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Svensk titel: En studie om köpbeteende och säljteknik - berörande outletbutik respektive 
concept store. 
 
Engelsk titel: An examination about shopping behavior and selling techniques – regarding a 
factory outlet store versus a concept store. 
 
Författare: Karin Walldén och Rikard Gustavsson 
 
Färdigställd (år): 2010 
 
Handledare: Vigo Peterzon 
 
 
Abstract 
 

The purpose of the examination is trying to understand which meaningful parts Acne should 
focus on in relation to selling via a factory outlet store versus a concept store. The question of 
issue is aiming to examine a possibility of change to the brands profile when a larger amount 
of costumers have access to the brand through the factory outlet store. Another part of our 
examination is to focus on shopping behavior and the selling techniques, and if these two 
factors change in a factory outlet store in comparison to a concept store. 
Our study has been carried out with both qualitative and quantitative methods in quality of 
interviews, surveys and observations. The question of issue has been answered on the basis of 
two empirical perspectives; the company and the consumer perspective. The delimit of our 
study has been made to the fashion company Acne, and there concept store situated in 
Gothenburg and their factory outlet store located to Freeport Designer Outlet Village in 
Kungsbacka. The two different perspectives has been used to describe and analyze the 
different visual angles and the theory been used to make conclusions. We consider that the 
meaningful parts that Acne need to focus on in connection to selling via a factory outlet store 
versus a concept store is selling techniques and visual merchandising. We base the conclusion 
on the analyze that has been carried out and consider that the aspects should supply both 
distribution of channels. The customer buying process contains of a line of different phases 
where no distinguish differences could been made. Another closure of our analyze has 
resulted in the possibility of damaging the brand through a long-term use of the factory outlet 
in case of abuse.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Communication, Buying process, Factory outlet, Brand, Concept store, Visual 
merchandising 



 

Sammanfattning 
 

Syftet med studien är att försöka förstå vilka betydelsefulla delar som Acne bör fokusera på i 
samband med försäljning via outletbutik respektive concept store. Frågeställningarna syftar 
till att undersöka om varumärkets profil förändras genom att fler konsumenter har tillgång till 
varumärket genom en outletbutik. Ett annat delproblem inriktar sig på köpbeteende och hur 
det förändras liksom säljtekniken i en outletbutik i jämförelse med en concept store. Vår 
studie har genomförts med både kvalitativa och kvantitativa metoder i egenskap av intervjuer, 
marknadsundersökningar samt observationer. Problemformuleringen har besvarats utifrån två 
empiriska perspektiv, företagets och konsuments perspektiv. Vår avgränsning har gjorts till 
varumärket Acne, deras concept store i Göteborg och deras outletbutik på Freeport Designer 
Outlet Village i Kungsbacka. De två olika perspektiven har använts för att beskriva och 
analysera de olika synvinklar samt teorin som använts för att utifrån det kunna dra slutsatser. 
Vi anser att de betydelsefulla delar Acne bör fokusera på i samband med försäljning via 
outletbutik respektive concept store är säljteknik och visual merchandising. Vi grundar 
slutsatsen på den analys vi genomfört och anser att aspekterna bör tillhandahållas på de båda 
försäljningsplatserna. En rad olika steg innefattas i en kunds köpprocess där inga markanta 
skillnader utmärktes av köpbeteendet i jämförelse mellan en concept store och en outletbutik. 
Utgången av vår analys har resulterat i att trovärdheten av varumärket genom outlet-konceptet 
kan ta skada på lång sikt utifall det missbrukas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Kommunikation, Köpprocess, Outlet, Varumärke, Concept store, Visual 
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1. Introduktion 
 
 

Marknaden idag kännetecknas av ett stort utbud av produkter och tjänster och resulterar i ett 
utbudsöverskott. Det innebär att utbudet är större än efterfrågan vilket resulterar i att många 
varor blir osålda om inte speciella aktiviteter görs. I inledningskapitlet syftar vi till att ge 
läsaren en presentation av uppsatsens bakgrund, syfte och metod.  
 

 
1.1. Problembakgrund 
 

Lager av osålda varor binder kapital och eftersom produktlivscykeln tenderar att bli att kortare 
är risken för osålda varor stor. Att beräkna rätt dimension på den kollektion som ska 
produceras är problematiskt, det är svårt att veta vad kunderna vill ha, hur mycket som 
kommer att säljas och hur mycket som blir över efter varje säsong.  
Acne är ett av många svenska märken som använder sig av outlet butiker för att sälja ut plagg 
från äldre kollektioner. Skillnaden mellan en outletbutik och en vanlig butik, concept store, är 
sortimentet och att det finns en sortimentsmix av plagg från äldre kollektioner (Fröberg, 
2010).   
 
Det största problemet är en definitionsfråga vad gäller målgruppen - som i en concept store är 
en man och kvinna i mogen ålder (Fröberg m.fl. 2010). Acne väljer att lägga sina concept 
stores inne i storstäder med återförsäljare runt om i Sverige, eftersom det är där målgruppen 
finns. 
En outlet däremot placeras medvetet där det demografiska segmentet finns, med andra ord 
utanför en stadskärna med bra kommunikationsmöjligheter nära till hands för en bred grupp 
människor (Fröberg, 2010).  
 
Acne är för många framförallt synonymt med jeans och kunderna söker sig själva till en 
concept store där produkterna finns; och har därmed en viss kännedom om plaggen och vad 
de kan förvänta sig. I en outletbutik förändras kundernas kunskap i och med 
marknadsutvidgningen och försäljningen blir därefter mer svårbedömd eftersom kunden 
aldrig vet vad som finns i butiken.  
Det är mer spontant att handla i en outletbutik och mer medvetet i en concept store trots att 
kunden ibland ofta vet vad han eller hon är ute efter (Yllner, 2010). Ett annat problem kan bli 
att varumärkets profil förändras, genom att fler har tillgång till märket och att plagg från äldre 
kollektioner finns tillgängliga billigt.  
Till skillnad från ett outletkoncept, marknadsför sig inte Acne, varken som företag eller med 
sina produkter i media. Marie Nordin Gahn, Acne’ s Global retail manager tror att starka 
produkter och bra distributionskanaler bidrar till marknadsföring av sig självt och det är också 
en del av företagets image och varumärkesbyggande. Självklart kan marknadsföring öka 
försäljningen och nå ut till fler och nya kanaler/kunder, men också skada oss ur ett 
varumärkes byggande perspektiv. 
 
Varje kollektion har ungefär en halvårstids säljperiod innan en ny kollektion hamnar i butik. 
Därför är ett annat stort problem bristen på sortimentets bredd och därmed storlekar i en 
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outletbutik, vilket grundar sig på att det är de resterande plaggen som återstår efter en säsong 
som skickas till en outletbutik. Ur ett säljperspektiv skapar det ett problem i och med att 
kundens intresse för en produkt inte alltid kan uppfyllas (Märak, 2010). 
Den kanske största utmaningen som en outletbutik har är att generera vinst samt klara av 
dagens budget genom försäljning. Det handlar om att sälja produkterna på rätt sätt och 
övertyga kunden att denna gör ett bra köp. Eftersom kundkretsen skiljer sig mellan en 
outletbutik och en concept store, och därmed också köpbeteendet, är det ofta svårare att sälja 
då kunden inte har några förväntningar när den kliver in i butiken.  
 
1.2. Problemdiskussion 
 

Det blir alltid varor över efter en säsong oavsett hur bra inköpsavdelningen arbetar. Hur bär 
man sig åt för att bli av med varuöverskottet? Merförsäljning spelar en betydande roll i 
köpprocessen då personalen kan hjälpa kunden finna rätt storlek, modell eller kompletterande 
produkter. Vad är det då som gör personalen till bra säljare?   
Acne utbildar butikspersonalen kontinuerligt i säljteknik med hjälp av ett säljcoachteam. 
Vilka hjälper till att inspirera, utveckla och framförallt motivera personalen att våga ta första 
steget i en säljprocess. Köpbeteendet ser olika ut från kund till kund, och säljaren måste lära 
sig att hantera olika sorters personligheter och arbeta med målet att vidga deras vyer (Yllner, 
2010). 
 
Ser ett köpbeteende annorlunda ut hos en kund i en outletbutik gentemot en concept store och 
hur förändras säljtekniken när kunden inte vet vad han är ute efter? 
 
Genom att jämföra fördelar och nackdelar mot varandra mellan en concept store och en 
outletbutik får man en bättre bild av skillnaderna butiksmässigt. Visuellt finns det stora 
skillnader i arbetet, speciellt när det kommer till merchandising där en outletbutik har större 
friheter att exponera sina varor. En concept store däremot får direktioner från huvudkontoret 
om vad som ska finnas i butiken och hur det ska exponeras.   
 
Olika målgrupper har olika uppfattning och attityder om varumärken och torde därför söka 
efter olika sorters produkter. Det är viktigt att finna rätt produkt till rätt kund och för säljaren 
innebär det att vara lyhörd och öppen i sin dialog till kunden. En säljares väsentligaste uppgift 
är att lyssna samt att kunna hantera alla sorters människor och se till dennes önskningar och 
behov (Rosell 2006, s.28). I slutändan ger en bra säljare en nöjd kund. 
 
Ett möjligt problem kan vara att Acne inte använder sig av en varierande marknadsföringsmix 
vilket bidrar till att det blir svårare för företaget att identifiera sig gentemot sina konkurrenter. 
Genom att vidareutveckla de fyra P: na skulle företaget kunna utöka sina marknadsandelar 
ytterligare och därmed bli mer konkurrenskraftiga.  
 
En produkt innefattar tre grundläggande lager. Först produktens kärna, andra lagret och det 
yttersta lagret. Det första lagret, kärnan består av produktens grundliga uppgift, i detta fall att 
klä kroppen. Det andra lagret är den verkliga produkten, det vill säga kvalitetsnivån och 
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förväntningarna som ligger på produkten. I Acne’s fall är det plaggens design, funktion och 
användningsområde som skapas utifrån Acne’s vision (Ambition to create novel expressions) 
vilket i sig ger konkurrensfördelar. Lagret innefattar även kunden och hennes uppfattning av 
varumärket och produkten; samt varumärkets grafiska profil. Det yttersta lagret innefattar den 
expanderade produkten, det vill säga service under och efter köp, reklamationsrätt och 
garantier. För att koppla till säljtekniken är det viktigt att säljaren poängterar för kunden vad 
som gäller, annars kan det uppstå problem. Det är det sista lagret som ger produkten dess 
värde (Gezelius & Wildestam, 2007 s.168-169). 
 
Acne kan ha ett prestigepris på sina produkter i och med att företaget har ett starkt varumärke 
(Gezelius & Wildestam, 2007 s.179). Kunderna i en concept store väljer att köpa oavsett pris. 
I Acne’s outletbutiker ligger prisnivån på upp till hälften av ordinarie pris på kollektion och 
jeans, samt lägre priser för produkter med produktionsfel och provplagg. Genom observering 
visar det sig ofta att folk hellre väljer att fundera över ett köp istället för att genomföra det 
direkt. Det grundar sig på bristande kännedom om varumärket, en annan kundgrupp eller i en 
tvekan av kundens behov är svårt att säga; frågan är om en annan köpprocess äger rum eller 
om kunden tänker och passerar samma steg när en vara är billig och tillgänglig?  
 
Tillgänglighet av ett varumärke är viktigt för kunden då vilket ligger till grund för om ett köp 
kan genomföras eller inte. Tillgänglighet innefattar placering av butiker, öppettider, 
telefontillgänglighet och möjligheter att kunna kontakta butikerna på andra sätt. Acne har valt 
att lägga sina concept stores där målgruppen finns, dvs. i storstäder. De har även valt att 
arbeta med återförsäljare runt om i Sverige som sedan distribuerar till konsumenter. Det är ett 
smart val av företaget att avgränsa sig, då butiker i mindre städer och förorter förmodligen 
inte hade varit lönsamma. Risken skulle också kunna vara att varumärkets profil skadas. 
 
Acne marknadsför sig inte utan förlitar sig på ”mun-till-mun” metoden som innebär att en 
kund ofta leder till fler nöjda kunder (Fröberg, 2010).  
Om Acne inte är i beroende av marknadsföring kan diskuteras men i nuläget får företaget stor 
uppmärksamhet i olika media, diskussioner, artiklar, modereportage och framförallt bloggare 
som enligt Josephine Yllner tagit till sig och använt varumärket mer flitigt under de senaste 
åren (Yllner, 2010).  
Självklart kan en ökad satsning vara både positiv och negativ. Positiv i den bemärkelsen att 
försäljningen troligtvis hade ökat och därigenom en ökad varumärkeskännedom hos 
konsumenterna. Vi frågar oss om en jämförelse till den reklam som redan görs för varumärket 
genom outlet konceptet kan skada varumärkets profil? 
 
Sammanfattningsvis skulle en mer utarbetad marknadsföringsmix kunna leda till en expansion 
av varumärket, en ökad varumärkeskännedom samt ett ökat köpbegär. Enligt Josephine Yllner 
måste en säljare lära sig att kundsegmentet ser olika ut mellan butiker och från kund till kund 
och att det inte finns några begränsningar (Yllner, 2010). Skillnaden mellan en outletbutik och 
en concept store är stora utbudsmässigt (Fröberg, 2010), och det gäller att anpassa säljteknik 
och merchandising till gällande kundgrupp. En outletbutik används för att i första hand sälja 
av helt eller delvis av det varumärkesöverskott som numera råder på marknaden. En concept 
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store har en tydlig uppgift att introducera nyheter på marknaden. Efter en ingående diskussion 
om köpbeteende så har vi kommit fram till att kunder agerar olika när olika förutsättningar 
såsom pris och utbud råder. Det är det som kommer att ligga till grund för vår observation om 
köptbeteende. 
 
1.3. Problemformulering 
 

Vår problemformulering ligger till grund för vår uppsats studie. Vi har delat upp vårt problem 
i två delar, huvudproblem och delproblem. 
 
1.3.1. Huvudproblem 
 

Vi sammanställer vår centrala fokus i följande frågeställning; 
 Vilka betydelsefulla delar bör Acne fokusera på i samband med försäljning via outletbutik 

respektive concept store? 
 
1.3.2. Delproblem 
 

Formulering och utformningen av följande delproblem har vi gjort för att vidareutveckla vår 
frågeställning; 

I. Hur ser ett vanligt köpbeteende ut och hur förändras det lik som säljtekniken i en 
outletbutik i jämförelse med en concept store? 

II. Hur förändras företagets profil genom att fler konsumenter har tillgång till varumärket 
genom en outletbutik? 

 
1.4. Syfte 
 

Syftet är att undersöka, beskriva och analysera vilka betydelsefulla delar Acne bör fokusera på i 
samband med försäljning via outletbutik respektive concept store? 
 
1.5. Problemavgränsning  
 

Vi kommer att fokusera på Acne’s försäljning med inriktning mot köpbeteende och säljteknik. 
Vår studie kommer att avgränsas till Acne Studio i Göteborg och Acne Outlet på Freeport 
Outlet Village i Kungsbacka.  
 
1.6. Nyckelord & definitioner 
 

Kommunikation  ”Det gäller att påverka mottagarna genom att överföra information 
som på ett eller annat sätt åstadkommer någon form av förändring 
hos de som läser, lyssnar eller tittar. Det kan vara att förändra 
attityder kring ett varumärke, inställning till eller värderingen till en 
produkt, eller att väcka känslor hos mottagarna som senare 
förhoppningsvis leder till köp.” (Gezelius, Wildestam 2007) 
 

Köpprocess  En köpprocess kännetecknas av fem steg som en konsuments 
beslutsfattande grundar sig i; behovsidentifikation, 
informationssökning, alternativutvärdering, köp och utvärdering efter 
köp (Gezelius, Wildestam 2007). 
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Outlet  En outlet är ett shoppingcentra som ofta är placerat utanför en 
stadskärna som erbjuder märkesvaror till ett lägre pris än i ordinarie 
butik (Varley, Rafiq 2004). 
 

Varumärke  Ett varumärke kännetecknas och används för att särskilja varor eller 
tjänster från konkurrenterna samt för att framhäva 
konkurrensfördelar av den egna varan eller tjänsten (www.prv.se). 

