupp.  
På grund av Zara har Arkadens varumärke förstärkts och förtydligats 
genom att konsumenterna idag har en klarare förståelse för vad 
affärshuset står för. De svagheter som Arkaden hade enligt kundernas 
upplevelse av affärshuset innan Zara öppnade är nu inte lika 
framträdande. Här menar vi att Zara förstärker de faktorer som 
affärshuset tidigare inte varit starkt på. Zara hjälper alltså till att 
kommunicera ut Arkadens varumärke på ett bättre sätt. Vi kan jämföra 
det här med teorin om co-branding som innebär att parterna mycket 
medvetet försöker förstärka, stödja eller spegla varandras kärnvärden. 
(Uggla, H. 2001, sid. 250-251) 
 
Ytterligare en fördel med etableringen av Zara är att Arkaden nu är ett 
ännu mer attraktivt affärshus att etablera sig i. Det här gynnar AP 
Fastigheter i den mån att fler butiker kommer att vilja finnas till i 
Arkaden.  
 
Delfråga 1:  Hur upplever de övriga butikerna i Arkaden 
etableringen av Zara? 
 
Vår studie har visat att de intervjuade butikscheferna i Arkaden i 
dagsläget inte upplever Zara som något större hot mot deras butiker. 
De upplever inte Zara som en konkurrent, utan snarare som ett positivt 
tillskott för både Arkaden som köpcentra och för de enskilda 
butikerna. Orsaken till den positiva inställningen hos butikscheferna är 
att de alla tror att fler människor kommer att upptäcka och besöka 
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affärshuset. Förhoppningsvis kommer de då inte bara att besöka Zara 
utan även de övriga butikerna. 
Vi kan konstatera att de butiker som har ungefär samma koncept som 
Zara, har en mindre positiv inställning till etableringen. Det här beror 
främst på att butikerna nu skall dela på samma typ av kunder.  
I skrivande stund har Zara ett högt nyhetsvärde, och därför har butiken 
dragit till sig en stor folkmassa till Arkaden. Hos de övriga butikerna 
råder dock ovissheter kring frågan vilken roll den nya aktören kommer 
att ha i affärshuset i framtiden.  
 
Delfråga 2:  Vad tycker konsumenterna om att Zara öppnar en 
butik i Arkaden? 
 
Zara har inte enbart etablerat sig i Arkaden, utan även lyckats väl med 
sin etablering i konsumenternas medvetande. Vår forskning visar att 
Zara redan nu har blivit top-of-mind för kunderna samt ett av de 
attribut som affärshuset förknippas med. Det här stämmer överens 
med teorin att målet med saliens just är top-of-mind. (Dahlén, M. 
2003, sid. 40-41). Det är uppenbart att konsumenterna under en lång 
tid haft ett behov av butiken och därmed har stora förväntningar inför 
öppningen byggts upp hos kunderna. 
Från det här kan vi dra slutsatsen att all uppmärksamhet som Zara har 
fått har byggts upp främst genom word-of-mouth kommunikation då 
inga andra marknadsföringssatsningar gjorts. 
 
Många av Arkadens nuvarande kunder kommer att besöka och handla 
mer frekvenkt i affärshuset vilket enligt vår undersökning har en 
direkt koppling till etableringen av Zara. Det är tydligt att 
konsumenterna tycker att Arkaden med sin förnyelse av butiksutbudet 
blivit en stark destination för slutkonsumenten i Göteborg. 
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7. Avslutande diskussion 
 
I uppsatsens sista kapitel belyser vi egna reflektioner och diskuterar 
vad vi kunde ha gjort bättre. Här presenteras även egna tankar kring 
forskningens källkritik där validitet och reliabilitet tas upp. 
 
 
7.1 Egna reflektioner    
Nu när uppsatsskrivandet närmar sig sitt slut är vår spontana tanke att 
vi som författare är väldigt nöjda med resultatet. Vi känner dock att vi 
gärna hade haft mer tid på oss för att göra vissa delar bättre. Med det 
här menar vi att vi hade velat intervjua fler butiksägare för att täcka så 
stora delar av Arkaden som möjligt. Vad gäller antalet intervjuade 
konsumenter anser vi att vi har fått med ett stort antal vilket vi är 
mycket nöjda med. 
 
