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Abstrakt 
Konsumenter tenderar att välja varumärken efter en kombination av personlighet och 
presentation där butikskoncept är den optimala kanalen för ett företag att sprida detta. 
Ett koncept utvecklas från ett företags varumärkesprofil och varumärkesimage och det 
är därför väsentligt att de stämmer överens med varandra, men det krävs även högt 
varumärkeskapital, varumärkeslojalitet och en tydlig positionering i konsumentens 
medvetande för att vara ett starkt varumärke. 

Ett företag vars inkonsekventa aktioner bidragit till en otydlig varumärkesprofil som 
skadat dess varumärkesimage är Glitter och det har även sargat målgruppens 
varumärkeslojalitet när dessa delar är oeniga. Därför är syftet med denna rapport att ta 
fram ett nytt butikskoncept åt Glitter med ambitionen att vända den negativa trenden. 

Arbetet använde en kvalitativ metod med en induktiv synvinkel och ett hermeneutiskt 
förhållningssätt eftersom det insamlade materialet inte skulle generaliseras utan tolkas. 
Då intresset låg i att skapa en förståelse för hur konsumenten uppfattar Glitter var 
således en kvalitativ metod att föredra för detta examensarbete. Därav måste läsaren 
även vara medveten om att resultatet av detta arbete kunnat se annorlunda ut om det 
utförts av andra författare. 

För att skapa en objektiv bild av företaget och dess konkurrentsituation togs en 
nulägesanalys fram och tillsammans med teori och empiri om koncept ligger den som 
grund för framtagningen av det nya butikskoncept för Glitter. 

Slutsatsen visar att Glitter måste arbeta för att höja konsumentens uppfattade kvalitet av 
varumärket vilket hade bidragit till en konkurrenskraftig position. Genom utförandet av 
ett enhetligt koncept till företagets butiker skapas en tydlig varumärkesprofil och om 
detta utförs korrekt kommer det att skapa en positiv varumärkesimage och 
varumärkeslojalitet hos Glitters målgrupp. 

Nyckelord: Butikskoncept, varumärkesimage, varumärkesprofil, varumärkeslojalitet, varumärkeskapital, 
positionering  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Prolog 
Glitter är ett företag som erbjuder smycken och accessoarer till kvinnor i alla åldrar 
(Bergendahls [www] u.å.). 

Vid ett besök i Glitters butik på Grand Samarkand i Växjö är det väldigt trångt - men inte på 
grund av kunder i butiken utan det är alla produkter och komponenter som trängs på en för 
liten yta. Golvet, som är svart-vitt-rutigt, är i fejd med det rosa löshåret och mobilskalen i form 
av enhörningar på väggarna. Vi backar långsamt ut igen. 

Glitter på Hjalmar Brantingsplatsen i Göteborg är däremot luftigare och alldeles folktom. Här 
finns inte ens personal närvarande men dörren till lagret är öppen och det låter visst som om 
någon äter lunch där inne, gott. Här inne är det istället ett laminatgolv som ska likna ljust trä, 
men väggarna är fortfarande svarta. Butiken var städad och vi kunde röra oss fritt. Det fick 
kanske sin förklaring när butiksbiträdet kom ut efter fem minuter med ett ”oj, jag trodde inte 
det skulle vara någon här”... 

I Nordstan i Göteborg har Glitter lanserat deras nya koncept Glitter Hair Bar vilket erbjuder 
hårstylingtjänster som klippning, färgning och ”blow outs”, så förväntan är hög när vi tar oss 
till butiken. Vi möts av ett laminatgolv som vill liknas vid grått trä och väggarna är vita och 
komponenterna består av stora, rosa klossar. Det befinner sig faktiskt kunder här och alla möts 
av ett ”missa inte att det är tre för två på alla hårprodukter, förutom från Maria Nila-serien!”. 
Det upplevs lite tjatigt, men tänk om kunderna skulle missa all visuell kommunikation som 
skriks ut från lapparna på väggarna? Och den nya stora teven, som ska synas både utifrån och 
inifrån verkar inte fungera. Bäst att butiksbiträdet säger det en gång till, för säkerhets skull! 

Den sista butiken för dagen ligger även den i Nordstan. För första gången ser vi något som 
upprepas: det gråa laminatgolvet, men här består komponenterna i stället av byråer och bord 
med bulliga ben. I butiken befinner sig mammor med sina små flickor och tjejer som precis 
kommit upp i åldern där man får gå på stan med sina kompisar. Vi vill ändå kolla in utbudet, vi 
har ju hört att det ska finnas trevliga silversmycken och efter ett litet orienteringsförsök hittar 
vi ett par snygga örhängen. Sen såg vi priset. Eftersom studielånet inte tillåter ekonomiska 
utspel, hängde vi försiktigt tillbaka örhängena som kostade 230 kronor och satte oss på bussen 
hem igen. 
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På två dagar hinner man uppleva fyra Glitterbutiker med fyra olika koncept. Deras budskap 
blir därför mycket otydligt och vi undrar var deras kunder befinner sig. Visst var det kunder i 
(vissa av) butikerna, men deras målgrupp ”kvinnor i alla åldrar” var långt ifrån 
representerad. Observationen visade dock att Glitter erbjuder snygga smycken - men det är 
svårt att se skogen när det är så många träd i vägen. 

  

Glitter - Grand Samarkand Glitter - Hjalmar Brantingsplatsen

Glitter - NordstanGlitter Hair Bar -  Nordstan
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett varumärke är något vi upplever, utvärderar, har känslor för och bygger associationer 
till. Styrkan i ett varumärke påverkar konsumentens uppfattning och spelar stor roll i 
valet av produkter (Rosenbaum-Elliot, Percy & Pervan 2015). Många analytiker ser 
själva varumärket som den främsta tillgången och det är därför viktigt att företag 
förvaltar sitt varumärke med hjälp av genomtänkta strategier (Armstrong, Kotler, 
Harker, Brennan 2009). 

Företag bör sträva efter ett stark varumärkeskapital. Varumärkeskapitalet är det högre 
pris en konsument är beredd att betala för en produkt med ett varumärke, än för samma 
produkt utan. Något som bidrar till ett starkare varumärkeskapital är den uppfattade 
kvaliteten. Den behöver inte vara samma som den faktiska kvaliteten på en produkt, 
men ett företag kan inte skapa en uppfattad hög kvalitet hos konsumenterna om det inte 
grundas på något. Den uppfattade kvaliteten är avgörande när konsumenten ska välja 
produkter och varumärken, alltså har den stor påverkan av synen på hela varumärket 
(Aaker 1996). 