Concept store En concept store är en butik med ett utformat koncept som innehåller 
varor från ett specifikt varumärke (Fröberg 2010). 

Visual merchandising Visual merchandising som innebär att presentera produkter I en butik 
till kunder såsom butikens layout, produktpresentation och 
exponeringsytor (Varley, Rafiq 2004). 

 
1.7. Uppsatsens disposition 
 

Vår studie kommer att genomföras i enlighet med följande disposition: 
 
Kapitel 1: Introduktion 
Det inledande kapitlet av studien kommer att bestå av en problembakgrund, 
problemdiskussion följt av problemformuleringar uppdelade i ett huvudproblem och 
delproblem. I kapitlet beskrivs även syfte och nyckelord samt dess definition.  
 
Kapitel 2: Studiens metod och genomförande 
I metodkapitlet diskuteras undersökningens syfte, val av syfte samt metod och metodval. I 
kapitlet innefattar även datainsamlingsmetod, val av data samt datainsamlingstekniker och 
urvalsmetod. Vi tar även upp undersökningens tillförlitlighet och källkritik. 
 
Kapitel 3: Teoretisk referensram 
Det tredje kapitlet i vår studie presenterar de grundliga teorierna som kommer att användas, 
analyseras och vidareutvecklas under uppsatsens gång. Först presenteras ett avsnitt om 
säljteknik där syftet är att få en uppfattning om hur säljteknik påverkar en konsuments 
köpbeteende. Vidare presenteras outlet-konceptet, en historisk beskrivning samt en produkts 
livslängd på marknaden. En beskrivning görs av varumärken för att ge en grundläggande 
kunskap om de delar varumärket innefattar. Till vår hjälp använder vi oss av ett flertal 
modeller som på sina sätt är användbara. 
 
Kapitel 4: Empiri 
I kapitlet presenteras det vi genom våra observationer och intervjuer har kommit fram till. En 
motivering görs av de valda perspektiven och en kortare presentering görs av valda 
intervjuobjekt. Anledningen till att vi inte väljer att redovisa resultaten som ligger till grund 
för analysen i nästkommande kapitel är vi inte vill att en upprepning av fakta ska ske. 
Intervjufrågor och svar bifogas sammanställt i bilaga 1 och 2. Vi kommer att analysera utifrån 
två perspektiv, företagets perspektiv och konsumentens perspektiv.  

 
 



6 
 

Kapitel 5: Analys och tolkning av empiri 
För att få en så tydlig bild av analysen som möjligt har vi valt att dela upp tolkningen utifrån 
våra två perspektiv; företagets perspektiv och konsumentens perspektiv. 
Varumärkesassociationer och varumärkeskännedom, säljteknik/ köpbeteende samt 
marknadsföringsmixen är de rubriker som innefattas i de båda perspektiven.  
 
Kapitel 6: Slutsatser 
Kapitlet innefattar och redogör för de slutsatser vår problemformulering ligger till grund för 
utifrån uppsatsens teori och empiri. Slutsatsen redovisas i form av ett huvudproblem och två 
delproblem. 
 
Kapitel 7: Avslutande diskussion 
I vår avslutande diskussion har vi reflekterat över de olika förutsättningar och utgångspunkter 
som låg till grund för vår analys. Vi kommer att redogöra för uppsatsens genomförande och 
egna reflektioner över validitet och reliabilitet.  
 
Källförteckning: En sammanställning av material och källor som använts under rapportens 
skrivande. 
 
Bilagor: Här presenteras de bilagor som legat till grund för intervjuer och analyser i vår 
rapport samt sammanställningen av resultat. 
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2. Studiens metod och genomförande 
 
 
 

 

I metodkapitlet diskuteras undersökningens syfte, val av syfte samt metod och metodval. I 
kapitlet innefattar även datainsamlingsmetod, val av data samt datainsamlingstekniker och 
urvalsmetod. Vi tar även upp undersökningens tillförlitlighet och källkritik. 
 

 
 
 

2.1. Undersökningens syfte 
 

Vi har valt att beskriva ett explorativt syfte och ett beskrivande syfte. Nedan beskrivs de två 
olika syftenas innebörd 
 
2.1.1. Explorativt syfte 
 

Ett explorativt syfte används när undersökaren har liten kunskap om det ämne uppsatsen 
tänker behandla. Vårt explorativa syfte grundar sig våra på undersökningar av köpbeteende 
och säljteknik i en concept store vs. Outletbutik. De problem som kan uppkomma i en 
outletbutik är ofta problem som inte på samma sätt existerar i en concept store. Exempelvis 
hur fångar ett förslag en kunds intresse om rätt storlek saknas och inga andra kompletterande 
varor finns?  
Vad gör man som säljare och vilka redskap kan användas för att kunden inte ska lämna 
butiken tomhänt? Genom att ytterligare analysera ett köp, hur funderar kunden när en sådan 
situation uppstår? Har kunden bestämt sig för att inte genomföra ett köp, eller finns det något 
sätt som kan få denne att ångra sig och köpa en helt annan produkt istället? En undersökning 
skulle kunna ge oss nödvändig information för en mer grundläggande analys för att identifiera 
de uppkommande problemen och hur säljaren löser dem. (Lars Christensen m.fl. 2001). 
 
2.1.2. Beskrivande syfte 
 

Ett beskrivande syfte är om undersökaren redan har god kännedom om ett marknadsproblem 
eller en marknadssituation som saknar en uppdaterad och tydlig bild. För att beskriva och 
utveckla teorier, kommer observationernas grund att ytterligare baseras på följande frågor; 
Hur ser köpprocessen ut i en outletbutik? Kan det finnas olika varianter av köpbeteenden eller 
finns det bara ett typiskt mönster och hur ofta kan kunden påverkas att köpa? Hur arbetar 
Acne med kundbemötande? (Lars Christensen m.fl. 2001). 
 
2.1.3. Val och motivering av syfte 
Från början då vi saknade en uppdaterad och tydlig bild av marknadssituationen använde vi 
oss av ett explorativt syfte, som sedan övergick till ett beskrivande syfte. Vår studie grundar 
sig i att undersöka, beskriva och analysera vilka betydelsefulla delar Acne bör fokusera på i 
samband med försäljning via outletbutik respektive concept store. 
 
2.2. Undersökningsmetod 
 

Det finns flera undersökningsmetoder att använda sig av. Även insamlig av data kan ske med 
olika metoder. Nedan kommer vi att redogöra vilka metoder vi valt att använda oss utav och 
varför vi valt just dessa.  
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2.2.1. Kvalitativ metod 
 

I den kvalitativa metoden försöker man utveckla en djupare kunskap genom att tolka 
människors mönster (Lars Christensen m.fl. 2001). Vår kvalitativa metod grundar sig i den 
uppfattning och tolkning av den information som undersökning och intervjuer har gett. Vi har 
genom vår objektiva synvinkel beskrivit och återberättat händelseförloppet som 
undersökningsmetoden resulterat i.  
Vi genomförde ett flertal intervjuer med anställda inom Acne. Exempelvis har vi haft kontakt 
med huvudkontoret, butikschefer, säljcoacher samt butiksanställda. Våra 
butiksundersökningar har genomförts på Acne, Freeport Kungsbacka och Acne Studio i 
Göteborg. Vi genomförde en marknadsundersökning där syftet var att förstå hur konsumenter 
ser på varumärket Acne. Vi har använt oss av litteratur när vi undersöker säljteknik och 
köpbeteende, även våra intervjuer har legat till grund för faktaunderlaget. I viss mån har även 
olika Internet källor att användas. 
 
2.2.2. Kvantitativ metod 
 

I den kvantitativa metoden fokuseras på frekvens, antal och siffror som sedan skall studeras. 
Metoden passar bäst när man redan har stor kunskap om ämnet då man ska mäta sambandet 
mellan olika variabler (Lars Christensen m.fl. 2001). I våra butiksobservationer har vi studerat 
konsumenten på avstånd utan direkt kontakt med personalen och produkterna. Våra 
marknadsundersökningar resulterade i totalt sextio tillfrågade personer varav trettio tillfrågade 
befann sig på Freeport Outlet Village i Kungsbacka och trettio tillfrågade utanför Acne Studio 
i Göteborg. Vi fick ett bortfall på fem personer som valde att avstå undersökningen. Vår 
uppfattning och problemformulering har inte förändras under arbetets gång (Lars Christensen 
m.fl. 2001).  
 
2.3. Datainsamlingsmetod 
 

Vi kommer att dela upp vår datainformation i två delar, sekundärdata och primärdata. Detta 
för att få en förenklad bild av tänkta litteratur och faktakällor. 
 
2.3.1. Sekundärdata 
 

Sekundärdata kallas den data som vi återger och analyserar utifrån ett resultat som någon 
annan har tagit reda på tidigare. Våra sekundärdata ligger till största del i tryckt litteratur. 
Internetbaserad information kommer ur största källkritisk synvinkel att granskas innan vi 
beslutar oss för att använda den som källa (Lars Christensen m.fl. 2001).  
 
2.3.2. Primärdata 
 

Primärdata är den data som vi samlar in för studiens ändamål. Primärdata innefattar de 
intervjuer och observationer som vi har genomfört. Primärdata innefattar även den 
marknadsundersökning vi har genomfört (Lars Christensen m.fl. 2001).  
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2.3.3. Val av datainriktning 
 

För att kunna ge svar på vår problemformulering har vi valt att utgå ifrån två olika perspektiv; 
företagets perspektiv samt konsumentens perspektiv.  
För att ur företagets perspektiv ge en rättvis bild och få korrekt information krävs intervjuer 
från de personer området behandlar.  
 
Marknadsundersökningen har givit svar på de frågeställningar som vi är i behov av från 
konsumentens perspektiv. För att få en så rättvis bild av konsumenternas attityd till 
varumärket och outlet-konceptet användes frågor med svarsalternativ. De tillfrågade fick 
möjlighet att valfritt lämna kommentarer. 
 
Tryckt litteratur och Internetbaserade källor ger oss grundläggande information om de 
definitioner som ligger till grund för de uttryck uppsatsen berör. 
Därav har vi ur kontexten använt oss av både primär- och sekundärdata för att studien ska få 
en korrekt bild (Lars Christensen m.fl. 2001).  
 
2.4. Datainsamlingstekniker 
 

Vi har valt att dela in våra datainsamlingstekniker i två olika steg för att få en större klarhet i 
vad varje steg kommer att innefatta.  
 
2.4.1. Intervju 
 

”En kvalitativ intervju är en form av samtal. Ett samtal kännetecknas av att man i regel möts 
ansikte mot ansikte och utbyter information, idéer, åsikter eller känslor. En del av samtalet 
innehåller också icke-verbal kommunikation (kroppsspråk). En intervju har ett bestämt syfte 
och är inte ett samtal i största allmänhet.” (Seymour, s.165 1992) 
 
Två personer krävs för att en intervju ska kunna genomföras via ett korrekt tillvägagångssätt. 
Det krävs att en person styr samtalet med öppna frågor och att en respondent besvarar 
frågorna för att syftet ska uppnås. Den information som samlas bygger på den enskilda 
respondentens information och får genom det betraktas som unik för sitt ändamål (Seymour, 
s. 166-167). 
 
2.4.2. Observation 
Det finns en rad tillvägagångssätt att utföra en observation på när man vill studera människors 
beteende. En observationsmetod måste främst definieras och avgränsas till det beteende som 
ska undersökas därefter bestämmer observeraren utförandemetoden. Konsumtionsbeteende 
och köpbeteenden lämpar sig för observation då hänsyn inte tas till kundens egna reflektioner. 
Utifrån det kan observeraren objektivt bilda en uppfattning om hur beteendet utmärker sig.  
 
Den observation vi har genomfört avser en serie separata handlingar som har en betydande del 
i ett större sammanhang och är en viktig aspekt inför vår analys.  
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2.4.3. Val av datainsamlingsmetod 
 

Intervjuer har skett genom ett antal frågor med öppna svar. Vi har genomfört ett flertal 
intervjuer med anställda inom Acne. Exempelvis har vi haft kontakt med Acne’s retail 
controller, global retail manager, butikschefen för Acne Studio i Göteborg, Acne’s outlet area 
manager, samt Acne’s säljcoach.  
Våra intervjuer har gjorts för att få en så djup studie som möjligt och för att få olika 
synvinklar av de olika problem vi behandlar. 
Observationer utfördes genom iakttagelser av kunders beteende. Våra butiksundersökningar 
genomfördes på Freeport Designer Outlet Village i Kungsbacka, och på Acne Studio i 
Göteborg. Undersökningarna ligger till grund för de studier av köpbeteende som innefattas i 
analysen. 
Vi utförde även en marknadsundersökning där syftet var att förstå hur konsumenter ser på 
varumärket Acne. De personer som vi intervjuade fanns i Göteborg och Kungsbacka. En kund 
definieras i detta fall som en person vars avsikt varit att besöka butiken. För att få en så rättvis 
bild av konsumenternas attityd till varumärket och outlet-konceptet användes öppna frågor 
och frågor med svarsalternativ. 
 
2.5. Urvalsmetod 
 

Då det finns flera urvalsmetoder har vi nedan valt att redogöra dessa, samt motivera det 
alternativ vi valt. 
Då ett representativt urval har gjorts för den undersökta målgruppen, finns risk för att vissa fel 
kan infinna sig när man drar slutsatser som antas gälla för hela målgruppen. För att 
undersökningen ska vara representativ bör hänsyn tas till brister i urvalet. Hur det har gått till 
beskriver vi under ram- och bortfallsfel. 
 
2.5.1. Ram och bortfallsfel 
 

Under marknadsundersökningen på Freeport Outlet Village var det dåligt väder vilket 
medförde att det var svårt att få kontakt med konsumenterna. Huruvida det påverkar resultatet 
är svårt att avgöra men det kan dock antas att svaren genomfördes med mindre eftertanke av 
konsumenten. I Göteborg utfördes undersökningen med samma frågor och då vädret var det 
motsatta bidrogs det med stor sannolikhet till utförligare kommentarer från de tillfrågade . 
 
På grund av omständigheterna var skillnaden mellan de två undersökningarna av väsentlig 
betydelse. Det ska också has i åtanke att de tillfrågade mellan de två butikerna i fråga om 
ålder, livsstil och samhällsgrupper varierade. Det är ingenting vi har tagit hänsyn till i 
sammanställningen av undersökningen.   
 
Svårigheten med utförandet av observationer var att iaktta kunden fullt ut på Freeport, i och 
med att butikens storlek och därmed var det även svårt att höra kundens dialog med säljaren, 
Denna faktor bör tas hänsyn till då vi inte kunnat få en fullständig uppfattning av 
köpbeteendet.  
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2.5.2. Sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval 
 

”Det finns två olika typer av urval, sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval. Ett 
sannolikhetsurval innebär att varje respondent eller enhet väljs slumpmässigt och har en känd 
chans att komma med i urvalet. Ett icke sannolikhetsurval innebär att chansen att 
respondenterna blir utvalda inte kan förutses, samt att de inte väljs slumpmässigt.” 
(Christensen m.fl, 2001 s.109) 
 
2.5.3. Urval 
 

Vi har valt att använda oss av ett icke sannolikhetsurval i helhet där kunden är definierad som 
en person vars avsikt varit att besöka butiken. Ur det perspektivet har ett sannolikhetsurval 
använts då slumpmässig kontakt tilltogs. En slutsats kan dras att vi av större kvantitet använt 
oss av ett sannolikhetsurval. Kontakt togs med kunderna när de lämnat butiken. 
 
2.6. Undersökningens tillförlitlighet 
Vi har valt att dela upp detta avsnitt i två kategorier som bestämmer tillförlitligheten av 
undersökningen, reliabilitet och validitet. Vi kommer att förlita oss på de svar vår 
undersökning kommer att ge, och sedan objektivt tolka en egen teori.  
 
2.6.1. Reliabilitet 
 

Reliabiliteten hänvisar till noggrannheten i informationen samt dess säkerhetsnivå. Vår 
information att presenteras varifrån den kommer. Eftersom de tillfrågade i undersökningen 
har haft olika ålder, värdegrund och förväntningar på varumärket är vi medvetna om att 
resultatet kommer att vara varierat. Vi har dock inte haft någon avsikt att bara intervjua en 
personlighetstyp då demografisegmentet är utökat i och med ett outletkoncept.  
 