Under uppsatsens gång har vi lärt oss vikten av planering. Det gäller 
att vara ute i god tid då näringslivet fungerar på ett sådant sätt att 
möten och liknande ska planeras en lång tid i förväg.  
 
I efterhand känner vi att det hade varit en god idé att intervjua 
Centrumledaren för Arkaden. Vi tror att hon skulle bidragit med bra 
information angående vår huvudfråga, men vi anser dock att eftersom 
vi ville presentera ett så objektivt resultat som möjligt försökte vi 
undvika att uppsatsens resultat präglades av interna åsikter. Vårt syfte 
har varit att för våra uppdragsgivare inte redogöra för det som de vill 
höra utan återspegla verkligheten och ge de en sann bild av 
fenomenet. Det från början fastställda syftet har enligt oss uppnåtts. 
Den erhållna informationen är konkret och nyttig. 
 
 
7.2 Källkritik   
Validitet betyder giltighet och är mätinstrumentets förmåga att mäta 
det som är avsett.  
Vi anser att validiteten i undersökningarna som genomfördes är hög 
eftersom respondenterna som intervjuades inte hade någon anledning 
att medvetet undanhålla information. Dessutom utformades frågorna 
på ett sådant sätt att vi tog med det som vi verkligen ville mäta. Innan 
vi gav oss ut för att samla in information gjordes en pilotundersökning 
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där vi testade frågorna på ett antal personer för att se hur de uppfattade 
frågorna. Därefter justerades de frågor som upplevdes som tvetydiga, 
ord som var svåra att förstå samt att ordningen på frågorna byttes. 
 
Reliabilitet betyder tillförlitlighet och och god relabilitet innebär att 
samma undersökning varje gång den genomförs, ska resultera i samma 
svar. Reliabiliteten för de påstana intervjuerna tycker vi är hög 
eftersom de undersökta enheterna var många till antalet, nämligen 107 
personer. Gällande reliabiliteten för djupintervjuerna kunde den varit 
högre eftersom endast fyra butiksägare intervjuades. Vi är också 
medvetna om att undersökningen genomfördes nära inpå etableringen 
av Zara vilket kan ha påverkat utfallet. Vi är eniga om att svaren 
fömodligen skulle vara annorlunda om undersökningarna 
genomfördes senare i tiden, då effekter av etableringen hade blivit 
tydligare.  
För att ytterligare stärka reliabiliteten använde vi oss av en 
bandspelare vid djupintervjuerna. Samtliga intervjuade företag gick 
med på att spelas in vid intervjutillfället vilket enligt oss gör uppsatsen 
trovärdig. 
 
Vidare anser vi att den litteratur som vi har använt oss av är klassisk 
och därmed pålitlig. Vi har inte använt oss av särskilt många artiklar 
eller Internet-sidor vilket gör uppsatsen tillförlitlig. 
 

7.3 Rekommendationer 

Efter att ha genomfört en studie kring Arkaden under en ganska lång 
tid har vi blibit insatta i affärshusets situation. Därigenom har vi 
kunnat göra vissa observationer som har lett till att vi nu kan ge 
rekommendationer åt företaget. Nedan följer rekommendationer från 
forskarna som AP Fastigheter kan använda sig av för att förstärka och 
bibehålla Arkadens varumäre.  
 

• Den viktigaste rekommendationen som vi har att ge är att  
Arkaden i fortsättningen bör ha en unik sammanställning av 
butiker. Vi har observerat att Arkadens styrka i dagsläget 
ligger i de butiker som finns i affärshuset, men inte någon 
annanstans. 
I och med att Arkadens framtid ligger i den unika butiksmixen 
är det väldigt viktigt att satsa på att ta in butiker som inte finns 
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i innerstan av Göteborg idag men som är eftertraktade av 
konsumenterna. Som förslag på en sådan butik kan forskarna 
nämna butiken Accessorize som med all säkerhet hade blivit 
en kundmagnet för affärshuset.  
Vi föreslår en analys av populära butiker i Stockholm som ej 
finns i Göteborg idag. Genom en sådan granskning kan AP 
Fastigheter få sig en god bild av vilka butiker som hade passat 
in i Arkaden och dess image och samtidigt blivit favoriter hos 
konsumenterna.  
I samband med den här rekomendationen kan vi dra slutsatsen 
att Arkaden i framtiden inte bör bestå av fler butikskedjor som 
redan finns på en mängd andra ställlen runt om i Göteborg. 
 