Konsumenter formar en bild av ett varumärke baserat på deras upplevelser och 
associationer till varumärket. Begreppet varumärkesimage kan beskrivas som en 
konstruktion av subjektiva uppfattningar som konsumenten har av varumärket (Nandan 
2005). I kontrast till varumärkesimage handlar varumärkesprofil om vad företaget vill 
att varumärket ska stå för (Aaker & Joachimsthaler 2000) och det är genom profilen 
som företaget kan kommunicera sina egenskaper (Nandan 2005) och differentiera sig 
från sina konkurrenter (Ghodeswar 2008). För att profilen ska vara konkurrenskraftig 
krävs en konsekvent produktutvecklingen och att det är konstruerat av företaget (Melin 
1999). Shiwa Nandan (2005) berättar vidare att begreppen varumärkesimage och 
varumärkesprofil är relaterade och trycker på vikten av att de bör harmonisera med 
varandra för att skapa varumärkeslojalitet (Nandan 2005). 

Ett koncept utvecklas bland annat från ett varumärkes profil och image, och Michael 
Van Tongeren (2003) skriver att konsumenter väljer butiker och varumärken som har en 
tydlig profil - även om konsumenten inte är medveten om det själv. De lockas av 
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kombinationen mellan personlighet och presentation och en butiksmiljö är optimalt vid 
förmedling av ett varumärke och dess profil (Van Tongeren 2003). Kusum L. Ailawadi 
och Kevin Lane Keller (2004) understryker att ett konkurrenskraftigt butikskoncept 
påverkar konsumenter positivt och är viktigt för kundlojaliteten (Ailawadi & Keller 
2004). Clarinda Mathews-Lefebvre och Pierre-Louis Dubois (2013) anser att samma 
metoder ska användas vid utveckling av butikskoncept som vid utveckling av 
varumärken (Mathews-Lefebvre & Dubois 2013).  

Vid positionering är syftet att identifiera och inta en stark position för att vara 
konkurrenskraftig på marknaden. Jean-Noël Kapferer (2012) menar att begreppet 
bygger på principen att alla val är jämförande och han menar att position är lika med 
konkurrenskraft. Ett företag kan inte förlita sig på att konsumenterna själva ska se 
fördelarna med varumärket, då det finns många konkurrenter på marknaden, utan att 
det är företagets eget ansvar att kommunicera till konsumenterna (Kapferer 2012).   

Ett varumärke som är intressant att undersöka i denna studie är Glitter, ett 
smyckesföretag som funnits sedan år 1992 och som idag ägs av Bergendahlskoncernen. 
Deras affärsidé är att erbjuda prisvärda smycken och accessoarer till kvinnor i alla 
åldrar och de är marknadsledande i Norden inom modesmycken och accessoarer 
(Bergendahls [www] u.å.). På Alla Bolag (2017) syns det att Svenska Glitter AB gått 
med minusresultat mellan år 2011 och 2013. Därefter urskiljs positiva resultat, men 
vinstmarginalen för 2015 var endast 0,76 procent (Allabolag [www] 2017).  

1.2 Problemdiskussion  

En fråga som är viktig att ställa är vad som karaktäriserar ett framgångsrikt varumärke 
och vad det är som gör ett varumärke konkurrenskraftigt? Det är inte längre tillräckligt 
med en överlägsen produkt för en garanterad framgång, utan ett starkt varumärke är 
den största tillgången för ett företag (Melin 1999). Detta leder till att konsumenter 
tenderar att välja de varumärken som de upplever bekräfta eller förstärka den självbild 
de vill förmedla till andra (Melin 1999). Val av varumärke är aktivt för konsumenterna 
medan det vid val av produkter görs en jämförelse, vilket betyder att företaget måste 
ställa sig frågorna; vilka vill de bli jämförda med och vad erbjuder vi konsumenterna 
som avgörande beslutsfaktor? (Kapferer 2012). 
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Ett starkt koncept bygger på en sammansättning av olika värden som skapar mening för 
konsumenterna. När ett butikskoncept stämmer med profil och image blir 
konsumenterna mer involverade (Mathews-Lefebvre & Dubois 2013) och involverade 
konsumenter spenderar mer pengar än vad icke-involverade gör, oavsett inkomst 
(Seiders, Voss, Grewal & Godfrey 2005). Ailawadi och Keller (2004) lyfter fyra 
dimensioner som rör konsumentens uppfattning till ett varumärke som bör tas i akt vid 
uppbyggnad av en butik - tillgänglighet, butiksmiljö, val av sortiment och integrerande 
av varumärkeshantering (Ailawadi och Keller 2004). 

Det är väsentligt att företag verkligen förstår vikten av ett bra och tydligt butikskoncept 
och att det ökar varumärkeskapitalet. Ett butikskoncept kan bidra till en stark position 
även om butikens produkter liknar andra kedjors (Ailawadi & Keller 2004). Det är 
kombinationen av vad som erbjuds, vem som erbjuder det och hur det erbjuds som är 
ett koncepts fundament (Van Tongeren 2003).  

Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2004) menar att ett butikskoncept kan beskrivas 
som den helhet som erbjuds till målgruppen och delarna beskriver de bland annat som 
sortiment, pris, läge och butik (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2004). Fröberg och 
Frisk (1993) menar att ett butikskoncept kan liknas med Kotlers et al. (2008) 
marknadsmix, det vill säga produkt, pris, påverkan och plats som handlar om hur ett 
företag kan påverka efterfrågan på dess produkter (Kotler et al. 2008).  

Melin (1999) menar att uppbyggnaden av en butiksmiljö handlar om att skapa 
igenkänning för konsumenterna och förmedla varumärkets profil. Detta görs genom en 
enhetlighet i konceptet med bland annat sortiment, kommunikation och komponenter 
(Melin 1999). Detta instämmer även Anders Parment (2006) med och menar att om 
enhetligheten för ett varumärke försvinner, går därmed även igenkänningen hos 
konsumenterna förlorad (Parment 2006).  

I ett pressmeddelande från 2014 berättade Glitters Sverigechef Helene Wahlsten om 
lanseringen av ett nytt koncept med syfte att skapa en mer modern och feminin känsla i 
butikerna. Detta koncept observerades i Nordstan i Göteborg men är inte upprättat i 
företagets alla butiker. Wahlsten berättade även att Glitters framtid bestod av 
expansioner för att etableras på nya handelsplatser i Sverige men även att det skulle 
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vidtas åtgärder för att att stärka varumärkets koncept och sortiment (My News Desk 
[www] 2014a). 