Vid två av intervjutillfällena användes en kombination av skrift och ljudupptagning, vilket 
medför stor reliabilitet och mätsäkerhet till intervjuerna. Övriga intervjutillfällen genomfördes 
antingen via e-post eller över telefon. Intervjun över e-post resulterade i bortfall av diskussion 
vilket kan medföra att frågor och svar kan missuppfattas. Under telefonintervjuerna användes 
skrift vilket medförde ett behov av utrymme för anteckningar. Det ska nämnas att 
mätsäkerheten inte blir lika hög som under en ljudupptagning (Lars Christensen m.fl. 2001).  
 
2.6.2 Validitet 
 

I vår undersökning kommer vi att använda oss av valida frågor som gör det lätt för personen i 
fråga att svara på för att skapa stor tillförlitlighet. Vi är medvetna om att giltigheten från 
undersökningen inte kommer att vara korrekt och se annorlunda ut mot våra förväntningar. 
Däremot kommer vi att använda oss av undersökningen som diskussionsunderlag och 
därigenom är det viktigt med ett varierande resultat. De frågor som vi kommer att använda oss 
av i undersökningen kommer att vara relevanta för undersökningen och vi kommer vara noga 
med att inte leda bort från fokus (Lars Christensen m.fl. 2001).  
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2.7. Källkritik 
 

Enligt studiens genomförande har vi använt oss av både tryckt litteratur och Internetbaserade 
källor. Den tryckta litteraturen har varit svår att välja då en rad olika böcker inom de områden 
uppsatsen behandlar existerar. Det har inte varit negativt i den bemärkelsen då de modeller 
som beskrivs har samma innehåll. Äldre tryckt litteratur har kritiskt granskats och därefter 
valts utifrån informationens aktualitet.  
De Internetbaserade källor som använts har beaktats utifrån ett källkritiskt perspektiv, 
användandet har inte i samma utsträckning brukats som den tryckta litteraturen.  
Den information vi erhållit genom intervjuer har vi medvetet valt att förlita oss på. Följdfrågor 
har medfört en diskussion vilket även kan medföra personliga åsikter, detta kan till stor del 
antas vara påståenden och ingen direkt informationskälla.  
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3. Teoretisk Referensram 
 

 

Det tredje kapitlet i vår studie presenterar de grundliga teorierna som kommer att användas, 
analyseras och vidareutvecklas under uppsatsens gång. Först presenteras ett avsnitt om 
säljteknik där syftet är att få en uppfattning om hur säljteknik påverkar en konsuments 
köpbeteende. Vidare presenteras outlet-konceptet, en historisk beskrivning samt en produkts 
livslängd på marknaden. En beskrivning görs av varumärken för att ge en grundläggande 
kunskap om de delar varumärket innefattar. Till vår hjälp använder vi oss av ett flertal 
modeller som på sina sätt är användbara. 
 

 

3.1. Kommunikationsmodellen 
 

 

 
 

Kommunikationsmodellen (Fritt efter Kotler m.fl. 2005, fig. 17.3 s. 229) 
 
Kommunikationsprocessen innefattar när ett företag vill sända ut ett budskap till sina 
intressenter. Överföringen av meddelandet genom någon form av media tolkas av intressenten 
som genom sitt gensvar ger feedback till företaget. Det förekommer störningar under hela 
processen som påverkar det slutliga resultatet av budskapet (Kotler m.fl. 2005 s.699).  
 
3.2. Marknadsföringsmixen 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Marknadsföringsmixen (Fritt efter Gezelius, Wildestam 2007, s. 168) 
 
Produkt, pris, plats och påverkan utgör marknadsföringsmixen och är beroende av och 
påverkar varandra i ett företag. Investerar företaget mer i en komponent leder det till att det 
satsas mindre i de andra komponenterna. Marknadsföringsmixen är en strategi för hur 
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företaget ska agera på marknaden och uppnå företagets mål (Gezelius & Wildestam, 2007 
s.167).  
 
Produkt 
 

En produkt kan definieras som något som erbjuds på en marknad för att tillfredsställa ett 
behov. En produkt innefattar tre lager där produktens kärna, det innersta lagret består av 
produktens grundliga uppgift. Det andra lagret består av den fysiska produkten, det vill säga 
kvalitetsnivån och de förväntningar som ligger på produkten och det yttersta lagret innefattar 
den expanderade produkten, det vill säga service under och efter köp, reklamationsrätt och 
garantier. De två yttersta lagren är det som adderar värde till produkten (Gezelius & 
Wildestam, 2007 s.168-169). 

 
Pris 
 

Tre faktorer som påverkar och styr prissättningen mot företagets mål är kostnaden för att 
producera en produkt, värdet en produkt har för kunden eller kundens alternativsituation. 
Företaget väljer den prisstrategi som stämmer överens med företagets affärsidé (Axelsson, 
1996 s.91). 
 
Plats 
 

”Distribution är de aktiviteter som medverkar till att göra en vara eller tjänst fysiskt tillgänglig 
för kunderna.” (Axelsson, 1996) Företag använder sig av olika aktörer som exempelvis 
grossister, detaljister eller egna butiker som kanaler för att nå ut med sina produkter till 
konsumenterna. En produkts tillgänglighet beror på spridning av försäljningskanaler samt de 
tjänster som görs lättåtkomliga med produkten (Axelsson, 1996 s.93). 
 
Påverkan 
 

Påverkan är det konkurrensmedel i marknadsföringsmixen som företaget använder sig av för 
att kommunicera med marknaden. Företaget väljer aktiviteter som lämpligast 
överrensstämmer med företagets profil för att nå ut till sina konsumenter. Kommunikation 
består av mycket mer än traditionell reklam exempelvis sponsring, events och personliga 
annonsutskick.  
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3.3. Produktlivscykeln 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Produktlivscykeln (Fritt efter Gezelius, Wildestam 2007, s.176) 
 
En produkt har en begränsad livslängd; från att den introduceras på marknaden till att den 
avvecklas. Produktlivscykeln är en modell som består av fem faser; introduktionsfasen, 
tillväxtfasen, mognadsfasen, nedgångsfasen samt avvecklingsfasen. När en produkt 
introduceras på marknaden inträder introduktionsfasen. Varan är ny på marknaden och 
efterfrågan och tillväxten är låg vilket medför en knapp vinst, om produkten kommer uppnå 
framgång på marknaden är högst osäkert. Efterfrågan och därigenom lönsamheten kan först 
genereras i tillväxtfasen; stor volymtillväxt karaktäriserar varor i tillväxtfasen. Under 
mognadsfasen stagnerar försäljningskurvan och tillväxten sjunker. Företaget behöver 
segmentera och positionera produkten på marknaden då konkurrenstrycket ökar. För att 
konkurrera om marknadsandelar och försvara sin position på marknaden måste företaget 
investera i marknadsföring och produktutveckling. Företaget måste vara medvetet vid 
nedgångsfasen eftersom man måste göra prisnedsättningar och lagerminskning. Fast fashion 
bidrar till ”korta livscyklar” I nedgångsfasen sjunker försäljningen kraftigt, köpare försvinner 
och vinsterna minskar. Under avvecklingsstadiet är det bara en tidsfråga innan produkten 
avvecklas (Gezelius, Wildenstam, 2007). 
 
3.4. Kundnärhetens nycklar 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kundnärhetens nycklar (Fritt efter Blomqvist m.fl. 1999, fig. 1 s. 15) 
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Kundnärhet går inte att standardisera då konsumenter har en egen inställning till hur nära 
relation de vill ha till företaget. Graden av närhet bestäms av konsumenten, däremot är det 
företaget som bestämmer medlen för närhet. I alla delar av företaget krävs tillgänglighet, 
interaktivitet och värdeskapande för att upprätthålla attityden och beteendet av kundnärhet. 
Nycklarna är beroende av varandra för att skapa en god kundrelation. Företaget vill stå 
kunden nära, både mentalt och fysiskt.   
 
Tillgänglighet 
 

”Tillgängligheten innebär att du alltid finns tillhands, att du är lätt att samverka med och att 
du är mottaglig för impulser från kunder och omvärld.” (Blomqvist, Dahl, Haeger & 
Storbacka 1999, s.15) 
 
Tillgänglighet är grunden för kundnärhet och handlar om närvaro; varumärkets styrka på 
marknaden och tydligheten i företagets profil, hur den upplevs av kunder. Är företaget inte 
närvarande vid kundens val av leverantör, finns företaget inte. Tillgängligheten är en 
grundsten för att skapa goda kundrelationer. Finns varumärket i kundens medvetande med en 
positiv uppfattning om varumärket underlättar det för kunden att fysiskt närma sig företaget. 
Tillgänglighet innefattar även öppettider, leveransmöjligheter och kundtjänst (Blomqvist, 
Dahl, Haeger & Storbacka 1999). 
 
Interaktivitet 
 

”Interaktivitet innebär att du genom väl utvecklade mötesplatser står i ständig förbindelse med 
befintliga och potentiella kunder.” (Blomqvist, Dahl, Haeger & Storbacka 1999, s.16) 
 
Interaktivitet bygger på att integrera med kunden, att utbytet av information anpassas och att 
företaget kan skapa ett erbjudande efter kundens behov. Interaktivitet innebär även att redan 
existerande mötesplatser förbättras samt att utveckla nya för att skapa ett jämt flöde av 
information, kunskap och produkter. Kommunikation mellan parterna utvecklar samt gör 
kundrelationen starkare (Blomqvist, Dahl, Haeger & Storbacka 1999). 
 
Värdeskapande 
 

”Värdeskapande innebär att i samverkan med kund (och utifrån en process- och systemsyn) 
optimera det direkta och indirekta värde som skapas i relationen.” (Blomqvist, Dahl, Haeger 
& Storbacka 1999, s.18) 
 
Värdeskapande ger konkurrensfördelar och kan uppnås när företaget lyckats med 
tillgängligheten och interaktiviteten. Värdet delas upp i två delar, ett direkt värde som bestäms 
av ett erbjudande kunden erhåller i utbyte mot ersättningar. Ett indirekt värde som består av 
emotionella värden, exempelvis känslan av trygghet till företaget. För att öka sina 
konkurrensfördelar behöver företaget kontinuerligt utveckla sina processer för att kunna 
erbjuda kunden nya produkter och valmöjligheter. Att kunden kan ges möjligheten att utnyttja 
företagets alla resurser ger värde och ett stort förtroende. 
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3.5. Köpprocessen 
 

 

 
 

 

Köpprocessen (Fritt efter Gezelius,Wildestam. 2007, s. 220) 
 
Oavsett om en konsument köper en kapitalvara, ett långsiktigt köp som exempelvis ett hus 
eller en konsumtionsvara, ett kortsiktigt köp som exempelvis mjölk så innefattas 
köpprocessens fem steg.  
Först identifieras konsumentens behov. I nästkommande steg söker konsumenten information 
om valmöjligheter som kan tillgodose behovet.  
I tredje steget utvärderas produkterna emot varandra innan konsumenten bestämmer sig för 
köp av en produkt. Sista steget innefattar den utvärdering där konsumenten avgör huruvida 
produkten har tillgodosett behovet (Gezelius & Wildestam, 2007 s. 220-228). 
 
Behovsidentifikation 
 

Alla köp börjar med att konsumenten känner ett behov. Det kan t.ex. handla om sociala behov 
som grupptillhörighet och uppskattning, psykologiska behov som självförverkligande eller 
fysiska behov som hunger och värme. Gemensamt för dessa är att konsumentens behov blir så 
pass påtagligt att det måste tillfredsställas.  
Sociala behov kan syfta till att införskaffa en produkt då behovet kan vara uppskattning och 
grupptillhörighet. Psykologiska behov kan handla om att byta ut en befintlig produkt som 
fungerar felfritt mot den senaste modellen. Fysiska behov är grundläggande, 
överlevnadsbehov och innefattar exempelvis hunger, värme och tak över huvudet (Gezelius & 
Wildestam, 2007 s. 220-228). 
 
Informationssökning 
 

Efter att ett behov har identifierats söker konsumenten information om de aktuella alternativ 
som finns. En konsument söker information i större utsträckning beroende på engagemang. 
Informationssökning brukar därför delas upp i extern och intern sökning. Intern sökning 
innebär en sökning i långtidsminnet för att finna varumärken och produkter som stämmer 
överens med konsumentens behov. En extern sökning är mer omfattande och används där 
långtidsminnet inte räcker till. Konsumenter samlar in information från företag, vänner och 
andra som haft liknande behov (Gezelius & Wildestam, 2007 s. 220-228).  
 
Alternativutvärdering 
 

Genom en utvärdering av de alternativ som finns för att uppfylla konsumentens behov finns 
två utmärkande produktegenskaper som påverkar kundens köpbeslut; pris och varumärke. Ett 
lägre pris är alltid mer attraktivt än en högt pris och ett känt varumärke ses ofta som ett 
enklare sätt för konsumenten att fatta ett beslut (Gezelius & Wildestam, 2007 s. 220-228). 
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Köp 
 

Den enklaste delen av köpprocessen är köpet av en produkt. För konsumenten handlar det om 
att bestämma genom vilken kanal produkten ska inhandlas från, exempelvis i butik, genom 
Internet eller via postorder (Gezelius & Wildestam, 2007 s. 220-228).  
 
Utvärdering efter köpet 
 

Konsumenter strävar efter att känna sig tillfredsställd med den produkt som införskaffats. De 
söker aktivt efter argument som bekräftar köpet. En nöjd konsument har en viss tendens att 
efter ett lyckat köp återvända till samma företag när ett nytt behov uppstår. Konkurrenters 
aktiviteter kan störa konsuments köpbeteende; ett exempel på detta är prissänkning (Gezelius 
& Wildestam, 2007 s. 220-228). 
 
3.6. Säljteknik 
 

”Utan försäljning har man inga kunder och utan försäljning finns det ingen anledning att 
tillverka” (Rope, 2006 s. 10).  
 
All handel baseras på försäljning och har idag utvecklats till något alla människor i samhället 
måste bemästra. Det finns olika typer av försäljning där försäljning över disk eller så kallad 
butiksförsäljning betyder att försäljning sker på ett visst verksamhetsställe, exempelvis i en 
butik. Vad som kännetecknar denna typ av försäljning är att en säljare erbjuder sina produkter 
genom en viss distributionskanal. 
 
Försäljning handlar om att undersöka vad en potentiell kund är i behov av och på bästa sätt 
frambringa information så att kunden på bästa sätt kan få behovet tillfredsställt. Att snabbt få 
fram vad kunden efterfrågar är tillsammans med att uppmuntra kunden under köpprocessen, 
nyckeln till ett väl genomfört säljarbete (Laurelli, 2007 s.40). 
 
Ett köp har tre beståndsdelar, en säljare, en köpare och en produkt. Bra försäljning 
karakteriseras av att säljaren får konsumenten att vilja köpa en produkt. I den relation som 
skapas dem emellan kan svårigheter och oklarheter leda till misstänksamhet från 
konsumentens sida. Det är där säljarens jobb är att för konsumenten skapa en förtroendefull 
relation. 
Säljaren har som uppgift att identifiera var i köpprocessen en konsument befinner sig och 
samtidigt otvingat anpassa säljprocessen för att undermedvetet medverka till att kunden 
köper. Avgörande för hur duktigt en säljare arbetar, är hur korrekt vägledningen av 
konsumenten sker med hänsyn till dennes önskemål. Grundregeln är att en nöjd kund har 
upplevt att det var lätt och otvingat att göra en affär med säljaren. 
 
Ett köp baseras alltid på ett behov oavsett om det är fysiskt, psykiskt eller socialt. 
Säljprocessen består av olika steg som likt köpprocessens integrerar med varandra i skeden 
som kan beskrivas på många sätt (Rope, 2006). 
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Varley och Rafiq menar att shoppingbeteendet ter sig annorlunda beroende på behov och 
känslor. De menar även att köpprocessen antar att konsumenten är rationell vars utvärdering 
av den köpta produkten är kopplad till fysiska fördelar. Shoppingaktiviteten är förenad med 
känslor och beteende som innehåller fördelar att tillfredställa en skiftande mängd 
psykologiska behov (Varley, Rafiq 2004, s. 63).  
 