 

• Ett annat förslag från forskarnas sida handlar om miljön inne i 
affärshuset. Även om undersökningarna har visat att Arkaden 
idag präglas av en trivsam miljö, har vi upptäckt att det finns 
ett behov av att liva upp köpcentrat. Med det här menar vi att 
åtgärder bör vidtas för att göra affärshuset mer inbjudande. Vi 
tycker att den framtida satsningen på Espresso House är en god 
väg till att göra affärshuset mer händelserikt. 

 
• Ytterligare en rekommendation som bör beaktas för att 

exponera Arkaden ännu mer, är att marknadsföra affärshuset 
som en helhet istället för varje butik för sig. 
Genom forskningens gång har vi kunnat konstatera att till 
exempel Zara tolkas som ”fristående” och inte uppfattas som 
en del av Arkaden. Därför bör företaget i sin framtida 
marknadskommunikation förmedla en känsla av samhörighet 
så att Arkaden upplevs som ett tydligare och starkare 
köpcentra. Vi menar att Arkadens kunder i framtiden alltid ska 
säga: ”Jag är i Arkaden” och inte ”Jag är i Mique”. 
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Bilagor 
 
    (BILAGA 1) 
 

 
FRÅGEFORMULÄR 

 
 
Datum:..................................................................................................... 
Plats:........................................................................................................ 
Namn (på den som utfört intervjun):....................................................... 
 
(Presentation av oss själva och undersökningen!) 
 
1. Till vilket köpcentra/köpstråk eller gator i centrala stan går Du helst 
och handlar när Du skall handla kläder, skor och accessoarer till dig 
själv? Spontant! 
 

o Kompassen   
o Arkaden 
o Nordstan/Femman 
o NK 
o Frölunda Torg 
o Backaplan 
o Allum 
o Kungsgatan 
o Annat;............................................... 

 
2. Var handlar Du oftast? Spontant! 
 

o Kompassen   
o Arkaden 
o Nordstan/Femman 
o NK 
o Frölunda Torg 
o Backaplan 
o Allum 
o Kungsgatan 
o Annat; .................................................. 
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3.Vad är den främsta anledningen till att du handlar oftast (eller mest) 
just där? 
 
................................................................................................................. 
 
 
4) Har du någon gång under det senaste året besökt Arkaden? 
o Ja – gå vidare till fråga 6 
o Nej 
 
 
5) Om nej: Vad är den främsta anledningen till att du inte besökt 
Arkaden?  
 
................................................................................................................. 
 
o Känner inte till Arkaden 
 
 
6. Har Du någon gång under det senaste året handlat något i någon av 
butikerna i Arkaden? 
 

o Ja 
o Nej 

 
 
7) Om du skulle beskriva Arkaden med tre ord, vilka skulle dessa 
vara? 
 
1..................          2................... 3...................... 
 

o Vet ej 
 
 
8. Hur tror du att du kommer att besöka Arkaden under det närmsta 
året? Skulle du säga: (läs upp svarsalternativen!) 
 
Mindre frekvent/ofta     Lika frekvent/ofta    Mer frekvent/ofta 
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 9. Hur tror du att du kommer att handla i Arkaden under det närmsta 
året? Skulle du säga: (läs upp svarsalternativen!) 
 
Mindre frekvent/ofta     Lika frekvent/ofta    Mer frekvent/ofta 
 
 
10. Jag skulle vilja att du snabbt och spontant talar om för mig i vilken 
utsträckning du anser att Arkaden uppfyller följande saker med hjälp 
av skalan 1-5 där 1=stämmer inte alls in med din åsikt och 5= 
stämmer helt in på din åsikt. Rotera ordningen mellan de olika 
respondenterna! 
 

                                                                                 Uppfyllnad 
                                                                                 1-5 

Stort utbud av butiker                                                 ........................ 

Rätt typ av butiker                                                      ........................ 

Stort produktutbud i butikerna                                   ........................ 

En trivsam miljö                                                          ........................ 