Därefter lanserades Glitters senaste koncept Hair Bar i Göteborg med syfte att utveckla 
företagets position och har fokus på att erbjuda sina kunder hårstylingstjänster och ska 
även skapa ett nytt beteende hos kunderna. Valet att placera den nya etableringen i 
Nordstan är med anledning att Glitter anser att det är en plats med en målgrupp som 
stämmer väl överens med det nya konceptet (My News Desk [www] 2017). Däremot är 
företaget som tidigare nämnt marknadsledande inom modesmycken och accessoarer 
(Bergendahls [www] u.å.) och utifrån de observationer som utförts är det tydligt att 
Glitters sortiment spretar väldigt mycket och därför kan det ifrågasättas om 
utvecklingen Hair Bar verkligen är rätt väg att gå för företaget.  

Glitters aktioner visar att de är splittrade och de sänder inte ut en tydlig 
varumärkesprofil till konsumenterna eftersom det saknas konsekvens i deras produkt- 
och tjänsteutveckling. Enligt Nandan (2005) skadar det konsumentens subjektiva 
uppfattning av varumärket och dess produkter, men det skadar även deras  
varumärkeslojalitet när varumärkesprofil och varumärkesimage inte är 
överensstämmande (Nandan 2005).  

Med detta som fundament ska arbetet skapa en bättre förståelse för varumärket, dess 
koncept och produkter. Tillsammans med teori och empiri, gällande ett butikskoncepts 
fundament, ligger en nulägesanalys som grund för skapandet av ett enhetligt och tydligt 
koncept för Glitter.  

1.3 Syfte  

Syftet med detta examensarbetet är att skapa ett nytt butikskoncept åt Glitter. 

1.4 Disposition  

För att skapa ett mer naturligt flöde i detta examensarbete kommer en alternativ 
disposition appliceras. Teori, empiri och analys redovisas tillsammans i två olika 
kapitel likt upplägget nedan. 

 
 !   12



!   

Prolog 
Prologen i detta examensarbete är för att väcka ett intresse hos läsaren och ge en 
inblick i hur Glitters butiker ser ut i dagsläget. 

Inledningskapitel 
Inledningskapitlet innehåller en bakgrund och en problemdiskussion som bildar ett 
fundament och mynnar ut i syftet för uppsatsen.  

Metodkapitel 
Metodkapitlet redogör för undersökningens teoretiska utgångspunkt och de metoder 
som använts för att svara till syftet. Arbetet är utfört med en kvalitativ forskningsmetod 
med ett hermeneutiskt förhållningssätt till vetenskap och en induktiv forskningsansats. 
Här redovisas även den designprocess som användes vid framtagandet av det nya 
konceptet. 

Nulägesanalys för Glitter 
Nulägesanalysen är till för att skapa en objektiv bild av företaget och dess 
konkurrentsituation. Under detta kapitel finns en sammanfattad konkurrentanalys och 
positionering. Till grund för denna ligger teori, empiri och delar av det material som 
genererades utifrån fokusgrupperna. 

Butikskoncept 
I detta kapitel redogörs för viktiga element i ett butikskoncept och baseras på framtagen 
teori och empiri. Vad som är teori, empiri och författarnas egna analyser kommer att bli 
tydligt presenterade för att inte skapa förvirring hos läsaren. 

Glitters nya koncept 
Här presenteras bilder till det nya konceptet, mood board, style board, material board 
samt de val som tagits och varför.  

Slutsats 
Här presenteras examensarbetets slutsats och svar till syftet.  
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Källor 
Här hänvisas till alla källor som använts för detta examensarbete. 

Bilagor 
Som bilagor kommer det att finnas de intervjuguider som togs fram för fokusgrupperna 
och Skype-intervjun med Magnus Carlsson, hela konkurrentanalysen, transkribering 
från intervju och fokusgrupper och samtliga bilder från det slutgiltiga designförslaget.  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2 Metod 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Det huvudsakliga materialet för teoridelen har främst insamlats från litteratur och 
vetenskaplig artiklar och berör ämnen kring varumärke och butikskoncept. Insamlingen 
av de primära källorna har gjorts via sökningar i databaserna OneSearch och Google 
Scholar och har sedan kompletterats med sekundärkällor i form av hemsidor och 
digitala artiklar med relevans för undersökningen. Under hela studien har källorna 
kritiskt granskats och avvägningar har skett för att bibehålla trovärdighet i de teoretiska 
delarna. Olika perspektiv har ställts mot varandra löpande under studieperioden för att 
skapa en djupare förståelse av ämnet. 
 
2.2 Designprocess 

Arbetsprocessen för designförslaget har haft som 
utgångspunkt ur Borja De Mozotas  (2003) upplägg av 
hur en designprocess går till men de olika faserna är 
anpassade ut i f rån s tudiens omfat tn ing. En 
designprocessen består av ett antal olika faser och det 
första stadiet i designprocessen benämns undersökning. 
I undersökningsfasen identifierades problemet och det 
sammanställdes idéer för att sedan undersökas om det 
var möjligt att skapa ett designkoncept för att lösa det. 
Forskning var stadiet där projektmålet gicks igenom 
och därefter analyserades konceptet utifrån 
konkurrenter på marknaden och det samlades även in 
ytterligare användbar information för projektet. Tredje 
fasen var utforskning och det var den experimentella 
fasen där grova skisser av designen togs fram för att 
upptäcka möjliga lösningar för designprojektet.  Nästa 
fas var utveckling, där de grova skisserna, som togs fram i utvecklingsfasen, 
sammanställdes i form av en digital 3D-modell. I de sista två faserna är designarbetet 
över och här handlar det istället om kontroll och utvärdering. Dessa två faser är väldigt 
tidskrävande då det är först här själva genomförandet av designkonceptet genomförs 
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och samarbetet med externa parter och leverantörer sker. Utvärderingen består av 
diverse kontroller och marknadsutvärderingar av projektet (De Mozota, Borja 2003). 
De två sista faserna applicerades inte i denna studie då kontroll och utvärdering av 
projektet inte är möjligt att genomföra på grund av studiens tidsbegränsning. 

2.3 Kvalitativ forskningsmetod 

Detta examensarbete har använt en kvalitativ forskningsmetod eftersom det är Glitters 
målgrupps uppfattningar som varit grunden för hur det nya butikskonceptet togs fram. 
Den kvalitativa metoden är tolkande och det finns ett induktiv synsätt på förhållandet 
mellan teori och praktik (Bryman & Bell 2013). Eftersom syftet med detta arbete inte 
var att generalisera något är inte en kvantitativ metod att föredra, där forskaren måste 
ha en objektiv syn på området och det primära är att samla in mätbar data och statistik 
(Bryman & Bell 2013, Patel & Davidson 2011).  Det som skiljer dessa metoder åt är 
hur den data och det material som samlats in hanteras (Patel & Davidsson 2011). 
Vilken metod som bör användas beror på undersökningens syfte och problemdiskussion 
och huruvida det insamlade materialet ska generaliseras eller tolkas (Holme & Krohn 
Solvang 1997). 