Säljprocessen 
 

Den förberedande fasen ligger till grund för hela säljprocessen. Det kan dock diskuteras 
huruvida denna fas är väsentlig genom butiksförsäljning då syftet är att om möjligt 
exempelvis undersöka grundläggande fakta om kundens behov. Även den avslutande fasen, 
uppföljning är osäker genom butiksförsäljning; beroende på produkt då en direkt kontakt med 
kunden efter köp oftast inte är lika vanlig inom vårt undersökningsområde. 
I det efterföljande säljsamtalet är det viktigt att säljaren på ett korrekt sätt inleder mötet med 
kunden samt undersöker och klargör kundens behov. I säljsamtalet skapar konsumenten sin 
första bild av säljaren och det är där viktigt att säljaren kan läsa av kundens personlighet och 
följa kundens naturliga tempo för att på så sätt kunna föra processen vidare. I erbjudandefasen 
sammanställs de fakta säljaren har undersökt om konsumentens behov och olika alternativ 
utvärderas. Det är i det näst sista steget som säljarens uppgift är att uppnå ett konkret avslut 
och se till att alla faktorer för att kunden ska bli så nöjd som möjligt är uppfyllda. Oklarheter 
kan ofta leda till att kunden vid det specifika tillfället inte väljer att köpa en produkt och 
därför är det säljarens jobb att eliminera de risker som finns och klargöra företagets policy vad 
gäller olika former av kringtjänster. Det avslutande steget i säljprocessen är uppföljning, där 
företaget ser till att kunden är nöjd med produkten. De kanaler som används för uppföljning är 
inte det väsentliga, utan istället är säljarens roll som representant för företaget att stärka 
relationen till kunden (Rope, 2006). 
 
3.7. Outlet 
 

Outletbyar karaktäriseras som ett shoppingområde som är lokaliserade utanför en stad. En 
faktor som påverkar placeringen är konkurrensen med ordinarie handel. En annan aspekt är 
lägre hyreskostnad, vilket även är en förutsättning för affärsidén; märkesvaror från tidigare 
säsonger och prover till ett nedsatt pris. För att attrahera en bredare kundkrets krävs ett 
balanserat utbud av butiker. Redan etablerade leverantörer i outletbyarna kan locka till sig fler 
leverantörer vilket kan ge en förbättrad helhet till outletbyn. Resultatet blir en ökad 
tillströmning av konsumenter.  
För att upprätthålla känslan och för att inte skada varumärket i en outletbutik krävs inredning 
som speglar varumärkets image vilket dessutom kan leda till ökade försäljningsintäkter; en 
faktor som enligt forskare har bidragit till en direkt konkurrens med ordinarie handel. Idag 
väljer alltfler konsumenter outlet som ett shoppingalternativ till traditionella shoppingcentra. 
En annan fördel med en outlet är att leverantören kan skapa ett bra flöde av lagerprodukter för 
att frigöra kapital vilket leder till ökade intäkter (Shergill, Chen, 2008). 
 
Modeprodukter har korta livscyklar då regelbundna trendväxlingar sker inom modebranschen, 
prognoser är därför svåra att göra på modemarknaden. Företag måste noga planera 
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introduceringen av olika produkter på marknaden då tillverkningskedjan är lång (Varley, 
Rafiq 2004, s. 124); så att de inte missar försäljningsperioden och går miste om 
försäljningsintäkter och står istället med bundet lager kapital (Oskarsson m.fl. 2009).  
 
3.7.1. Historik 
 

Outlet-konceptet har sitt ursprung i USA där fabriksägare sålde av produkter till sina anställda 
från provkollektioner samt osålda produkter från bl.a. överproduktion (www.freeport.se). I 
Pennsylvania, USA, öppnades det första outlet-centrat i början av 1970-talet. De första outlet-
centren utvecklades och omvandlades från redan existerande shoppingcenter där produkterna 
erbjöds på en enkel försäljningsplats med anspråkslös inredning. I Tennessee, USA 1980, 
utvecklades formatet modernare och faciliteter lämpade för kunden som restauranger och 
nöjesområden integrerades. Därefter har konceptet vuxit dramatiskt; i mitten på 1990-talet 
hade marknaden för retail-outlet expanderat till 350 outlet-centras med nästan 500 företag 
(Jones, Whitehead, Hillier, 1997). Grunden till expansionen av outlets ligger i de årliga 
realisationerna som började under 1980-talet. Genom det anträdde acceptansen och ett större 
intresse från en bredare kundgrupp för outlets, tidigare var det oftast konsumenter med låg 
ekonomi som var villiga att köpa genom kanalen. Utvecklingen av outlets har därigenom 
stimulerats av konsumenters ökade medvetenhet som tydligt syntes i USA på 1980-talet. Idag 
finns mer än 400 factory outlets i USA (Shergill, Chen, 2008). 
 
Det finns fyra väsentliga anledningar till etablering av outlet på marknaden i Europa: 
försäljning av nedsatta produkter; minska totalkostnaden; skapa flexibla system för 
omsättning av lager samt åstadkomma promotion av varumärke (Shergill, Chen, 2008).  
 
I Sverige är formatet relativt nytt på marknaden, Stockholm Quality Outlet i Barkarby 
startades 1998 efter konceptet i USA; att sälja produkter till rabatterade priser 
(www.qualityoutlet.com). 2001 öppnades Freeport Designer Outlet Village i Kungsbacka som 
den andra outletbyn i Sverige. Lokaler hyrs ut som i ett traditionellt köpcentra och idag 
erbjuds ett brett sortiment med bl.a. märkeskläder, skor, sportkläder och även inredning med 
kringliggande caféer och restauranger för att attrahera kunder (www.freeport.se).  
 
3.8. Varumärke 
 

“Ett varumärke är ett kännetecken som du använder för att skilja dina varor eller tjänster från 
andras eller för att framhäva den egna varan eller tjänsten. I dagligt tal används ofta ordet 
"logga". Ett bra varumärke gör att varan eller tjänsten utmärker sig bland andra. Ditt 
varumärke symboliserar företagets profil och anseende” (www.prv.se). 
 
Ett av varumärkets syfte är att bygga företagets verksamhet. Uggla (2003) menar att ur den 
klassiska marknadsföringsteorin kan varumärket ses som en del av produkten, och kan 
uppfattas på ett varierande sätt beroende på ur vilket perspektiv det ses utifrån. Ett 
värdeskapande perspektiv utgår ifrån kundernas upplevelse och associationer kring 
varumärket och ett meningsskapande perspektiv utgår från företagets uppbyggnad av idé och 
mening kring varumärket. Produkten är det utmärkande och syftar till att differentiera 
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företagets produkter gentemot marknaden och sina konkurrenter. Företag vill att identiteten 
ska stämma överens med deras image då positionen på marknaden styrs av imagen; 
omgivningens samlade bild av företaget. Genom att knyta gynnsamma och starka 
associationer till sitt varumärke menar forskare att företag lyckats bygga en stark 
varumärkesimage (Gezelius, Wildenstam 2007, s 150-151).  
Definitionen av image är betonad ur omvärldens samlade bild av varumärket och identitet 
karaktäriseras av hur ett företagets egentliga uppfattning är. Etablissemanget är därför 
grunden för den relation som företaget kan skapa med kunderna. Identiteten är synonymt med 
unika varumärkesassociationer som företaget ämnar bygga upp. De associationer som får 
positiv innebörd är beroende av vad produkten eller tjänsten levererat samt den 
kommunikation som sändaren har utgivit. Styrkan av en varumärkesassociation grundar sig på 
kvalitet och kvantitet, är av stor betydelse och kan därmed ge ett starkt intryck (Uggla 2003, s. 
75-88). På platser där konsumenter inte kan knyta referenser till varumärken, förstärks 
behovet av identifikation. Enligt forskning kan den upplevda risken reduceras med en tydlig 
sändare, då ett varumärke i kundernas medvetande ofta har positionerat sig med särskilda 
egenskaper. En konsument föredrar därför ofta ett känt varumärke mot ett okänt, då kunden 
vet vad de erbjuds (Uggla 2003, s. 31-37). Känslan av trygghet till företaget skapas och 
kundlojalitet byggs därigenom upp. Kundnärhetsmodellen menar att närvaron på marknaden 
samt tydligheten och styrkan i varumärket är grunden för kundnärhet samt att integrera med 
kunden och skapa ett erbjudande efter kundens behov är stegen före en uppnådd 
förtroendenivå. (Blomqvist, Dahl, Haeger & Storbacka 1999, s. 15-18).  
En utvidgning av varumärket är vanligen ett strategiskt redskap som är kostnadseffektivt på 
kort sikt, dock kan redan starka associationer till varumärket skadas på lång sikt och utgör 
därmed ett hot. Med stor sannolikhet kommer varumärket att urvattnas med tiden och 
samtidigt fungera som en möjlighet att kapitalisera sitt nuvarande etablerade varumärke. 
Likväl kan varumärkesvärdet speglas positivt av en utvidgning om skillnaden mellan 
konkurrenternas och företagets eget erbjudande är obefintligt. Positiva associationer kan 
istället medföra varumärket, om utvidgningen inte ter sig aggressivt (Uggla 2003, s. 64-65).  
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4. Empiri 
 

 

I kapitlet presenteras det vi genom våra observationer och intervjuer har kommit fram till. En 
motivering görs av de valda perspektiven och en kortare presentering görs av valda 
intervjuobjekt. Anledningen till att vi inte väljer att redovisa resultaten som ligger till grund 
för analysen i nästkommande kapitel är vi inte vill att en upprepning av fakta ska ske. 
Intervjufrågor och svar bifogas sammanställt i bilaga 1 och 2. Vi kommer att analysera 
utifrån två perspektiv, företagets perspektiv och konsumentens perspektiv.  

 

 
4.1. Tillvägagångssätt 
 

I vår uppsats har vi utgått ifrån två olika perspektiv, det aktuella företagets perspektiv och 
konsumenternas perspektiv. Anledningen till att vi vill belysa studien ur dessa två gruppers 
perspektiv är att vi vill få en så bred undersökningsgrund som möjligt. Företagets perspektiv 
hjälper oss med kunskap och kännedom om varumärket och produktflödet. Konsumenterna 
ger oss information om köpbeteende och om varumärkets värde, förhållande outlet till 
ordinarie butik. Det empiriska materialet har införskaffats mellan den 12 april och 15 maj 
2010.  
 
4.2. Företagets perspektiv 
 

Valet av intervjuer med personer ur företagets perspektiv hjälper oss med nödvändig kunskap 
och kännedom om varumärket och produktflödet. Alla fem intervjuobjekt arbetar inom 
företaget och representerar Acne på olika sätt. Följaktligen anser vi att vi får en bredare bild 
av företaget genom deras olika synvinklar. Tre av intervjuerna har genomförts vid personliga 
möten där en bredare fri diskussion har uppstått med utgångspunkt från de frågor vi ställt. De 
två resterande intervjuerna har genomförts via e-post och telefon, och har därför resulterat i en 
smalare dialog oss emellan. De frågor vi ställt har till stor del varit liknande med undantag. 
Nedan presenteras de personer vi i vår uppsats har tillfrågat.  
 
Linnea Märak arbetar som outlet area manager sedan 6 månader. Hennes uppgift på företaget 
är att bestämma genom vilken kanal företagets överlager ska distribueras, och hon har hand 
om alltifrån resultat, personal, försäljning och lagernivåer. Då hon arbetar som outlet area 
manager ser vi henne som den främsta informationskällan när det kommer till outletbutiken. 
 
”Märak menar att Art and Industry är två ord som sammanfattar Acne väldigt bra. Kreativitet 
på hög nivå och produkter att dö för. Hon tror att kunderna i en concept store består av två 
olika ålderskategorier. Den yngre som är mellan 20-25, modemedveten och har varit med i 
princip sen företaget startade. Den andra ålderskategorin är personer mellan 30-40 år som är 
intresserade av design och tjänar bra. I en outletbutik tror hon att det är stor skillnad. På 
Freeport och finns en stor andel av kunder som inte känner till företaget, de är oftast inte 
jätteintresserade utan åker dit för att shoppa och fynda. Om inte varupresentationen är bra så 
det dåligt för varumärket och där finns problemet med utbudet som påverkar kunden beroende 
på när i säsongen kunden kommer in. Outletbutikerna är jätteviktiga för Acne med tanke på 
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det överskott som blir kvar. En av de största utmaningarna med en outletbutik är den visuella, 
framförallt på grund av att vi får jättemycket olika varor.” (Märak 2010, utdrag ur intervju, se 
bilaga 2) 
 
Caroline Wåglund arbetar sedan i februari som butikschef på Acne Studio i Göteborg. Då hon 
arbetar som butikschef blir hon därmed den andra undersökningskällans viktigaste 
informationskälla.  
 
”Vi har en bred kundgrupp med allt ifrån fashionistan som har stenkoll på alla kollektioner till 
karriärkvinnan som vill ha ett par jeans eller en festklänning. Jag tror att målgruppen till viss 
del är densamma men det beror på kunden. Det är viktigt att skapa en känsla för märket 
eftersom kunden inte bara köper en svart t-shirt utan ett helt koncept. Direktiv gällande 
merchandising kommer från huvudkontoret. Det finns riktlinjer och vi får kontinuerligt lära 
oss mer genom utbildningar. Den största utmaningen i en concept store är att ständigt 
uppehålla helhetskänslan och att alltid försöka sträva efter bästa möjliga servicenivå.” 
(Wåglund 2010, utdrag ur intervju, se bilaga 2) 
 
Gustaf Fröberg arbetar som retail controller på Acne’s huvudkontor i Stockholm sedan två 
och ett halvt år tillbaka. Han har hand om ekonomi, logistik, inköp och påfyllning. Ur sin 
synvinkel har han bidragit med information som är viktig för vår studie. Då han arbetar som 
retail controller så ser vi honom som en viktig informationskälla eftersom han har en god 
kännedom om företagets flöde av produkter och ekonomi.  
 
“Acne har ingen definierbar affärsidé utan istället handlar det om att “Romanticize the 
customer” det vill säga, att ta hand om kunden, ge en bra service och på så sätt skapa en 
upplevelse. Anledningen till att Acne använder sig av outlet-konceptet är att det alltid blir 
varor över efter en säsong oavsett hur bra inköpsfunktion man som företag har, både från egna 
butiker och återförsäljare. Outletbutikerna är viktiga för företaget eftersom all äldre kollektion 
ger pengar. En av de största riskerna med outlet butiker är att de drar ner varumärket. Det är 
viktigt att få varorna sålda i säsong, och inte heller så mycket på rea. Vi arbetar mycket med 
personalen för att få sålt så mycket som möjligt. Den största utmaningen är kunden, och att 
vår personal får jobba mycket med att det ibland inte finns alla storlekar eller modeller. Det 
handlar om att hitta lösningar för kunden och kunna hitta någon snarlik produkt.” (Fröberg 
2010, utdrag ur intervju, se bilaga 2) 
 
Josephine Yllner började jobba på Acne i februari 2009 som butikschef för Acne’s butik på 
Åhléns herr i Stockholm. Därefter blev hon butikschef för Acne’s butik på Åhléns dam och 
ungefär samtidigt startade hon säljcoachteamet. Idag består teamet av tre säljcoacher som hon 
är chef över. I maj 2010 började hon jobba som butikschef för Acne’s herrbutik på Gamla 
Illmunt i Köpenhamn samtidigt som hon blev regionschef över området. Då hon är chef över 
Acne’s säljcoachteam ser vi henne som en viktig källa i vår analys om säljteknik.  
 