Personalen i butikerna ger bra råd och tips                 ........................ 

 
11. Känner Du till om någon ny butik öppnat i Arkaden? 
 

o Ja, i så fall vilken; ............(om de svarar Zara, gå vidare till 
fråga 13) 

o  Nej, gå vidare till fråga 12 
 
12. Känner du till att klädkedjan Zara har öppnat i Arkaden? 
 

o Ja 
o Nej, gå vidare till fråga 13b 

 
 
13. Har du besökt Zara i Arkaden? 
 

o Ja, gå vidare till fråga 15 
o Nej 
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13 b. Planerar du att besöka Zara i Arkaden? Skulle du säga: (läs upp 
svarsalternativen!) 
 

o Ja, snart 
o Ja, någon gång under det närmsta halvåret 
o Nej, inte inom det närmsta halvåret 
o Nej, inte alls 

 
 
(Den här frågan ställs endast till de som svarade ’mer frekvenkt’ på 
fråga 8) 
14. Du sa tidigare att du tror att du kommer att handla mer frekvent i 
Arkaden. Hur stor betydelse skulle du säga att detta har att göra med 
öppningen av Zara? Skulle du säga: (läs upp svarsalternativen!) 
 

o Stor eller helt avgörande betydelse 
o Mindre betydelse 
o Ingen betydelse alls 

 
 
15. Jag skulle vilja att du talar om för mig i vilken utsträckning du 
anser att Zara uppfyller följande saker med hjälp av skalan 1-5 där 
1=stämmer inte alls in med din åsikt och 5= stämmer helt in på din 
åsikt.  
 

                                                                                 Uppfyllnad 
                                                                                 1-5 

Rätt typ av butik (rätt för dem!)                              ........................ 

Stort produktutbud i butiken                                   ........................ 

En trivsam miljö                                                      ........................ 

Personalen i butiken ger bra råd och tips                 ........................ 

o Känner inte till klädkedjan Zara                                     
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16. Vilken annan butik tycker du skulle passa in i Arkaden? 
 
 

o Vilken; ..................................................... 
o Vet ej 

 
 
 
BAKGRUNDSVARIABLER 
 
17. Hur gammal är du? 
............................ 
 
18. Respondentens kön? 
 

o Man 
o Kvinna 

 
 
 
TACK FÖR INTERVJUN! 
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    (BILAGA 2) 
 

Intervjuguide till de utvalda hyresgästerna 
 

Datum:.................................................................................................... 
Företag:................................................................................................... 
Respondentens namn:............................................................................. 
Respondentens befattning:...................................................................... 
 
 
1. Berätta lite om er verksamhet;  
 
 
 

 
� hur väl matchar Er målgrupp Arkadens målgrupp? 

 
 
 
 
2. Varför har ni valt att etablera er i Arkaden?  
 
 
 
 
 
 
3. Vad anser ni om läget Arkaden har? 
 
 
 
 

� Hur upplever ni det egna läget i Arkaden? 
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4. Hur tror du att etableringen av Zara kommer att påverka er 
specifikt? Spontant! 

  
 
 

� Har ni redan nu känt av etableringen av Zara? Om ja, På vilket 
sätt? 

 
 
 
 

� Tror du att etableringen kommer att dra in mer folk i Arkaden/ 
att fler kommer att upptäcka Arkaden?  

 
 
 
 

� Om ja, Tror du att ni kommer att få ta del av dessa ”nya” 
besökare? 

 
 
 

� Tror du att dessa är en annan typ av personer än de som 
handlar här idag? 

 
 
 
 
 

� Hur tror du att etableringen kommer att påverka er 
POSITIVT? 

 
 
 
 
 

� Tror du att etableringen kommer att öka din omsättning? 
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� Hur tror du att etableringen kommer att påverka er 
NEGATIVT? 

 
 

 
 

� Tror du att Zara kommer  att ta kunder från er? 
 