Det finns även ett hermeneutiskt förhållningssätt till vetenskapen, där slutledningarna 
drogs efter fokusgruppernas uppfattningar mot företaget. Inom hermeneutiken är 
idealet att förstå verkligheten genom att tolka människors uppfattningar, handlingar och 
hur de uttrycker sig vilket sker genom forskarens subjektiva och levda erfarenhet (Patel 
& Davidsson 2011). Genom användandet av detta synsätt måste forskaren dock vara 
medveten om att studien inte skulle få samma resultat om forskaren byts ut, eftersom 
det skulle innebära att materialet blir tolkat annorlunda (Bryman & Bell 2013). Ett 
annat förhållningssätt till vetenskap är positivismen, som förespråkar att forskning och 
vetenskap ska bygga på generella lagar och motsätter personliga tolkningar (Patel & 
Davidson 2011). Således passade inte detta förhållningssätt i arbetet. 

Undersökningen startade utan en tydligt etablerad teori vilket stämmer med ett 
induktivt synsätt som har en tydlig koppling till kvalitativa metoder (Bryman & Bell 
2013). Induktion innebär att teorierna är ett resultat av forskningen (Jacobsen 2003) 
men även om arbetet inte utgått från partiska teorier finns det en risk att forskarens 
erfarenheter och tolkningar färgat resultatet (Patel & Davidsson 2011). Alternativt hade 
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arbetet kunnat utgå från ett deduktivt förhållningssätt mellan teori och empiri där 
forskaren bygger upp hypoteser, utifrån befintliga teorier, som sedan testas om de 
stämmer med verkligheten (Jacobsen 2002). Vid deduktion är det befintlig teori som 
styr vilken information som ska samlas in och hur den ska analyseras (Patel & 
Davidson 2011) och eftersom det inte överensstämmer med detta arbete var det inte ett 
användbart synsätt. 

2.3.1 Semi-strukturerade intervjuer 

Intervju är den vanligaste typen av metod att använda sig av inom kvalitativ forskning 
där forskaren söker förklaringar genom att förstå världen ur intervjupersonens ögon 
(Kvale & Brinkmann 2014). Kvalitativa intervjuer har som syfte att skapa en bättre 
förståelse för undersökningsobjektet (Holme & Krohn Solvang 1997) och de tenderar 
att vara flexibla. Det är respondentens egna uppfattningar och ståndpunkter som är 
intressant att ta reda på och det är således önskvärt att låta intervjun utvecklas utifrån 
respondentens svar. Det är även av vikt att ställa följdfrågor för att få reda på vad 
respondenten upplever som viktigt och för att erhålla så detaljerade svar som möjligt 
(Bryman & Bell 2005). Det finns huvudsakligen två olika typer av kvalitativa 
intervjuer; ostrukturerade- och semi-strukturerade intervjuer. Denna studie har tillämpat 
semi-strukturerade intervjuer som innebär att intervjuerna utgick från ett specifikt tema, 
men intervjuaren har haft stor frihet att utveckla frågorna under intervjuns gång 
(Bryman & Bell 2005). Frågorna behöver inte ställas i den ordning som sammanställts 
intervjuguiden och det är möjligt att ställa frågor som inte är med från början (Holme & 
Krohn Solvang 1997). 

En intervjuguide inom kvalitativ forskning kan utformas som en minneslista över 
ämnen som ska tas upp i intervjun och den kan vara mer eller mindre strukturerad 
(Kvale & Brinkmann 2014). Då intervjuerna i denna studie var semi-strukturerade 
utformades guiden med de frågeställningar som ansågs viktiga att beröra och i enlighet 
med riktlinjerna från Bryman och Bell (2005) var frågorna utformade för att inte hindra 
intervjuaren till att utveckla dem under tiden. De hade en följsam ordning som kunde 
förändras utifrån respondentens svar och ledande frågor undveks för att inte påverka 
respondenten (Bryman & Bell 2005). En intervju är beroende av en skicklig 
intervjuare, därför var denne inläst på ämnet och lyhörd för att kunna ställa följdfrågor 
till respondentens svar (Kvale & Brinkmann 2014). 
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Valet att använda semi-strukturerad intervju i denna studie var till följd av det tydliga 
fokus på vad som ska undersökas, något som Bryman och Bell (2005) förespråkar vid 
användningen av denna typ av intervju (Bryman & Bell 2005).  

2.3.1.1 Intervju med Magnus Carlsson 
Första kontakten med Magnus Carlsson var genom ett mejl där vi presenterade oss, vår 
utbildning och syftet med examensarbetet. Det beskrevs även hur vi kommit över 
kontaktuppgifterna och varför det fanns ett intresse för just honom. 

Carlsson är retailspecialist och äger företaget MATJCA AB som erbjuder tjänster inom 
etablering, konceptutveckling och projektledning, och har tidigare arbetat med projekt 
för bland annat Axel Arigato, Lagerhaus, Monki, Weekday och Cheap Monday. Då 
Carlsson har sitt kontor i Mölndal skedde intervjun via Skype. Fördelen med att 
genomföra intervjuer via Skype, istället för via telefon, är att intervjuaren kan se 
respondenten och därmed reagera på ansiktsuttryck och kroppsspråk likt vid personliga 
intervjuer (Bryman & Bell 2005).  

Intervjun ägde rum 2017-05-05 med frågor sammanställda utifrån tidigare nämnd 
intervjuguide och varade i 60 minuter. Den startade med att syftet för intervjun 
presenterades igen och att författarna introducerade sig själva, för att Carlsson skulle få 
en god uppfattning om respektive. Det är väsentligt att skapa en positiv inställning hos 
intervjupersonen så tidigt som möjligt då det kan vara avgörande för hur hela intervjun 
fortskrider (Kvale & Brinkmann 2014). Det är viktigt att respondenten har tillit till 
intervjuaren för att intervjun ska bli meningsfull för båda parter (Holme & Krohn 
Solvang 1997) och för att skapa detta tillfrågades Carlsson om intervjun fick spelas in 
och han blev försäkrad om att det material han bidrog med endast skulle användas i 
syfte för detta examensarbete. 

Det finns flera olika sätt att säkerställa kvaliteten av det insamlade materialet och vid 
intervjun applicerades en respondentvalidering. Det verkställdes genom att tolkningen 
av intervjun förmedlades till respondenten med syfte att säkerställa att materialet var 
sanningsenligt och korrekt tolkat. Detta är ett kvalitetsmått som ofta används vid 
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kvalitativa studier då det är av vikt att försäkra sig om att resultatet stämmer överens 
med de upplevelser och uppfattningar respondenten har (Bryman & Bell 2003). 