”Jag uppskattar att målgruppen blir bredare och bredare kontinuerligt. Målgruppen i en 
outletbutik tror jag varierar beroende på var i Sverige outletbutiken ligger. Jag tror att den 
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typiska Acne kunden i en outletbutik är ute efter att göra fynd och kap, och att de därför 
handlar bra och mycket. Outletkunderna behöver inte bry sig så mycket om priset utan ser det 
som ett bra klipp. I en concept store är det medvetet på ett annat plan; man är mer målinrikad 
på vad man vill ha eftersom det handlar om större summor. Någon som är viktigt för en 
säljare är att lägga sig på samma nivå som kunden och läsa av dem för att efter ett tag också 
styra kundet mot avslut. Säljarrollen handlar mycket om att känna sig bekväm med sig själv 
men individuellt beror det mycket på ålder och erfarenhet. Acne arbetar efter en guideline 
“The Full Treatment” och har alltid en policy av högsta service till alla kunder. I dagsläget 
jobbar vi väldigt aktivt med service.” (Yllner 2010, utdrag ur intervju, se bilaga 2) 
 
Marie Nordin Gahn har varit anställd på Acne i tre år. Hon jobbar som global retail chef, 
verksamhetsansvarig och har för samtliga enheter inom retail ansvaret för personal, budget, 
resultat, nyetablering, utveckling och utbildning. Vi ser ett bra komplement de svar som 
hennes kollega Gustaf Fröberg har givit oss.  
 
”Vi har en bred kundgrupp från 20 år till 55 år. En typisk Acne kund i en outletbutik är en 
outletkund, som vill fynda i outletbyn, märke spelar mindre roll och priset är mer avgörande 
än i våra studios. Riskerna med att använda sig av outletbutik är att de kan skada varumärket, 
minska trovärdigheten och konkurrensen med våra egna studios. Den visuella 
merchandisingen är väldigt viktig eftersom den ger ett stort blickfång i form av det visuella 
samtidigt som merchandisingen skapar ett intresse och en köpimpuls hos kunden. 
Outletbutikerna är viktiga för Acne ur ett lagerperspektiv eftersom det kostar pengar att lagra 
äldre varor.” (Nordin Gahn 2010, utdrag ur intervju, se bilaga 2) 
 
4.3. Konsumentens perspektiv 
 

4.3.1. Marknadsundersökning 
 

Vårt huvudproblem kräver att en marknadsundersökning genomförs som ger oss ett 
perspektiv ur kundens synvinkel. Vår avgränsning till Acne Studio i Göteborg och Acne 
Outlet på Freeport i Kungsbacka resulterade i trettio tillfrågade kunder i vardera butiken. En 
kund definieras som en person vars avsikt varit att besöka butiken. De tillfrågade har vid 
intervjun varit på väg ut från butiken och har definierats som kunder oavsett om ett köp har 
genomförts eller inte. För att få en så rättvis bild av konsumenternas attityd till varumärket 
och outlet-konceptet användes en del en del frågor med svarsalternativ. De tillfrågade fick 
sedan möjlighet att valfritt lämna kommentarer. Syftet med marknadsundersökningen har 
varit att försöka förstå om varumärkets profil förändras när märkesprodukter finns tillgängliga 
till ett reducerat pris. Av de tillfrågade på Freeport outlet var 73 % kvinnor och 26 % män, 
ålderspannet var mellan 16-65 år. I Göteborg var de tillfrågade 63,3 % kvinnor och 36,6 % 
män, ålderspannet var mellan 18-35 år. Nedan presenteras en sammanställning av 
marknadsundersökningarna med frågor och diagram från de två undersökningsplatserna.  
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Freeport Designer Outlet Village i Kungsbacka 
 

 
 

 
 

 
 
Kommentarer: Jag associerar Acne med jenas. 
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Vad är anledningen till att du besöker en outlet butik? 
 
Kommentarer: För att man kan få märkeskläder till ett billigt pris. Man kan göra fynd. 
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Acne Studio i Göteborg 
 

 
 

 
 

 
 
Kommentarer: Jag associerar absolut Acne med jeans. Udda design. Skandinavisk design. 
Enkelhet och slitfullhet. Ung design. Svenskt. 
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Kommentarer: Butiksbiträdena känns laid back och inte allt för påträngande. 
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Kommentarer: Jag tror de når en bredare kundgrupp, dock kan exklusiviteten försvinna. 
Företaget slipper rea samma grejer år efter år, kunder kan köpa gamla plagg billigt, vilket gör 
att de som inte kan köpa plagg till ordinarie pris kan åka till en outlet och fynda där. Bra för 
företaget då de kan “tömma” sitt lager. 
 

 
 
Kommentarer: Inte trendmässigt. Man förväntar sig att det ska vara billigare och ser 
produkterna mer som slit och släng produkter än om man skulle köpa i ordinarie butik där 
känslan istället är exklusivitet. Man köper samma grejer som man annars inte skulle ha köpt 
till fullpris, vissa plagg är inte värda sitt fullpris. Det är inte säsongens varor, varorna har 
fortfarande samma kvalitet fast inte trendmässigt, roligare med nya produkter. Ja tycker 
plaggen har samma värde men inte när det kommer till trendighet eftersom det ligger en 
säsong efter på Freeport. Man kan få kläder man gillar till ett billigare pris men i en outlet 
butik tappar man känslan. 
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Kommentarer: Jag tror att det är samma kund till viss del men inte alltid att outlet kunden åker 
in till studiobutiken snarare så att stadskunden åker ut till outletbutiken och fyndar. Jag tror 
det är blandat mellan olika samhällsgrupper.  
 

Vad är anledningen till att du besöker en outlet butik? 
 
Kommentarer: Billigt, priset, att man vill fynda, att man kan få fräcka kläder till ett billigt 
pris, att man får varumärket billigare, att man kan fynda gamla kollektioner och hoppas att 
något visst finns kvar, man handlar inte ofta på outlets, att det är en tillfällighet om man åker 
dit och åker man dit är det för att fynda eller priset. 
 
En enklare sammanställning av marknadsundersökningarna finns att tillgå i bilaga 4. 
 
4.3.2. Observationer 
 

Under observationen iakttog vi på olika ställen i butiken samma kund. Iakttagelsen avslutades 
när den observerade kunden lämnat butiken, och därefter återupptogs observationen av en ny 
kund. Vi tog inte hänsyn till att välja kunder utifrån kön eller ålder utan kunderna valdes 
sporadiskt. Syftet med observationen var inte att på något sätt störa kunden utan att i 
bakgrunden samtidigt, diskret agera som en annan kund. 
Observationsmetoden gick ut på att studera hur kunden uppfattade säljarens närmanden och 
svarade på dem. Ett problem under observationen var kundens rörelsemönster i butiken. Det 
var svårt att upprepande följa kunden och samtidigt höra hans eller hennes dialog med 
säljaren. 
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5. Analys och tolkning av empiri 
 
 

 

För att få en så tydlig bild av analysen som möjligt har vi valt att dela upp tolkningen utifrån 
våra två perspektiv; företagets perspektiv och konsumentens perspektiv. 
Varumärkesassociationer och varumärkeskännedom, säljteknik/ köpbeteende samt 
marknadsföringsmixen är de rubriker som innefattas i de båda perspektiven.  
 

 
Observera att Freeport i analysen är en förkortning av Freeport Designer Outlet Village. 
 
5.1. Företagets perspektiv 
 

5.1.1. Varumärkesassociationer och varumärkeskännedom 
 

Acne står för ”ambition to create novel expressions” och kan till svenska översättas på ett 
ungefär till ”ambitionen att skapa nymodiga uttryck” (http://www.blend.nl 2010-05-25).  
 
En av Acne’s ambitioner är att om bra produkter produceras så sprider det sig utan 
marknadsföring (Fröberg, 2010). Det kan hänvisas till företagets affärsplan och uttrycket ”Art 
and industry” där art som representerar konstformen, knyts samman med industry som i detta 
fall översätts till varuproduktion. Det är genom varuproduktion som konsten förvandlas till 
kvalitativa produkter. Vad som verkligen spelar någon roll är vad som sker och inte vad som 
planerar att genomföras (Nordin Gahn, 2010).  
 
Respondenterna är eniga om att ingen kommersiell marknadsföring behövs så länge företaget 
producerar tillräckligt bra produkter. Fröberg anser att varumärket kan skadas av för mycket 
reklam. Hans uppfattning är att försäljningen kan öka ur ett kortsiktigt perspektiv, men att 
människor rent generellt är trötta på marknadsföring och att det snarare skadar varumärket än 
gynnar företaget (Fröberg, 2010). Nordin Gahn håller med om att reklam troligtvis leder till 
att försäljningen kan öka men poängterar att Acne inte vill verka för kommersiellt på det 
sättet. Hon tror också att starka produkter och bra distributionskanaler bidrar till 
marknadsföring av sig självt och ur ett varumärkesbyggande perspektiv är det bästa för 
företaget (Nordin Gahn, 2010). 
 
Vilken varumärkeskännedom målgruppen har är svårt att klargöra. Alla respondenter är 
överens om att målgruppen till viss del överrensstämmer mellan en concept store och en 
outletbutik. Den stora skillnaden ligger i att outletbutiken når en stor mängd människor inom 
ett kort radie, vilket kan leda till att många kunder inte känner till varumärket utan enbart 
besöker området för att shoppa (Fröberg, 2010 & Märak, 2010). Vad gäller målgruppen i en 
concept store tror Wåglund att det handlar om mer medvetna kunder som är kunniga inför 
märket och dessutom beredda att betala lite mer, i motsats till den generella outletkunden är 
ute efter att göra fynd (Wåglund, 2010). Yllner uppskattar att målgruppen hela tiden blir 
bredare och bredare, ett faktum som även Märak instämmer med. Yllner tror att den stora 
skillnaden mellan köpbeteendet i en outletbutik och i en concept store är att många outlet 
kunder letar efter jeans (Yllner, 2010). Märak betonar dock att utbudet av kollektion i en 
outletbutik alltid är ovisst, vilket leder till svårigheter med att uppfylla mer specifika behov 
hos kunderna (Märak, 2010).  
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Vi överrensstämmer med att det inte alltid är samma kunder som besöker en outletbutik som 
besöker en concept store även om det händer. Däremot tror vi att ett starkt varumärke leder till 
att bådadera kundgrupperna är nyfikna på respektive alternativ. En concept store kund kan 
därför välja att både besöka en outletbutik av nyfikenhet och vice versa. 
 
Med hjälp av kommunikationsmodellen kan merchandising ses som ett budskap som 
kommuniceras av företaget mot kunderna. Merchandising är viktigt för kunden eftersom det 
är där känslan som produceras ska förmedlas med ett koncept. Känslan leder i sin tur till att 
kunden hellre köper en svart t-shirt som ingår i ett välproducerat koncept än i en större, mer 
kommersiell detaljhandelskedja (Wåglund, 2010).  
Vi anser att de störningar som kan uppstå främst beror på att kunden inte uppfattar konceptet 
och den aktuella kollektionens tanke. Märak känner att en av outletbutikens största utmaning 
är den visuella merchandisingen, främst med tanke på att butiken en stor variation av varor. 
En outletbutik har därför större möjlighet att utifrån det sortiment man har hänga om och 
förändra exponeringsytorna. Det kan därför vara en orsak att det är lättare att handla i en 
outletbutik där inget uttänkt koncept existerar utan bara priset är avgörande. Merchandising i 
en concept store sker efter direktiv från huvudkontoret i Stockholm. Det visuella skapar ett 
intresse och en köpimpuls och det är viktigt att butiken är enhetlig och att det finns riktlinjer 
som överrensstämmer med företagets idé (Nordin Gahn, 2010). Wåglund säger att den största 
utmaningen är att hålla uppe helhetskänslan och medföra en fulländad nivå i butiken varje dag 
(Wåglund, 2010). Nordin Gahn anser dock att ingen merchandising i världen kan ersätta det 
värde en bra stylad personal har (Nordin Gahn, 2010).  
 
5.1.2. Säljteknik 
 

Yllner berättar att Acne i dagsläget arbetar väldigt aktivt med service och utbildar samtliga 
säljare enligt en arbetsplan;”The full treatment”. Arbetsplanen används i alla Acne’s butiker 
och är en form av policy för kundbemötande som innebär att en säljare ska ge bästa möjliga 
service till samtliga kunder utifrån ett antal punkter.  
 
Yllner har studerat olika personligheter och hur de på bästa sätt ska bemötas. Hon tror att den 
största utmaningen är att nå alla människor och att säljaren måste våga gå utanför sin egen 
trivselzon. Säljarrollens individualitet grundar sig framförallt på ålder och erfarenhet, och 
handlar mycket om att känna sig bekväm i rollen som säljare. En riktigt bra säljare måste ha 
passionen för sitt yrke, älska det han eller hon gör och i bakhuvudet ha vetskapen om att det 
inte finns några gränser (Yllner, 2010). 
 
Säljarrollen förändras mellan en outletbutik och en concept store. Yllner tror att den största 
utmaningen i en concept store är att kunderna kräver lite mer tid och energi (Yllner, 2010). Ett 
påstående vi överrensstämmer med då många kunder rent generellt förväntar sig en högre 
servicegrad i studion till skillnad mot en outletbutik där majoriteten av kunderna vill fynda 
märkesvaror till reducerat pris. (Marknadsundersökning bilaga 4) Emellertid anser vi inte att 
servicenivån behöver vara sämre i en outletbutik, utan snarare att kundens uppfattning om bra 
service förändras då priset är lägre.  
I en outletbutik finns inte alla storlekar och modeller av en särskild vara och därför är den 
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största utmaningen för en säljare i en outletbutik att finna kompletterande varor som ändå 
uppfyller kundens behov (Fröberg, 2010). Merförsäljning är en annan viktig del av 
försäljningen och en stor utmaning för säljarna (Yllner 2010). Eftersom Acne använder sig av 
outlet-konceptet för att minska överlager är vi övertygade om att merförsäljning är av större 
betydelse i en outletbutik där ändamålet torde vara att sälja av produkter från äldre 
kollektioner. Vi tror därför att kunder många gånger är mer benägna att köpa fler plagg i ett 
och samma köp. Vi tror också att priset är en viktig faktor att ta hänsyn till när impulsköp 
diskuteras, eftersom det ofta är priset som är den viktiga frågan för kunden och avgörande för 
om ett köp kommer genomföras eller inte. Wåglund tror att så mycket som 30 % av kunderna 
i studion impulsköper medan hon uppskattar att runt 60 % av kunderna i en outletbutik gör 
detsamma (Wåglund, 2010).  
 
Vi är till största del övertygade om att kunden inte alltid värderar produkterna i en outletbutik 
lika högt som i en ordinarie butik, antagandet baseras på den marknadsundersökning som 
utfördes. 
En outletbutik ligger en säsong efter ordinarie butik och därför kan produkterna kvalificeras 
som säsongsbundna (Märak, 2010). En produkt som inte finns tillgänglig vid rätt tidpunkt 
förlorar visserligen ett modemässigt värde men är fortfarande värd lika mycket som företaget 
betalat för produkten. 40 % av de tillfrågade utanför Acne Studio i Göteborg svarade att 
varorna i en outletbutik inte har samma värde som varorna i en concept store gentemot 13,3 % 
som svarade på samma fråga på Freeport. De tillfrågade kommenterade att vissa plagg inte är 
värda sitt fulla pris och att de inte skulle välja att köpa dem till fullpris. Att trender och mode 
spelar en stor roll var också genomgående då 12 % av de tillfrågade kommenterade att 
varorna fortfarande har samma kvalitet, men inte trendmässigt (Marknadsundersökning). 
Vi anser att produktlivscykeln ser annorlunda ut beroende på om det handlar om varor från en 
concept store eller en outletbutik. Introduktionsfasen betecknas i detta fall synonymt med 
båda varor. Vid ett säsongsbyte befinner sig en helt ny produkt i en concept store i en 
liknande fas som en ny produkt i en outletbutik. Visserligen har den nya produkten i en 
outletbutik haft en länge livslängd och betecknas därför som en äldre produkt i en concept 
store; men för butiken och kunderna kan den ändå betecknas som ny i en outletbutik. 
Huruvida de kunder som både brukar besöka en concept store och en outletbutik uppfattar 
produkten som ny eller bara ser produkten som avlagd kan diskuteras. En viktig aspekt vi vill 
belysa är ändå att de kunder som sällan besöker en Acne butik bör uppfatta de nya 
produkterna som nyheter oavsett om de tillhör en specifik säsong eller inte.  
 