 
 
För att sammanfatta vår fråga kring Zara i Arkaden skulle jag vilja att 
du besvarade om du uppfattar att etableringen av Zara i Arkaden är... 
 
för Arkaden som 
köpcentra/köpstråk. 
Skulle du säga:  
� Mkt positivt  
� ganska positivt  
� mindre positivt 
� inte alls positivt  
 

för er butik i Arkaden. 
Skulle du säga: 
 
� Mkt positivt  
� ganska positivt  
� mindre positivt 
� inte alls positivt 
 

 
 
5. Vad förknippar du/ni Arkaden med- om du skulle beskriva 
Arkaden med tre ord? 
 
 
 

� Särskiljer sig ditt intryck av Arkaden idag från 
innan Zara öppnade? 

 
 
 
 
6. Finns det något annat du skulle vilja tillägga kring Arkadens 
image och Zaras etablering i Arkaden? 
 
 



  80

       (BILAGA 3) 

Sammanställning av den kvantitativa studien 

 
Frågeformulären har sammanställts i Excel. Diagram hjälper till för att 
underlätta förståelsen av resultaten. De frågor som inte är 
sammanställda förklaras i kapitlet Empiri och analys. 
 
 
Fråga 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Till vilket köpcentra/köpstråk eller gator i centrala stan går Du helst och 

handlar när du skall handla kläder, skor och accessoarer till dig själv?

Kompassen

18%

Arkaden

25%

Nordstan/Femm

an

33%

NK

14%

Kungsgatan

6%

Annat

4%

Kompassen

Arkaden

Nordstan/Femman

NK

Kungsgatan

Annat
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Fråga 2 

 
 
 
Fråga 4 

 
 
 
 
 

Var handlar du oftast?

Kompassen

17%

Arkaden

26%

Nordstan/Femm

an

37%

NK

11%

Kungsgatan

4%

Annat

5%

Kompassen

Arkaden

Nordstan/Femman

NK

Kungsgatan

Annat

Har Du någon gång under det senaste året besökt Arkaden?

Ja

82%

Nej

18%

Ja

Nej
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Fråga 6 

 
 
 
 
 
Fråga 8 

 
 
 

Har Du någon gång under det senaste året handlat något i någon av butikerna i 

Arkaden?

Ja

73%

Nej

27%

Ja

Nej

Hur tror Du att du kommer att besöka Arkaden under det närmsta året?

Mindre frekvent/ofta

7%

Lika frekvent/ofta

36%Mer frekvent/ofta

57%

Mindre frekvent/ofta

Lika frekvent/ofta

Mer frekvent/ofta
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Fråga 9 

 
 
 
Fråga 10 

 

Hur tror du att du kommer att handla i Arkaden under det närmsta 

året?

Mindre 

frekvent/ofta

12%

Lika frekvent/ofta

33%

Mer frekvent/ofta

55%

Mindre frekvent/ofta

Lika frekvent/ofta

Mer frekvent/ofta
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Fråga 11 

 
 
 
 
Fråga 12  

 

Känner Du till om någon ny butik öppnat i Arkaden?

Ja

87%

Nej

13%

Ja

Nej

Känner Du till att klädkedjan Zara har öppnat i Arkaden?

Ja

64%

Nej

36%

Ja

Nej
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Fråga 13 

 
 
 
 
 
 
Fråga 13b 

 
 

Har Du besökt Zara i Arkaden?

Ja

91%

Nej

9%

Ja

Nej

Planerar Du att besöka Zara i Arkaden?

75%

25%

0%

0%

Ja, snart

Ja, någon gång under det

närmsta halvåret

Nej, inte inom det

närmsta halvåret

Nej, inte alls
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Fråga 14 

 
 
Fråga 15 
 

 

Du sa tidigare att du tror att du kommer att handla mer frekvent/ofta i 

Arkaden. Hur stor betydelse skulle du säga att det har att göra med 

öppningen av Zara?

Stor eller helt 

avgörande 

betydelse

93%

Mindre 

betydelse

7%

Ingen betydelse 

alls

0%

Stor eller helt avgörande

betydelse

Mindre betydelse

Ingen betydelse alls

I vilken utsträckning anser Du att Zara uppfyller följande saker med 

hjälp av skalan 1-5 där 1= stämmer inte alls in med din åsikt och 5= 

stämmer helt in på din åsikt.
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     (BILAGA 4) 
 
 
Kommunikationsmodell 
 
 
 

 
Figur: Element i kommunikationsprocessen. 

Källa: Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J.,  
Wong, V.; Principles of Marketing, 4th European Edition 2005, sid. 

729. 
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