2.3.2 Fokusgrupp 

För att undersöka vad Glitters målgrupp har för uppfattningar mot företaget, utfördes 
fokusgrupper. Fokusgrupp är en intervjumetod där flera respondenter deltar och är 
lämplig när förståelse måste skapas kring individers åsikter och uppfattningar (Bryman 
& Bell 2013). 

Problem som kan uppstå med denna intervjumetod är antalet bortfall (Bryman & Bell 
2013). För att minimera risken med ett för stort bortfall bör 10-25% fler kontaktas än 
planerat antal deltagare (Rabiee 2004). Resultatet av fokusgrupperna riskerar att bli 
missvisande om det uppstår en konformitet, vilket innebär att individerna i 
fokusgruppen ger efter för resterandes åsikter (NE [www]). Således är det väsentligt att 
vara medveten om konformitet när en fokusgrupp anordnas.  

Ambitionen var att upprätta två fokusgrupper med sex till tio deltagare vid varje 
tillfälle, där alla respondenter representerar Glitters uttalade målgrupp. Enligt Bryman 
och Bell (2013) är riktlinjerna att utföra minst tolv fokusgrupper, men de betonar att 
detta inte är sannolikt vid examensarbeten då de utförs under en mycket begränsad tid, 
och det är därför godtagbart med färre fokusgrupper (Bryman & Bell 2013). 
Motiveringen till att använda två fokusgrupper var tidsbegränsningen, eftersom 
användandet av för många grupper kan anses som förkastad tid, framförallt om de 
viktigaste delarna som ska analyseras blivit mättade (Bryman & Bell 2013). Beslutet 
styrks även av Fatemeh Rabiee (2004) som anser att vid mindre forskningsfrågor kan 
antalet fokusgruppsintervjuer vara två till tre stycken (Rabiee 2004). 

Det är omdiskuterat hur stora fokusgrupper bör vara. Bryman och Bell (2013) 
förespråkar användandet av åtta till tolv deltagare och förklarar att vid användandet av 
för små grupper riskerar enstaka personer ta över diskussionen och vid för stora 
grupper finns risken att respondenterna blir mindre benägna att prata öppet om sina 
åsikter (Bryman & Bell 2013). Rabiee (2004) anser däremot att sex till tio deltagare är 
att föredra. Då blir gruppen tillräckligt stor för att få varierade åsikter, men inte heller 
så liten att enstaka deltagare tar över (Rabiee 2004). 
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2.3.2.1 Uförande av fokusgrupper 
Det utfördes två fokusgrupper där det totalt bjöds in 25 personer varav 16 kunde delta. 
Personerna som deltog presenteras i figur 2 och är i åldersspannet 14 - 58 år. Urvalet av 
deltagarna baserades på att de tillhör Glitters uttalade målgrupp, kvinnor i alla åldrar, 
och eftersom det är relevant för temat blir de lämpliga deltagare (Bryman & Bell 2013). 

Fokusgrupperna utfördes i 
en hemmiljö, där deltagarna 
bjöds på fika för att skapa en 
trevlig atmosfär. Det är 
viktigt att fokusgrupper 
utförs i en miljö som främjar 
samtal  och deltagarna satt i 
en ring för att kunna se 
varandra under samtalet 
(Doody, Slevin & Taggart 
2013). Alla informerades om 
att diskussionerna skulle 
spelas in och de tillfrågades om de ville vara anonyma. Eftersom ingen deltagare 
önskade anonymitet presenteras deltagarna vid för- och efternamn (se figur 2) för att 
säkerställa kvaliteten och för att öka trovärdigheten, men det kommer inte att framgå 
vem som sagt vad.  

Den som ansvarade för fokusgruppen var moderatorn, vars roll var att se till att 
diskussionerna flöt på (Hull & Turton 2014) utan att vara för styrande (Bryman & Bell 
2013) och det startade med att moderatorn presenterade fokusgruppens syfte och 
upplägg. Under fokusgruppen ställde moderatorn de frågor som tagits fram men även 
följdfrågor så att temat blev besvarat. Enligt Owen Doody, Eamonn Slevin och 
Laurence Taggart (2013) är det viktigaste att temat blir besvarat och inte att det ställs de 
exakt planerade frågorna (Doody, Slevin & Taggart 2013). Fokusgrupperna pågick i 35- 
respektive 45 minuter och samtliga deltagare var aktiva i diskussionerna som fördes. 
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Eftersom det är problematiskt att skriva ner deltagarnas diskussioner spelades samtalen 
in. Bryman och Bell (2013) rekommenderar en inspelning, så att inget material går 
förlorat och att inspelningen efter intervjuerna transkriberas (Bryman & Bell 2013). 

2.3.3 Observation 

En ostrukturerad observation över fyra av Glitters butiker utfördes för att skapa 
grundläggande material för denna studie. Enligt Runa Patel och Bo Davidson (2011) är 
observation en bra vetenskaplig metod om den utförs korrekt (Patel & Davidsson 
2011). Vid en observation ska forskaren skapa en bild av ett skeende genom att med 
alla sinnen ta in vad som sker i miljön (Holme & Krohn Solvang 1997). För att utföra 
en observation måste det i förväg bestämmas vad som ska observeras, hur 
observationen ska registreras och hur observatören ska förhålla sig till situationen, och 
dessa delar skiljer sig åt om observationen är strukturerad eller ostrukturerad. 
Strukturerade observationer utgår från ett tydligt problem där observatören söker efter 
givna beteenden och situationer som ska observeras, medan ostrukturerade 
observationer används i ett utforskande syfte (Patel & Davidson 2011). 

En nackdel med observation är att det tar mycket tid och kan vara dyra att utföra (Patel 
& Davidsson 2011), vilket var anledningen till att observationerna i denna 
undersökning fick anpassas till de städer som författarna av detta arbete befann sig 
under undersökningsperioden. 

2.3.3.1 Observation av Glitters butiker 
Det utfördes ostrukturerade observationer på fyra av Glitters butiker lokaliserade på 
Grand Samarkand i Växjö, Hjalmar Brantingsplatsen i Göteborg och två butiker 
lokaliserade i köpcentret Nordstan i Göteborg. 