5.1.3. Marknadsföringsmixen 
 

Produkt 
 

Vi anser att Acne’s produkter kännetecknas av ett väletablerat varumärke som står för en hög 
kreativitet och modegrad, ett antagande som grundar sig i den marknadsundersökning vi 
genomfört. Enligt Märak kännetecknas produkterna till och med som varor värda att dö för 
(Märak, 2010).  
Det blir alltid varor över efter en säsong oavsett hur bra produktions- och inköpsavdelningen 
arbetar. En outletbutik används av Acne som en kanal för att bli av med överblivna plagg och 
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dessutom tjäna på redan betalda varor (Fröberg, 2010). Resultatet blir att en outletbutik får en 
ständigt varierande sortimentsmix med varor ifrån olika kollektioner; dels på grund av äldre 
plagg som fortfarande finns kvar i outletbutiken från tidigare säsong, och dels på grund av de 
leveranser man får från ordinarie butik vid ett säsongsskifte (Märak, 2010). 
 
Vi uppfattar det som positivt att Acne väljer att använda sig av ett outlet-konceptet istället för 
att på andra sätt bli av med äldre produkter som inte längre kan säljas i ordinarie butik. Vi tror 
även att det ur företagets perspektiv kan fungera som en ytterligare tjänst till kunderna att 
äldre plagg blir saluförda till ett lägre pris; att produkter som kunden möjligtvis inte fått tag i 
tidigare under säsongen då kan hamna i en outletbutik.  
 
Pris 
 

En kund som vill köpa varumärket Acne har olika alternativ. I en outletbutik erbjuds varor 
upp till 50 % av det ordinarie priset (Fröberg, 2010). Kunden kan därför välja att antingen 
köpa nya produkter till ett fullpris, eller således vänta en säsong och hoppas att produkten 
hamnar i en outletbutik. Ur företagets perspektiv kan därför priset ses som en av de viktigare 
faktorerna eftersom produkterna ska generera vinst.  
 
Plats 
 

Det är stor skillnad på lokaliseringen av Acne Studio i Göteborg och outletbutiken på Freeport 
i Kungsbacka. Freeport är ett av de två största outletkoncept som finns i Sverige med goda 
kommunikationsmöjligheter och ett stort utbud av varumärken. Med öppettider under 360 
dagar om året (www.freeport.se) och generöst med parkeringsplatser säger Fröberg att 
anledningen till att man valde att etablera en outletbutik på Freeport var för att butiken når en 
stor mängd människor inom en kort radie. Om outletbutiken hade etablerats mer centralt, i 
stadskärnan hade säkerligen en högre försäljning kunnat uppnås – ett alternativ som aldrig var 
aktuellt (Fröberg, 2010). En faktor som påverkat det resonemanget kan med stor sannolikhet 
varit att företaget inte vill konkurrera med sin ordinarie butik. 
Butiken i Göteborg är belägen på Magasinsgatan, relativt avlägset från det övriga 
shoppingstråket. Vi tror att anledningen till placeringen av Acne studio i Göteborg grundar sig 
i att målgruppen rör sig i området. Vi anser att butiken kan uppfattas som svår att lokalisera 
för en ny potentiell kund samt att det är ett medvetet val från företagets sida då kunden själv 
måste uppsöka butiken.  
 
 
Påverkan  
 

Istället för reklam använder sig Acne av service och design för att inverka på sina kunder. 
Fröberg menar att det handlar om att ”Romanticize the customer” det vill säga, ge kunden en 
upplevelse så att han eller hon väljer att återkomma till butiken. (Fröberg, 2010) I Acne’s 
affärsplan står det att ”Our communication is clear, honest and constructive” “We are 
entrepreneurial, cost conscious and focus on sales and customer satisfaction” ”Action speaks 
louder than words.” (Nordin Gahn, 2010) Vilket innebär att Acne är prismedvetna, fokuserar 
på säljteknik, kundtillfredsställelse och att handling är alla gånger viktigare än vad som 
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planeras att åstadkomma. Vi tycker att uttrycken på ett övergripande och samtidigt tydligt sätt 
sammanfattar vad Acne strävar efter.  
 
5.2. Konsumentens perspektiv 
 
 

5.2.1. Varumärkesassociationer och varumärkeskännedom 
 

Företag vill att identiteten ska stämma överens med deras image då positionen på marknaden 
styrs av imagen; omgivningens samlade bild av företaget. Genom att knyta gynnsamma och 
starka associationer till sitt varumärke menar forskare att företag lyckats bygga en stark 
varumärkesimage (Gezelius, Wildenstam 2007, s 150-151).  
33,3 % av de tillfrågade på Freeport i Kungsbacka associerade inte Acne med något specifikt 
till skillnaden mot 23,3 % som förknippade varumärket med jeans. De tillfrågade under 
undersökningen i Göteborg svarade utförligare på frågan där mer än hälften associerade Acne 
med design och utvecklade med följande; att designen är stilren, enkel, typisk skandinavisk 
och att de förmedlar en bra känsla med egen originalitet. Det är intressant att associationen 
”jeans” av de tillfrågade utanför Acne Studio i Göteborg var obefintlig. Då båda butiker 
innehåller jeans och kollektion är utbudet av kollektion på Freeport betydligt mer 
osammanhängande, eftersom kunden aldrig vet vad som kan erbjudas. 
Vi anser därmed att Acnes image och identitet överlappas då målgruppen i Göteborg hade 
starka associationer till design vilket är något företaget vill associeras med (Nordin Gahn, 
2010). Acne har därmed lyckats skapa en stark varumärkesimage. Antagandet kan inte göras 
efter den undersökning som gjordes på Freeport då 20% uppgav design som en association; 
argumentet hade grundat sig för svagt på den kvantiteten. 
 
Vi anser att en slutsats som kan dras från tidigare stycke är att den varumärkeskännedom om 
Acne är liten hos merparten av de tillfrågade på Freeport. Flertalet kunde inte identifiera 
varumärket och åkte med största sannolikhet till Freeport för att besöka andra varumärken än 
Acne, och var av en händelse inne i butiken under undersökningen. 36 % av de tillfrågade 
hade inte besökt Acne Studio i Göteborg eller tidigare besökt butiken på Freeport, vilket kan 
dras som parallell till brist på associationer. Det kan även härledas till det breda ålderspannet 
som tillfrågades; de yngre hade större kännedom och relaterade egenskaper än de äldre som 
till merparten bestod av de 36 % samt de 33,3 % som inte kunde associera varumärket till 
något specifikt. Av de tillfrågade i Göteborg hade 73,3 % besökt outletbutiken i Kungsbacka, 
dock tror 63,3 % att outletbutiken och den ordinarie butiken inte har samma kund. De 
tillfrågade anser att en trogen kund i den ordinarie butiken mer frekvent besöker outletbutiken 
än en trogen outletkund som besöker den ordinarie butiken. Den allmänt definierade concept 
store kunden värdesätter att kunna fynda produkter från en äldre kollektion och att därmed 
sträckan ut till outletbyn är värd besväret. Den trogna outletkunden värdesätter inte inköp av 
produkter från den senaste kollektionen på grund av sträckan till Göteborg, ofta är även 
bristen på varumärkeskännedom ett fragment som spelar in. Vi anser att det är en fråga i 
kundgruppsskillnader då den typiska outletkunden och concept store kunden skiljer sig åt i 
fråga om livsstil (Fröberg m.fl. 2010).  
Skillnad i åldersspannet mellan de två undersökningsplatserna kan ses som en slutsats av att 
barnfamiljer mer utgör outletbyns största målgrupp vilket medför en större åldersskillnad av 
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Freeport’s kunder. I Göteborg är åldersspannet mindre då vi anser att de kunder som besöker 
butiken ofta har en annorlunda livsstil. Därmed kan vi anta att en påtaglig skillnad finns i 
kundgrupp mellan de olika butikerna (Fröberg m.fl. 2010). 
 
På platser där konsumenter inte kan knyta referenser till varumärken, förstärks behovet av 
identifikation. Enligt forskning kan den upplevda risken reduceras med en tydlig sändare, då 
ett varumärke i kundernas medvetande ofta har positionerat sig med särskilda egenskaper. En 
konsument föredrar därför ofta ett känt varumärke mot ett okänt, då kunden vet vad de 
erbjuds (Uggla 2003, s. 31-37). Vi menar därför att outletkunden kan välja att inte besöka 
Acnebutiken på grund av saknad av kännedom och därmed en känsla av trygghet i 
varumärket. Acne använder sig inte av marknadsföring, vilket vi anser med stor sannolikhet är 
resultatet av att varumärkeskännedomen i en del grupper är liten.  
 
Enligt Varley och Rafiq, skadas inte varumärkesimagen av att sälja plagg från äldre 
kollektioner genom outletkonceptet (Varley, Rafiq 2004, s 30). De tillfrågade på Freeport 
samstämmer då 76,6 % anser att outlet som säljkanal inte skadar varumärkets profil så länge 
företaget har en ordinarie butik. Däremot anser 46,6 % av de tillfrågade i Göteborg att 
varumärket kan skadas långsiktigt genom en outlet. De menar att outletbutiken inte har 
samma kvalitet eftersom det endast är ”reavaror”, trots det anser 53,3 % att varumärket inte 
påverkas så länge företaget håller sig till ett fåtal outletbutiker då möjligheten att kunna fynda 
kan förlora sin charm och känsla. De tillfrågade anser även att Acnes varumärkesimage i 
nuläget är så pass stark att en sekundär försäljning inte skulle ta skada, samt att en association 
till ett lågprisalternativ inte är möjligt.  
En utvidgning av varumärket är vanligen ett strategiskt redskap som är kostnadseffektivt på 
kort sikt, dock kan redan starka associationer till varumärket skadas på lång sikt och utgör 
därmed ett hot. Med stor sannolikhet kommer varumärket att urvattnas med tiden och 
samtidigt fungera som en möjlighet att kapitalisera sitt nuvarande etablerade varumärke. 
Likväl kan varumärkesvärdet speglas positivt av en utvidgning om skillnaden mellan 
konkurrenternas och företagets eget erbjudande är obefintligt. Positiva associationer kan 
istället medföra varumärket, om utvidgningen inte ter sig aggressivt (Uggla 2003, s. 64-65). 
Vi anser därmed att Acnes utvidgning till största del kan medfölja en stor positivitet då 
konkurrenterna själva använder sig av outlet-konceptet. Antagandet grundar sig av resultatet 
som givits under marknadsundersökningen.   
 
5.2.2. Köpbeteende 
 

Enligt våra observationer har inga markanta skillnader utmärkts av köpbeteendet, kunderna 
beter sig snarlikt i en concept store som i en outlet butik. Likväl observerade vi att kunderna 
var mer öppna för merförsäljning samt att köpen ofta innehöll fler antal varor i en outletbutik 
än i concept store.  
20,4 % av de tillfrågade på Freeport angav priset som en anledning till att de handlar på Acne. 
Antalet svar på samma fråga i Göteborg var obefintlig, där 86,6 % anser att designen är den 
största anledningen till att de handlar på Acne (Marknadsundersökning, se bilaga 4).  
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Vi anser därmed att öppenheten till inhandlandet av ett flertal produkter med stor sannolikhet 
kan bli större i en outletbutik än i en concept store; eftersom priset där spelar den betydande 
rollen i köpbeteendet. Majoriteten svarade att syftet med att besöka en outletbutik är det 
billiga priset och hoppet om att fynda (Marknadsundersökning, se bilaga 4). Ytterligare en 
parallell som vi kan dra utav köpbeteendet är att avsikten med besöken ofta har olika 
underliggande syften i en concept store och i en outletbutik. Kundernas syfte med att besöka 
Acne’s concept store är möjligheten att inhandla produkter med hög grad av design. Varley 
och Rafiq menar att shoppingbeteendet ter sig annorlunda beroende på behov och känslor. De 
menar även att köpprocessen antar att konsumenten är rationell vars utvärdering av den köpta 
produkten är kopplad till fysiska fördelar. Shoppingaktiviteten är förenad med känslor och 
beteende som innehåller fördelar att tillfredställa en skiftande mängd psykologiska behov 
(Varley, Rafiq 2004, s. 63).  
 
Genom outlet-konceptet blir Acne ett varumärke i mängden, marknadsföringen Freeport 
använder sig av sänder meddelande till mottagarna om existensen av Freeport Designer Outlet 
Village i Kungsbacka. Därigenom syns Acnes varumärke i Freeports TV-reklam tillsammans 
med övriga varumärken i outletbyn vilket är något som Acne inte vill. Det är dock ett 
åtagande som inte går att bortse ifrån och som ingår i hyran av lokalen (Fröberg, 2010).  
Enligt kommunikationsmodellen agerar Freeport som sändare och kan genom reklamen skapa 
ett köpbehov hos konsumenter samt en lockelse att besöka Freeport i Kungsbacka. Vi anser 
att reklam kan vara positiv för outlet-konceptet då ett behov hos kunden väcks genom TV-
reklamen och som kan resultera i ett köpbeteende som gynnar Freeport.  
 
Enligt kommunikationsmodellen agerar Acne som sändare och använder sig av sina butiker 
som distributionskanaler för att sprida sitt budskap mot sina kunder, mottagarna. Ett intresse 
måste föreligga mottagaren för att kunna ta emot signaler från sändaren i synnerhet då Acne 
inte använder sig av någon marknadsföring (Gezelius & Wildestam, 2007 s. 215). Det brus 
som förkommer kan vara att kunden upplevt otillfredsställd service. ”Kvalitet är en av fyra 
huvuddimensioner som enligt Aaker (1991) kännetecknar varumärkets värde för en kund, i 
synnerhet upplevd kvalitet” (Uggla 2003 s. 35). Vi anser att nivån på service kan uppfattas 
som upplevd kvalitet för kunden. Förekommer brus kan kvaliteten skadas och upplevelsen i 
butik kan göra att kunden får en annan bild av företaget än vad som vill förmedlas. Ett resultat 
av bruset kan bli att kunden väljer att inte besöka butiken igen då vi anser att kundupplevd 
kvalitet kan leda till kundlojalitet.  
Enligt kundnärhetens nycklar (se figur 3.4.) skapas ett stort förtroende för varumärket när 
kunden ges möjligheten att utnyttja företagets alla resurser. Känslan av trygghet till företaget 
skapas och kundlojalitet byggs därigenom upp. Kundnärhetsmodellen menar att närvaron på 
marknaden samt tydligheten och styrkan i varumärket är grunden för kundnärhet samt att 
integrera med kunden och skapa ett erbjudande efter kundens behov är stegen före en 
uppnådd förtroendenivå. (Blomqvist, Dahl, Haeger & Storbacka 1999, s. 15-18).  
Hälften av de tillfrågade på Freeport anser att servicen på Acne är mycket bra samtidigt som 
den andra hälften tycker att servicen är endast bra. 53,3 % av det tillfrågade i Göteborg 
samstämmer och anser att servicen är mycket bra och menar att man känner sig alltid 
välkommen när man besöker butiken, vilket i sin tur leder till ett återbesök.  
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Vi anser därför att kundnärhet kan skapa starka relationer mellan kund och företag vilket 
medför hög kundlojalitet. Majoriteten i de båda undersökningarna visar dock att servicen inte 
är en anledning till att kunden endast besöker butiken än inhandlar produkterna hos en 
återförsäljare.  
 
5.2.3. Marknadsföringsmixen 
 

Produkt 
 

Resultatet från marknadsundersökningen uppvisar att Acnekunden i en concept store värderar 
design högre än andra variabler då associationen till den var starkast. Design är därmed ett 
behov som kunden vill få tillfredställt i samband med ett köp. Acnekunden i outletbutiken 
värderar istället pris som den aspekt som ligger till grund för ett tillfredställt köp 
(Marknadsundersökning, se bilaga 4).  
 