Syftet med observationerna var att utforska butikernas befintliga koncept. För att alla 
butiker skulle observeras på samma grunder utgick varje observation från följande 
punkter: skyltfönster, golv, butikskomponenter, färgval, varuexponering och sortiment. 
Observationerna antecknades med hjälp av nyckelord och det togs dokumenterade 
bilder som underlag för rapporten. Efter varje observerad butik skrevs noteringar och 
observationer ned mer utförligt för att redogörelserna inte skulle förväxlas (Patel & 
Davidsson 2011, Holme & Krohn Solvang 1997). 
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Observatörerna antog rollen som kombinerad dold- och deltagande observatör. 
Ambitionen med observationen var att undersöka butikernas koncept utan att påverka 
personalen och kundernas beteenden, en roll som Patel och Davidsson (2011) menar är 
att föredra (Patel & Davidson 2011). Som dold observatör måste forskaren dock ta ett 
etiskt ställningstagande om det är rätt att dölja sin roll för individerna som observeras 
(Holme & Krohn Solvang 1997) men eftersom syftet med observationerna inte var att 
undersöka individers beteende, utan butiken i sig, så togs beslutet att det var etiskt 
försvarbart.  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3 Nuläget för Glitter 

Nulägesanalysen är till för att skapa en objektiv bild av företaget och dess 
konkurrentsituation. 

3.1 Konkurrentanalys 

Som tidigare nämnt anser Glitter att de innehar en ledande position på smyckes- och 
modeaccessoar-marknaden, men enligt det material som genererades under 
fokusgrupperna möter Glitter stor konkurrens i företagen H&M, Zara, ASOS, Gina 
Tricot, Kicks och Bik Bok. Att de oftast vänder sig till klädkedjorna vid köp av 
smycken och accessoarer berodde på att inköpen var ett resultat av spontanköp. 
Konkurrentanalysen har utgått från de konkurrenter som lyftes av fokusgruppen och 
delarna som analyserats är företaget och dess affärsidé, produkter, priser och strategier. 
Nedan presenteras en sammanfattning av den utförda konkurrentanalysen. För den 
detaljintresserade läsaren, se bilaga 3 för hela konkurrentanalysen. 

3.1.1 H&M 

H&M startades 1947 och är idag H&M Group med sex olika varumärken. Företagets 
taktik är att skapa en balans mellan basplagg och de senaste trenderna och för att lyckas 
med detta pågår löpande inköp under säsongerna (H&M-Gruppen [www] 2017). 

Deras största varumärke är H&M med 3.962 butiker runt om i världen. Deras affärsidé 
är att ”erbjuda mode och 
kvalitet till bästa pris på ett 
hållbart sätt för kvinnor, män, 
tonåringar och barn” H&M 
[www] (u.å.b). Företaget har 
stora styrkor på grund av deras 
väletablerade position på den 
svenska marknaden (Nielsén & 
Sternö 2016). 
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Figur 3 - Smycke från H&M
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H&Ms sortiment består av vardagskläder, festkläder, ytterkläder, underkläder, 
badkläder, träningskläder, smycken, accessoarer och inredning till ett lågt pris (H&M 
[www] u.å.b). 
 
3.1.2 Zara 

Zara öppnade sin första butik 1975 och äger 
idag över 2.100 butiker i 88 länder och deras 
affärsidé är att ”dela en ansvarsfull passion för 
mode till ett brett spektrum av människor, 
kulturer och åldrar” (Inditex [www] u.å.). 

Sortimentet består av kläder för vardag och 
fest, träningskläder, badkläder och underkläder 
i prisklasserna ca 150 - 1.000 kr. De erbjuder 
även smycken och accessoarer i prisklassen ca 
100 - 200 kr (Zara [www] u.å.b). 

Zara satsar på att få ut kollektionerna snabbt 
till försäljning och det tar två veckor för en 
produkt att gå från skiss till att hängas i butik (Baigorri & Berfield 2013). De 
uppdaterar sina kollektioner två gånger i veckan för att uppmuntra kunderna till att 
komma tillbaka (Lutz 2015) vilket är möjligt eftersom företaget har egna designers och 
stor kontroll över hela näringskedjan (Baigorri, Berfield 2013) vilket kan ses som en 
styrka för företaget. 

Däremot kallas deras designers ibland för ”kopierare" i media när deras kollektioner 
ofta består av kopior från exklusivare varumärkens kollektioner (Hansen 2012). 

3.1.3 ASOS 

Det brittiska företaget ASOS (As-Seen-On-Screen) lanserades redan år 2000 och är 
idag världens största modebutik som skapats med ambitionen att vara utan fysiska 
butiker (ASOS [www] u.å.a). Nyligen kunde företaget redovisa intäkter för 912 
miljoner pund gällande räkenskapsårets första halva (Affärsvärlden 2017). Deras 
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Figur 4 - Smycken från Zara
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affärsidé är att erbjuda ”banbrytande mode och ett brett 
sortiment av moderelaterat innehåll” (ASOS [www] u.å.a) 
och sortimentet består bland annat av vardagskläder, 
festkläder, brudklänningar, smink, gravidkläder, smycken, 
accessoarer och skor i olika prisklasser (ASOS [www] 
u.å.c). 

En av företagets styrkor är att de erbjuder gratis frakt och 
retur till många länder (ASOS [www] u.å.d) eftersom de 
underlättar för konsumenterna vilket bidrar till att de 
handlar mer på företagets hemsida. 

3.1.4 Gina Tricot 

Gina Tricot startade 1997 och har idag 180 butiker som 
erbjuder ”kläder och accessoarer till stilmedvetna 
kvinnor” (Gina Tricot [www] u.å.a). 

Företagets produktattribut innehåller plagg till kvinnor för 
vardag och fest, träningskläder, badkläder och underkläder 
i prisklasserna ca 99-800 kr. De erbjuder även smycken 
och accessoarer i prisklassen ca 50-160 kr (Gina Tricot 
[www] u.å.b). 

En svaghet för företaget är att endast en tredjedel av deras 
bomullsprodukter innehåller ekologisk bomull och deras mål att använda 100 procent 
ekologisk bomull år 2028 (Gina Tricot [www] 2017b) uppfattas lågt satta.. 
 
3.1.5 Bik Bok 

1973 startade Bik Bok sin verksamhet som ett varumärke i 
Norge. Ambitionen var att erbjuda jeans till unga tjejer och 
1978 kunde företaget öppna en egen butik i Oslo (Bik Bok 
[www] u.å.a). 1992 blev Bik Bok uppköpta av den norska 
koncernen Varner (Varner [www] u.å.) och idag har 
företaget 200 butiker stationerade i Norge, Sverige, Finland, 
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Figur 5 - Smycken från Asos

Figur 6 - Gina Tricot

Figur 7 - Smycken från Bik Bok
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Danmark och Österrike och deras affärsidé lyder ”den internationella 
modedestinationen för unga kvinnor som älskar och lever mode” (Bik Bok [www] 
u.å.a). 

Sortiment består av kläder för vardag och fest i prisklassen 80 - 700 kr och smycken 
och accessoarer i prisklasserna 40 - 200 kr (Mall of Scandinavia [www] u.å. & Bik Bok 
[www] u.å.b). 