Pris 
 

Majoriteten av de tillfrågade på både Freeport och i Göteborg ansåg att anledningen till ett 
besök i outletbutiken var det reducerade priset. Frågan är om kunderna på lång sikt kan 
ifrågasätta värdet av produkterna, då outletformatet grundas på en prisreducering.  
40 % av de tillfrågade i Göteborg ansåg likväl att produkterna inte innehar ett identiskt värde i 
en outlet butik som i en concept store. Trots det såg de samtidigt formatet som en positiv 
aspekt som ger möjligheten att inhandla märkesvaror till ett reducerat pris. Majoriteten ansåg 
att konceptet är lyckat (Marknadsundersökning, se bilaga 4). Resultatet blir ett ökat värde för 
kunden då möjligheten att utnyttja företagets alla resurser som finns till hands. 
(Kundnärhetens nycklar, se figur 3.4.). Vi anser därmed att en acceptans av att ha en parallell 
försäljning kan genomlysas av kunderna på grund av det positiva gensvaret. 
 
Plats 
 

Freeport Designer Outlet Village i Kungsbacka har goda transportförbindelser, vilket 
underlättar för kunderna att besöka outletbyn. Pendeltåg från Göteborgs central avgår frekvent 
samt bussar från Kungsbacka centrum. Stor möjlighet till parkering finns i anknytning till 
outletbyn om bil är val av transportsätt.  
Acne studio i Göteborg är belägen på en gårdsgata där begränsade parkeringsmöjligheter 
erhålls, placeringen är något avlägsen till skillnad från den centrala shoppingkärnan. 
Vetskapen om lokalisering är väsentlig för att hitta dit och närbelägen trafik som spårvagnar 
och bussar ligger nära butiken.  
Vi anser att försäljningsplatserna ger en ökad tillgänglighet av olika typer av kunder med 
olika syften till besöken; valet görs av kundens underliggande syfte. Freeport är en 
marknadsutvidgning av Acne samt en alternativ distributionskanal av deras produkter.  
 
Påverkan 
 

Service är en betydande del av kommunikationen mellan sändare och mottagare i Acnes fall 
då ingen reklam utnyttjas. Under vår observation upplevde vi att 61,5 % av kunderna på 
Freeport Designer Outlet Village i Kungsbacka var öppna för den säljteknik sändarna stod för 
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och mottog den med stor positivitet. Övriga kunder avstod från säljarens hjälp och ansåg sig 
klara sig utan. Öppenheten för säljare anammades av majoriteten av kunderna i Göteborg 
vilket vi tror resulterade i en större andel tillfredställda kunder. Bakgrunden till avvikelsen 
mellan säljmottagandet kan ligga i den grad av förväntningar som kunden har på butiken 
(Gezelius, Wildenstam 2007, s. 265).   
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6. Slutsatser 
 

 

Kapitlet innefattar och redogör för de slutsatser vår problemformulering ligger till grund för 
utifrån uppsatsens teori och empiri. Slutsatsen redovisas i form av ett huvudproblem och två 
delproblem. 
 

 

6.1. Huvudproblem 
 

Vilka betydelsefulla delar bör Acne fokusera på i samband med försäljning via 
outletbutik respektive concept store? 
 

Vi anser att de betydelsefulla delar Acne bör fokusera på i samband med försäljning via 
outletbutik respektive concept store är säljteknik och visual merchandising.  
Vi grundar slutsatsen på den analys vi genomfört och anser att aspekterna bör tillhandahållas 
på de båda försäljningsplatserna. Acne arbetar redan idag aktivt med service vilket medför en 
kundupplevd kvalitet eftersom de tillfrågade i undersökningarna var positiva till den service 
Acne erbjuder. Vi anser därför att avseendet med säljtekniken bör utvecklas och fortgå 
framöver. Visual merchandising spelar en betydande roll för kundernas uppfattning om 
företagets produkter samt varumärket, Acne. Genom att fortsätta inspirera och utveckla sina 
koncept kan företaget uppmuntra kunder till köp, vilket i slutändan kan leda till en ökad 
försäljning.  
 
6.2. Delproblem I 
 

Hur ser ett vanligt köpbeteende ut och hur förändras det liksom säljtekniken i 
en outletbutik i jämförelse med en concept store? 
 

Ett vanligt köpbeteende innefattar behovsidentifikation, informationssökning, 
alternativutvärdering, köp och utvärdering efter köp. Inga markanta skillnader utmärktes av 
köpbeteendet i jämförelse mellan en concept store och en outletbutik. 
Säljtekniken används på samma sätt i en outletbutik och en concept store och förändras därför 
inte märkbart från säljare till säljare. Enligt Fröberg (2010) är den existerande skillnaden för 
säljaren i en outletbutik att kunna finna en kompletterande produkt som kan uppfylla kundens 
behov, när den först tänkta produkten inte förekommer.  
 
6.3. Delproblem II 
 

Hur förändras företagets profil genom att fler konsumenter har tillgång till 
varumärket genom en outletbutik? 
 

Enligt marknadsundersökningen anser de tillfrågade att varumärkets profil inte påverkas 
genom försäljning via en outletbutik, gensvaret var till största del positivt.  
Våra respondenter är överens om att företagets profil kan skadas genom outlet-konceptet och 
att det därför är viktigt att få varorna sålda i säsong. En skillnad i kundgrupp mellan de två 
butiker vi studerat är uppenbar då butikerna är placerade i två olika geografiska områden. I 
och med det geografiska området förändras varumärkeskännedomen. Vi instämmer med 
respondenterna att trovärdheten av varumärket kan ta skada på lång sikt utifall det 
missbrukas. 
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7. Avslutande diskussion 
 

 

I vår avslutande diskussion har vi reflekterat över de olika förutsättningar och 
utgångspunkter som låg till grund för vår analys. Vi kommer att redogöra för uppsatsens 
genomförande och egna reflektioner över validitet och reliabilitet.  
 

 
7.1. Uppsatsens genomförande  
 

Att genomföra en b-uppsats påvisade och krävde ett stort engagemang för att kunna 
genomföras. Under uppsatsens gång kunde vi konstatera att vår avgränsning inte var 
tillräcklig från början. Vi hade för många aspekter att ta tillvara på och ville för mycket under 
den tid vi hade till förfogande. Vi tog kontakt med fem representanter utifrån företagets 
perspektiv som vi förväntade oss skulle ställa upp. Svårigheter med utebliven närvaro har 
resulterat i fördröjning av respons från företaget på grund av sjukdom och brist på tid. 
Resultatet från marknadsundersökningen påvisade en skillnad i engagemang från de 
tillfrågande på de olika platser marknadsundersökningen utfördes på, på grund av väderlek. 
Därigenom har det varit svårt för oss att analysera resultatet på ett likvärdigt sätt utifrån de 
båda undersökningarnas perspektiv, på grund av att undersökningarna gjorts under olika 
förutsättningar.  
Eftersom vi aldrig tidigare skrivit en b-uppsats blev det en djupdykning inom utförandet och 
för oss resulterade i en helt ny kunskap.  
 
7.2. Egna reflektioner 
 

Genom den teori och information vi införskaffat, anser vi att uppsatsen genomgående har 
uppnått hög reliabilitet och validitet.  
Vårt mål med undersökningarna har varit att försöka uppnå en hög så hög validitet och 
reliabilitet som möjligt.  
 
Vi är förvånade över uppsatsens resultat då vi från början antog att köpbeteendet såg 
annorlunda ut i en outletbutik gentemot en concept store. Vi antog även från början att 
varumärkets profil i en större utsträckning skulle påverkas av outlet-konceptet.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Vad har Acne för affärsidé? 
   

Vem är Acne kunden i en concept store? resp. outletbutik? 
 

Varför använder sig Acne av outletbutiker?   
 

Vad finns det för risker med att använda sig av outletbutiker? 
 

Hur kommer det sig att Acne inte använder sig av marknadsföring? Tror du att 
marknadsföring kan leda till en ökad försäljning? Varför/ varför inte?   
 

Hur stor roll tror du att den visuella merchandisingen spelar in i köpprocessen?   
 

Hur viktiga är outlet butikerna för Acne? 
 

Varför har Acne valt att lägga sina två största outletbutiker utanför stadskärnan?  
 

Freeport/Barkaby? Riktar sig företaget till en annan målgrupp?   
 

Vilken är den största utmaningen med outletbutiker? 
 

Vilken är den största utmaningen med att arbeta med säljteknik? 
 

Vilken är den största utmaningen som säljare i en concept store resp. outletbutik? 
 

Hur arbetar en Acne säljare? Hur utbildas dem? Och hur anpassas säljtekniken till en 
outletbutik? 
 

Tror du att alla kan bli bra säljare och hur blir man en bra säljare? 
 

Hur stor andel av kundens köp anser du vara impulsköp i en concept store?  
 

Hur stor del uppskattar du att vara impulsköp i en outletbutik? 
 

Hur arbetar en concept store med merchandising? 
 

Vilken är den största utmaningen med en concept store? 
 

Hur ser framtiden ut för Acne’s outlet butiker, kommer de att finnas kvar? Utökas?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilaga 2 – Sammanställning av intervjuer 
 
Vad har Acne för affärsidé?   
 

Linnea ” “Art and Industry är två ord som sammanfattar Acne väldigt bra. Kreativitet på hög 
nivå och produkter att dö för. Just ”industry” står för att det finns en industriell tanke bakom 
målsättningen på företaget, det vill säga att man är medveten. Allt hänger ihop och det finns 
en tanke bakom allt och alla.” 
 
Gustaf “Acne har ingen definierbar affärsidé utan istället handlar det om att “Romanticize the 
customer” det vill säga, att ta hand om kunden, ge en bra service och på så sätt skapa en 
upplevelse. Den administrativa delen är minst lika viktig och därför arbetar vi mycket med bra 
logistik och bra inköp för att kunna få rätt varor i rätt tid på rätt plats.” 
 
Marie ”Så här står det i vår affärsplan: We strive to be the most inspiring and amazing 
company, with an ever present jeans soul. ACNE combines ART and INDUSTRY, which are 
vital to build the Eclectic Acne Universe. ART is about creating truly desirable products and 
develop the Acne Universe, INDUSTRY is our machinery that transforms the ART into 
quality products at affordable prices and brings it to the public. We are entrepreneurial, cost 
conscious and focus on sales and customer satisfaction. Action speaks louder than words. 
What really matters is what we do, not what we plan to do, what we say we will do or what 
we have thought about doing. Execution is everything. We focus and the things we do, we do 
well – quality quality quality. Our communication is clear, honest and constructive. We 
believe in people’s innate power to grow through passion, hard work and sound judgment. We 
want to change fashion and the fashion industry from within” 
 
Vem är Acne kunden i en concept store? resp. outletbutik? 
 

Linnea ” Jag tror att kunderna i en concept store består av två olika ålderskategorier. Dels den 
yngre som är mellan 20-25, modemedveten och har varit med i princip sen företaget startade. 
Denna kund hänger med, hon läser alla tider och är generellt intresserad av både företaget, 
mode och trender. Den andra ålderskategorin är personer mellan 30-40 år som är intresserade 
av design och tjänar bra. I en outletbutik tror jag det är stor skillnad, de är oftast inte 
jätteintresserade av varumärket utan åker dit för att shoppa och fynda. Det är också där de lite 
äldre kunderna finns som vill ha Acne Jeans. ” 
 
Gustaf ”Jag tror att företagets målgrupp varierar mellan 15-40 år, det är framförallt tjejer som 
handlar och som huvudsaklig målgrupp i en concept store uppskattar jag kvinnor i storstäder i 
åldrarna 25-35 år som köpstarkast. I en outletbutik tror jag att målgrupperna varierar beroende 
på var outletbutiken ligger. Görs en jämförelse mellan Acne Archive som ligger på Torsgatan 
i Stockholm med Freeport och Barkarby så tror jag att det är mer kunder som även brukar 
handla i en concept store som handlar på Acne Archive. Dessa kunder är lite yngre och åker 
dit för att bara besöka just den butiken. På Freeport och i Barkarby däremot är det mest 
spontana besök av både folk som vill fynda och av exempelvis barnfamiljer som leder till att 
målgruppen blir större och mer varierad.”  
 
 
Josephine ”Jag tror att målgruppen blir bredare och bredare hela tiden, men nu uppskattar jag 
att kunder i en concept store är mellan 20-45 som är modeintresserade.  
I en outletbutik tror jag det varierar beroende på var i Sverige outletbutiken ligger. Kunderna 
åker till en outlet för att göra fynd därför är målgruppen såpass spridd. Mestadels tror jag att 



 
 

det är jeanskunder som är outletbutikernas största målgrupp.” 
 
Marie ” Vi har en bred kundgrupp från 20 år till 55, ofta en "destinations" kund, kommer till 
oss för att handla Acne. En typisk Acne kund i en outletbutik är en outletkund, som vill fynda 
i outletbyn, märke spelar mindre roll och priset är mer avgörande än i våra studios.” 
 
Caroline ”I en concept store är kunderna en bred kundgrupp med allt ifrån fashionistan som 
har stenkoll på alla kollektioner till karriärkvinnan som vill ha ett par jeans eller en 
festklänning till några grabbar som köper sina typ av Mod byxor. Vissa är beredda att betala 
mycket och vissa sparar pengar för att kunna köpa en viss produkt. I en outletbutik finns en 
ännu bredare kundgrupp, många av dem är där för att fynda och kanske bara går förbi Acne 
för att de befinner sig på området.”  
 
Varför använder sig Acne av outletbutiker?   
 

Gustaf “Anledningen till att Acne använder sig av outlet-konceptet är att det alltid blir varor 
över efter en säsong oavsett hur bra inköpsfunktion man som företag har, både från egna 
butiker och återförsäljare. Hade vi inte behövt en outlet hade vi inte använt oss av några och 
därför ser Acne det som en kanal för att bli av med överblivna plagg och dessutom få in en del 
pengar på redan betalda varor.” 
 
Marie ” Det är ett bra sätt att minska överlager” 
 
Vad finns det för risker med att använda sig av outletbutiker?   
 

Linnea ”Rent varumärkesmässigt finns det en risk att outletbutiken försummas. Om inte 
varupresentationen är bra så är det dåligt för varumärket; där finns problemet med utbudet 
som påverkar kunden beroende på när i säsongen kunden kommer in. Säsongerna kommer 
inte i rätt säsong så för varornas skull är visuals och inredning mycket viktigt, det är bra om 
det är lite samma nivå i outlet butiken som det är i en concept store.” 
 
Gustaf ”En av de största riskerna med outlet butiker är att de drar ner varumärket. Det är 
viktigt att få varorna sålda i säsong, och inte heller så mycket på rea, och just därför arbetar vi 
mycket med personalen för att få sålt så mycket som möjligt.” 
 
Marie ” Bl.a. skada varumärket, minska trovärdigheten och konkurrensen med våra egna 
studios.” 
 
Hur kommer det sig att Acne inte använder sig av marknadsföring? Tror du att 
marknadsföring kan leda till en ökad försäljning? Varför/ varför inte?   
 

Gustaf ”Vi har en ambition att om vi gör bra saker som folk tycker om så sprider det sig ändå. 
Det känns mer trovärdigt när en kompis har ett plagg från oss än att man har sett ett speciellt 
plagg i en reklamkampanj. Det är också därför vi inte heller sponsrar exempelvis kändisar i 
stor utsträckning mer än med extrema plagg för att sedan gå ut med det. Jag tror att 
varumärket kan skadas av för mycket marknadsföring och min uppfattning för stunden är att 
människor helt enkelt är trötta på marknadsföring. Visserligen kan det också leda till en ökad 
försäljning i ett kort perspektiv men i ett längre tror jag att det finns större risk att det skadar 
varumärket än gynnar det. Börjar försäljningen att dala kanske vi börjar överväga att börja 
med marknadsföring. Om vi också ser till den reklam som går på TV för exempelvis Freeport 
så vill vi helst inte vara med i den, däremot betalar vi hyran där en marknadsföringsavgift 



 
 

ingår men som sagt tar vi inte del av den. Jag tror att nytänkande krävs och att lågpris skadar 
varumärket.” 
 
Marie ” Vi tror att starka produkter och bra distributionskanaler bidrar till marknadsföring av 
sig självt, detta är också en del av vår image och varumärkesbyggande, vi vill inte verka 
kommersiellt på det sättet. Självklart kan marknadsföring öka vår försäljning då vi kan nå ut 
till fler och nya kanaler/kunder, men också skada oss ur ett varumärkes byggande perspektiv.” 
 
Caroline ” Svårt att säga. Å ena sidan kan man säkert nå en annan kund. Det Acne gör idag 
som de vinner på är att skapa ett starkt varumärke. Jag tror inte det kan vara en fördel 
långsiktigt, kanske utomlands men inte i Sverige. Just nu är vi etablerade och har en stor 
kundkrets som vet och varumärket är ofta exponerat i tidningar och bloggar. Däremot tror jag 
att på den utländska marknaden i Europa, Asien och USA hade nog försäljningen kunnat 
öka.” 
 
Hur stor roll tror du att den visuella merchandizingen spelar in i köpprocessen?   
 

Linnea ” Jätteviktig! Inredning och allt i övrigt ska gå i samma stil. Det måste finnas en 
struktur på varorna så att dessa hängas på rätt sätt i den mån det går, enligt styles och färg.” 
 
Gustaf ”Merchandising är väldigt viktigt för Acne eftersom kunden förväntar sig en 
upplevelse och service på grund av den högre prisnivån vi har. Jag tror definitivt 
merchandising kan skapa merförsäljning. Det är också därför det är viktigt att vi har alla 
styles i alla storlekar i butiken eftersom kunden förväntar sig något nytt varje vecka.” 
 
Marie ” Väldigt stor, blickfång i form av det visuella skapar intresse och köpimpuls, men 
kanske viktigast av allt är vad vår personal bär, ingen merchandising kan ersätta värdet av bra 
stylad personal.” 
 
Caroline ” Beroende på kund, det är jätteviktigt för det är där man skapar känslan för märket 
för man köper inte bara en t-shirt utan hela conceptet. Tilltalande estetik. Man får något mer 
än bara en svart t-shirt, en jättestor del.” 
 
Hur viktiga är outlet butikerna för Acne? 
 

Linnea ” Outletbutikerna är jätteviktiga för Acne med tanke på det överskott som blir kvar. 
Det handlar också om att få tillbaka på de varor som redan är betalda. Bättre inköp leder till 
att outletbutikerna får mindre varierande varor, det som blir över efter en säsong är varor som 
ofta är lite mer svårsålda och på så sätt finns det alltid ett lite variationsaktigt sortiment.” 
 
Gustaf ”Outletbutikerna är viktiga för allting. All gammal säsong ger pengar. Vi har upp till 
50 % rabatt i våra outletbutiker och ibland mer på exempelvis provplagg. Problemet med om 
vi skulle ha skänkt kläderna istället är att det är bekräftat varifrån plaggen kommer och att vi 
då hade varit tvungna att ta bort allting som gör att varumärket syns.” 
 
Marie ” Ur ett lagerperspektiv (kostnader av gamla varor) väldigt viktiga, vi kan i och med 
våra outlets också undvika rea under alltför långa perioder i våra studios, vilket också är 
viktigt ur ett image perspektiv” 
 
Varför har Acne valt att lägga sina två största outletbutiker utanför stadskärnan?  
Freeport/Barkaby? Riktar sig företaget till en annan målgrupp?   
 



 
 

Linnea ” Det är den största och var den första outlet formen som redan fanns samtidigt som 
det fanns en dragningskraft till området. Det var därför man valde att lägga butikerna där. ” 
 
Gustaf ”Vi ville inte ha outletbutikerna centralt. Freeport och Barkarby är de två största 
outletkoncepten i Sverige med en stor mängd människor inom en kort radie. Man kanske hade 
sålt mer i butiker som låg mer centralt i stadskärnan men det är inget som har varit aktuellt.”  
 
Marie ” För att undvika konkurens från studios samt minimera risken att minska 
trovärdigheten hos varumärket” 
 
Vilken är den största utmaningen med outletbutiker?   
 

Linnea ” Den största utmaningen kan jag känna är den visuella! Framförallt på grund av att vi 
får jättemycket olika varor. Det är viktigt att få ihop det på rätt sätt. Det är också viktigt att 
outletbutikerna känner sig stolta för det de gör för företaget. Därför arbetar man på precis 
samma sätt i outletbutikerna som i en concept store.” 
 
Gustaf ”Den största utmaningen är kunden, och att vår personal får jobba mycket med att det 
ibland inte finns alla storlekar eller modeller. Det handlar om att hitta lösningar för kunden 
och kunna hitta någon snarlik produkt.” 
 
Vilken är den största utmaningen med att arbeta med säljteknik? 
 

Josephine ” Ingen. Största utmaningen är att nå alla människor och att gå utanför sin egen 
trivselzon. Någon som är viktigt för säljare är att lägga sig på samma nivå som kunden och 
läsa av dem för att efter ett tag också styra kundet till avslut. Säljarrollen handlar mycket om 
att känna sig bekväm och individuellt beror det mycket på ålder och erfarenhet. Det skiljer sig 
från människa till människa och erfarenhet gör en tryggare. Kort och gott, antigen har man det 
eller så har man det inte.” 
 
Vilken är den största utmaningen som säljare i en concept store resp. outletbutik? 
 

Josephine “I en concept store är produktkännedom och kundbemötande det viktigaste.  
Kunderna kräver lite mer tid och energi av säljaren och allt handlar om vad man har för 
inställning. Antingen säljer man eller så säljer man inte beroende på vad man säljer. I en 
outletbutik finns inte alla storlekar och där är även merförsäljning en stor utmaning. Det 
handlar om att sälja många plagg per kund och inte begränsa sig själv eftersom det inte finns 
några gränser. 
 
Hur arbetar en Acne säljare? Hur utbildas dem? Och hur anpassas säljtekniken till en 
outletbutik? 
 

Josephine “Acne arbetar efter en guideline “The Full Treatment” och har alltid en policy av 
högsta service till alla kunder. Vi jobbar i dagsläget väldigt aktivt med service. Säljarna 
utbildas enligt the full treatment. Jag har läst mycket om olika personligheter och om hur man 
bemöter olika sorters människor. Det handlar om att vidga kundens vyer. Jag arbetar mycket 
med att berätta om vad som förväntas av säljarna eftersom samma säljteknik används genom 
hela företaget.”  
 
Tror du att alla kan bli bra säljare och hur blir man en bra säljare? 
 

Josephine “Nej det tror jag inte utan det är väldigt individuellt. Jag tycker det är från person 
till person. En bra säljare måste älska sitt jobb. Man måste ha passionen rent generellt genom 



 
 

livet om man vill bli bra på något. Alla kan lära sig grunderna men alla har inte det lilla 
extra.”  
 
Hur stor andel av kundens köp anser du vara impulsköp i en concept store? Hur stor del 
uppskattar du att vara impulsköp i en outletbutik? 
 

Caroline “I en concept store kanske många går in för att de vill ha Acne. Kanske runt 30 % 
impulsköper medan runt 50-60 % impulsköper i en outletbutik.” 
 
Hur arbetar en concept store med merchandising? 
 

Caroline ”Vi får direktiv från huvudkontorer, enhetligt ska det vara. Det finns riktlinjer, och 
man får hela tiden lära sig mer, gå utbildningar och utifrån guidlines får man göra egna bord.”  
 
Vilken är den största utmaningen med en concept store? 
 

Caroline ”Att hela tiden hålla uppe helheltskänslan och att allt är på topp. Det gäller att ge 
110% hela tiden! Och att man alltid försöker sträva efter det både servicemässigt och 
visualmässigt. Det är en rolig utmaning och det finns alltid något att bli bättre på. Säljmässigt 
tror jag utmaningen är att kunden ska få en fantastisk upplevelse på alla plan såsom visual, 
säljmässigt och produktmässigt.” 
 
Hur ser framtiden ut för Acne’s outlet butiker, kommer de att finnas kvar? Utökas?   
 

Linnea ” I bästa fall kanske någon butik till och med kan komma att försvinna för att 
produktionsavdelningen och inköp är såpass duktiga.” 
 
Gustaf ”Som det ser ut nu finns det inga planer på att öppna nya outletbutiker, snarare isåfall 
ta bort någon. Men i nuläget behövs det inte. Jag tror att det tar stopp när nya intressanta 
produkter inte skapas längre.” 
 
Marie ” Kommer finnas kvar, dock finns inga planer på expansion.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilaga 3 – Marknadsundersökningsguide 
 

Marknadsundersökning  
 
Kvinna  Man  Ålder: 
 
1. Har du besökt Acne´s butik i Göteborg någon gång?  
 
JA  NEJ 
 
2. Varför handlar du på Acne? 
 
Pris Kvalitet Modegrad Design Annat: 
 
3. Vad associerar du varumärket Acne med? 
 
Kvalitet Modegrad  Design Annat:  
 
4. Vad tycker du om servicen på Acne? 
 
Mycket bra Bra Inget vidare Dålig  
 
5. OM JA; Är det en anledning till att du handlar på Acne? 
   
JA NEJ 
 
6. Anser du att det är bra eller dåligt att ACNE använder sig av outlets för att sälja ut 
äldre kollektioner?   
 
BRA DÅLIGT Varför: 
 
7. Anser du att kläderna i en outletbutik har samma värde som kläderna i en ordinarie 
butik? 
 
JA  NEJ Varför: 
 
8. Tror du att varumärkets profil påverkas genom outlets? (kläder till ett billigare pris? 
 
JA NEJ Varför:  
 
9. Tror du att outletbutiken och den ordinarie butiken har samma kund? 
 
JA NEJ  
 
10. Vad är anledningen till att du besöker en outlet butik? 
 
 
 
 



 
 

Bilaga 4 – Sammanställning av marknadsundersökning 
 
Marknadsundersökning Freeport 
 
Kvinna (22)  Man (8)  Ålder: 16-65 
 
1. Har du besökt Acne´s butik i Göteborg någon gång?  
 
Ja (19)  Nej (11) 
 
2. Varför handlar du på Acne? 
 
Pris (10) Kvalitet (5) Modegrad (11)Design (21) Annat: (2) 
 
3. Vad associerar du varumärket Acne med? 
 
Kvalitet (2) Modegrad (5) Design (6) Annat: (10)  
 
4. Vad tycker du om servicen på Acne? 
 
Mycket bra(15)Bra (15) Inget vidare Dålig  Ingen uppfattning 
 
5. OM JA; Är det en anledning till att du handlar på Acne? 
   
Ja (8) Nej (22) Ingen uppfattning 
 
6. Anser du att det är bra eller dåligt att ACNE använder sig av outlets för att sälja ut 
äldre kollektioner?   
 
Bra (27) Dåligt (3) Varför: 
 
7. Anser du att kläderna i en outletbutik har samma värde som kläderna i en ordinarie 
butik? 
 
Ja (26) Nej (4) Både och Varför: 
 
8. Tror du att varumärkets profil påverkas genom outlets? (kläder till ett billigare pris? 
 
Ja (7) Nej (23) Varför:  
 
9. Tror du att outletbutiken och den ordinarie butiken har samma kund? 
 
Ja (13) Nej (17)  Ibland 
 
10. Vad är anledningen till att du besöker en outlet butik? 
 
 

 
 



 
 

Marknadsundersökning Göteborg 
 
Kvinna (19)  Man (11)  Ålder: 18-35 
 
1. Har du besökt Acne´s butik i Göteborg någon gång?  
 
Ja (22)  Nej (8) 
 
2. Varför handlar du på Acne? 
 
Pris Kvalitet (3) Modegrad (14)Design (26) Annat: (2) 
 
3. Vad associerar du varumärket Acne med? 
 
Kvalitet (4) Modegrad (10) Design (22)Annat: (10)   
 
4. Vad tycker du om servicen på Acne? 
 
Mycket bra(16)Bra (11) Inget vidare Dålig Ingen uppfattning 3 
 
5. OM JA; Är det en anledning till att du handlar på Acne? 
   
Ja (11) Nej (17) Ingen uppfattning (3) 
 
6. Anser du att det är bra eller dåligt att ACNE använder sig av outlets för att sälja ut 
äldre kollektioner?   
 
Bra (29) Dåligt Ingen uppfattning (1)  Varför: 
 
7. Anser du att kläderna i en outletbutik har samma värde som kläderna i en ordinarie 
butik? 
 
Ja (16) Nej (12) Både och (2)  Varför: 
 
8. Tror du att varumärkets profil påverkas genom outlets? (kläder till ett billigare pris? 
 
Ja (14) Nej (16) Varför:  
 
9. Tror du att outletbutiken och den ordinarie butiken har samma kund? 
 
Ja (6) Nej (19)  Ibland (5) 
 
10. Vad är anledningen till att du besöker en outlet butik? 
 
 
 
 
 



 
 

Bilaga 5 – Sammanställning av observation 
 
Datum: 2010-04-30 
Plats: Freeport Designer Outlet Village, Kungsbacka 
Tid: 13.00-16.00 
Metod: Anteckningar 
 
Kommentar: Under observationen iakttog vi på olika ställen i butiken samma kund. 
Iakttagelsen avslutades när den observerade kunden lämnat butiken, och därefter återupptogs 
observationen av en ny kund. Vi tog inte hänsyn till att välja kunder utifrån kön eller ålder 
utan kunderna valdes sporadiskt. Syftet med observationen var inte att på något sätt störa 
kunden utan att i bakgrunden samtidigt, diskret agera som en annan kund. 
Observationsmetoden gick ut på att studera hur kunden uppfattade säljarens närmanden och 
svarade på dem. Ett problem under observationen var kundens rörelsemönster i butiken. Det 
var svårt att upprepande följa kunden och samtidigt höra hans eller hennes dialog med 
säljaren. 
 
Antal observerade kunder: 13 st. 
Antal observerade kunder som provade en eller flera produkter: 7 st. 
Antal observerade kunder som genomförde köp: 5 st. 
 
Resultat: Vi upplevde att 61,5 % av kunderna på Freeport var öppna för den säljteknik som 
sändarna såg för och mottog det med stor positivitet. Övriga avstod från säljarens närmanden 
och ansåg sig klara sig utan. Tre av de observerade besökte butiken utan en dialog med 
säljaren. Tre av de fem observerade som genomförde ett köp, köpte två eller fler varor efter 
säljarens initiativ. Det utgör ungefär 23 % av de observerade kunderna.  
 
 
Datum: 2010-05-07 
Plats: Acne Studio, Göteborg 
Tid: 13.00-16.00 
Metod: Anteckningar 
 
Kommentar: Under observationen iakttog vi på olika ställen i butiken samma kund. 
Iakttagelsen avslutades när den observerade kunden lämnat butiken, och därefter återupptogs 
observationen av en ny kund. Vi tog inte hänsyn till att välja kunder utifrån kön eller ålder 
utan kunderna valdes sporadiskt. Syftet med observationen var inte att på något sätt störa 
kunden utan att i bakgrunden samtidigt, diskret agera som en annan kund. 
Observationsmetoden gick ut på att studera hur kunden uppfattade säljarens närmanden och 
svarade på dem. Ett problem under observationen var kundens rörelsemönster i butiken. Det 
var svårt att upprepande följa kunden och samtidigt höra hans eller hennes dialog med 
säljaren. 
 
Antal observerade kunder: 13 st. 
Antal observerade kunder som provade en eller flera produkter: 9 st. 
Antal observerade kunder som genomförde köp: 7 st. 
Antal observerade kunder som genomförde ett köp utan att prova: 1 st. 
 



 
 

Resultat: Då butiken i Göteborg är mindre än butiken på Freeport krävdes ännu mer diskretion 
av oss som observatörer. Den stora skillnaden mellan kundernas besök i Göteborg och på 
Freeport var besökets längd. Vi uppskattar att kunderna i Göteborg jämförelsevis med 
Freeport var inne i butiken längre. Samtliga kunder svarade positivt på säljarens närmanden 
vilket förmodligen beror på Göteborgsbutikens storlek. 69 % av de observerade kunderna 
valde att prova ett eller flera plagg och 66,7 % av dem genomförde ett köp. Ytterligare var det 
11 % eller en kund som valde att köpa en vara utan att prova den. Merförsäljningen var 
betydligt lägre och endast en kund valde att köpa två varor efter säljarens initiativ.  
 
Slutsats: Inga markanta skillnader utmärktes av köpbeteendet. Kunderna beter sig snarlikt i 
butikerna och öppenheten för merförsäljning var större på Freeport.  
 