3.1.6 Kicks 

Kicks AB startade 1991 och 
ägs idag av Axel Johnson AB 
med 250 butiker runt om i 
Sverige, Norge och Finland. 
Företaget är en kosmetikkedja 
som erbjuder smink, doft, 
hudvård och hårvård. Deras 
affärsidé är att ”med kunskap 
om, och kärlek till , alla 
skönhetsintresserade kvinnor 
och män skall Kicks med hjärta och hjärna erbjuda marknadens bästa vägledning och 
inspiration till de främsta valen inom skönhet” (Kicks [www] u.å.a). 

Inom hår erbjuder de bland annat hårsnoddar, hårborstar, torrschampo och hårfärg i 
prisklasserna 50 - 200 kr (Kicks [www]  u.å.b).  

3.2 Marknadsmix 

För att ett företag ska lyckas på en marknad måste de erbjuda produkter som 
konsumenten vill ha eller har ett behov av. För att skapa lönsamhet krävs också rätt 
prissättning på produkten, hur företaget gör den tillgänglig och vilka kanaler de 
använder sig av för att kommunicera ut produkten till konsumenten (Armstrong et al. 
2009). Marknadsmixen består alltså av de kontrollerbara elementen produkt, pris, 
påverkan och plats (Ghauri & Cateora 2010) och dessa element är både avgränsade 
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Figur 8 - Smycke & hår från Kicks
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men beroende av varandra (Schwartz 2000). 
För att lyckas vända den negativa trenden 
hos Glitter måste alla element ses över och 
nedan presenteras företagets befintliga 
marknadsmix och hur den bör optimeras. 

3.2.1 Produkt 

Produkten är den vara eller tjänst som 
företaget erbjuder konsumenterna vilket kan 
tillfredsställa en önskan eller ett behov 
(Armstrong et al. 2009). Hela produkten 
består av en kombination mellan varumärke, 
funktion, kvalitet, design, förpackning och 
tjänst. Kärnan är den fysiska produkten med dess tekniska attribut eller funktionella 
design. (Ghauri & Cateora 2010).  

Kundernas känslor för produkterna kan dock sträcka sig längre än vad produkten har 
för egenskap i sig, vilket då benämns som att produkten har ett metavärde. Det är ofta 
varumärket på en produkt som skapar ett metavärde till följd av konsumenternas 
varumärkeskännedom och varumärkesstyrka. Det är dock viktigt att hålla isär 
varumärkeskännedom och varumärkesstyrka; varumärkeskännedom behöver inte 
innebära att varumärket är lukrativt medan varumärkesstyrka kan medföra 
konkurrenskraft då det står för konsumenternas uppfattningar gentemot varumärket 
(Hernant & Boström 2010).  

Det är viktigt att produkter och sortiment i butiker regelbundet ses över och byts ut för 
att anpassas till trenderna som råder på marknaden. Därför måste företag vara 
uppmärksamma på produkternas livscykel  och stäva efter förnyelse av sortimentet 1

(Hernant & Boström 2010). 

Glitters ordinarie sortiment består av cirka 4.000 artiklar (Ehandel [www] 2016b) med 
smycken, mode- och håraccessoarer  (Bergendahls [www] u.å.) och deras nya koncept 

Produktlivscykeln behandlar hur en produkt ter sig över tid på en marknad (Ghauri & Cateora 1

2010).
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Figur 9 - Marknadsmix  
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Hair Bar erbjuder klippning, färgning, hårstyling och håltagning i öron (The Hair Bar 
[www] u.å.). 

Några av deltagarna i fokusgrupperna var medvetna om att Glitter erbjuder smycken av 
 äkta- och förgyllt silver men det kom som en överraskning för många. Många angav 2

istället att de vänder sig till Glitter när de behöver produkter för maskerader och det 
framkom att många i grupperna hade uppfattningen att företaget håller fast vid deras 
produkter så länge att de kändes utdaterade. 

Några av deltagarna besökte Glitter för att köpa hårprodukter, vilket innebar 
hårspännen och tofsar, men deras utbud av löshår och ”frisyrhjälpmedel” upplevde 
deltagarna som omodernt. De flesta av deltagarna trodde inte heller att de skulle besöka 
det nya konceptet Hair Bar då uppfattningen var att kvaliteten skulle vara lika låg där. 

 Förgyllt silver har mycket tunn guldbeläggning ovan silvret.2
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Figur  10 - Produktkollage. Mobilskal 120 kr , strassörhängen 80 kr, löshår 249 kr, 
hårsnoddar i silicon 25 kr, silverörhängen 260 kr, halsband 350 kr. 
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De yngre deltagarna i fokusgruppen ansåg att det 
var bra med ett djupt sortiment samtidigt som de 
över 20 år ansåg att det hade varit bättre med ett 
smalare sortiment istället för att ha ”80 procent 
dåliga produkter”. Samtliga deltagare var dock helt 
överens om att Glitters sortiment är riktat åt unga 
och inte åt kvinnor i alla åldrar. 

Utifrån empirin kan det utläsas att Glitter har en 
stor varumärkeskännedom, då samtliga i 
fokusgrupperna var välbekanta med varumärket, 
men det saknar varumärkesstyrka. Det bekräftas då 
deltagarna inte var helt medvetna om vilka 
produkter som erbjuds och  eftersom de inte upplever sig tillhöra Glitters målgrupp. 

I dagsläget vänder sig Glitter åt ”kvinnor i alla åldrar” men det visar sig att det är det 
unga segmentet som tilltalas mest. Här bör man fundera över huruvida endast en ung 
målgrupp skulle vara tillfredsställande för Glitter. Troligtvis är det inte tillräckligt, så 
för att Glitter ska öka sina vinstmarginaler bör företaget ta ett beslut över hur detta ska 
hanteras. När Glitter riktar sig mot en viss typ av målgrupp exkluderas automatiskt 
andra. Istället borde Glitter öppna upp sig för ”alla 
som gillar smycken och accessoarer” för att inte 
utesluta någon. Även Glitters nuvarande koncept 
som ska förmedla en modern och feminin känsla 
exkluderar vissa målgrupper och borde därför 
utformas så det tilltalar en bredare målgrupp. 

Men företagets brister ligger inte endast i val av 
målgrupp utan för att lyckas vända den negativa 
trenden måste de se över sitt sortiment. De flesta 
delarna av utbudet är uppskattade men det är 
nödvändigt att skala ner sortimentet och bli mer 
anpassade efter trenderna på marknaden. De måste 
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Figur 12 - Straight from avenyn 200 kr

Figur 11 - Hollywood Curls, 350 kr
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även ta till vara på att de, till skillnad från deras konkurrenter, är de enda som fokuserar 
på smycken. Om företaget blir bättre på att sprida budskapet om deras produkter kan 
det skapa stora konkurrensfördelar och således även varumärkesstyrka. Därav bör 
företaget även utesluta produkter som kepsar, sjalar, löshår och handväskor ur sitt 
sortiment då ingen i fokusgrupperna uppskattade dessa delar.  

Uppfattningar som fokusgruppen genererade gällande Hair Bar var inte positiva och det 
skapade en känsla av att företaget inte kunde bestämma sig för vad de faktiskt vill 
erbjuda kunderna. Därför kommer vi exkludera det ur det nya konceptet. 

3.2.2 Pris 

Prissättningen är en kombination av det värde ett företag tillämpar en produkt och vad 
kunden är beredd att betala för den (Hernant & Boström 2010). Prissättning är en av de 
viktigaste strategierna för att skapa lönsamhet för företag. Ett vanligt problem för 
organisationer och företag är att de reducerar sina priser istället för att övertyga 
marknaden om att köpa deras produkter (Armstrong et al. 2009). En prissänkning kan 
skapa en tillfällig ökad försäljning men det är inte säkert att det medför ett positivt  
resultat (Hernant & Boström 2010). Det är alltså marknadens uppfattning av 
produktens värde som avgör vilket pris som kan sättas. Det måste alltså göras en 
avvägning vid prissättningen så att det inte är för högt jämfört med efterfrågan eller för 
lågt för att skapa lönsamhet åt företaget (Armstrong et al. 2009). 

Enligt Glitters affärsidé erbjuder de 
“ p r i s v ä r d a s m y c k e n o c h 
accessoarer” (Bergendahls [www] u.å) 
och vid observationen dokumenterades 
det att priserna låg mellan 25-400 kronor. 
På Hair Bar är priserna följande: 690 
kronor för en klippning, 1.300 - 2.700 
kronor för färgning och 490 - 590 kronor 
för en styling (The Hair Bar [www] u.å.). 

De flesta deltagarna i fokusgrupperna 
hade uppfattningen om att Glitters 
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Figur 13 -  Priskommunikation
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produkter är billiga. De förklarade att det dels baseras på att företaget alltid har ”köp 3 
betala för 2”- erbjudanden men även att den lågt uppfattade kvaliteten bidrog till denna 
slutsats. Däremot var uppfattningen annorlunda för de som nyligen besökt butiken. De 
redovisade att deras prisbild av företaget hade förändrats när de sett att vissa smycken 
kostade över 200 kronor. Det hade dock bidragit till en känsla av överpris, istället för 
en känsla av kvalitet. 

De flesta deltagarna var dock överens om att de smycken som köptes på Glitter var i en 
”slit-och-släng-kategori”. Med det menade respondenterna att när de köper smycken 
hos Glitter förväntar de sig att de ska slitas eller gå sönder men att det är acceptabelt för 
smycken i den prisklassen. Samtidigt erkände deltagarna att de vill ha en högre kvalitet 
för att de ska känna sig som rätt målgrupp hos företaget. 

Glitter måste arbeta för att höja den uppfattade kvaliteten på sina produkter då 
deltagarnas uppfattning om att de säljer slit-och-släng-produkter inte är positiv. Som 
nämnt kan det inte skapas en hög uppfattad kvalitet om det inte grundas på något, 
därför måste Glitter arbeta för att kunderna ska upptäcka kollektionerna av äkta- och 
förgyllt silver vilket påverkar konsumenternas uppfattning samt kan höja den 
uppfattade kvaliteten. Då en hög uppfattad kvalitet även skulle få fler att se sig som en 
del av Glitters målgrupp, skulle en tydligare kommunikation av de äkta smyckena 
kunna lösa även detta. Med det som grund kan företaget behålla samma prisnivå som 
nu, utan uppfattning av överpriser. 

3.2.3 Påverkan 

Påverkan sker genom de kanaler som företag använder sig av för att kommunicera sina 
produkter och tjänster till marknaden vilket ofta sker genom annonser, TV-reklam, 
sponsring och direktreklam (Armstrong et al. 2009). Hernant och Boström (2010) anser 
dock att marknadsföring handlar om mycket mer och att det är allt som rör hur 
företaget beter sig på marknaden (Hernant & Boström 2010). 

Martin Evans, Ahmad Jamal och Gordon Foxall (2008) förklarar att marknadsföring 
genererar en attitydförändring när det utförs med trovärdighet. Författarna nämner olika 
undersökningar som utförts för att förändra människors attityder och uppfattningar av 
varumärken som visar att trovärdigheten är av stor vikt för att förändra en negativ 
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attityd till en positiv. De menar att användandet av influenser som skådespelare och 
artister är ett effektivt verktyg för att bidra till trovärdighet, men att det kan innebära 
stora kostnader för företaget (Evans, Jamal & Foxall 2008). Företag har länge använt 
ambassadörer som ansikte utåt men på senare tid har konceptet utvecklats och det talas 
nu om influensmarknadsföring (Brouwer 2017). Jason Katz förklarar i en intervju för 
Screen Time att influensmarknadsföring har visats effektiv inom flera 
användningsområden som vid uppbyggnad av nya varumärken och för att stärka 
varumärkeslojaliteten. Vid val av influenser måste företaget dock vara noga med att 
influenserna stämmer överens med varumärket så att innehållet blir trovärdigt 
(Brouwer 2017). 

Sedan 2014 är det reklambyrån Lokrantz & co som sköter Glitters 
marknadskommunikation (Resumé [www] 2014) genom tryck och reklamfilm 
(Lokrantz & co [www] u.å). 
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Figur 14 - Kampanj av Lokrantz&co för Glitter i Elle 2016. Den uppmärksamme lägger märke 
till hur företaget skriver ”Blowout is out”, året innan det nya blowout-konceptet lanseras.
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Glitter använder sig för tillfället av ambassadörerna Elsa Ekman - modell, Awa 
Santesson Sey - sångerska och Anniken Englund Jørgensen - modebloggare (Ehandel 
[www] 2016a). Enligt Glitter valdes de som influenser eftersom deras ”unika stilar” 
passar perfekt med Glitters profil (My News Desk [www] 2016).  

Under fokusgrupperna framkom 
det att hälften av deltagarna 
uppmärksammat a t t Gl i t ter 
använder sig av influenser i sin 
marknadsföring. Majoriteten av 
dessa kunde namnge Elsa Ekman 
medan endast en person kunde 
namnge alla tre. De som lagt 
märke till influenserna upplevde 
d e m i n t e s o m t r o v ä r d i g a . 
Tolkningen var snarare att de 
ställde upp för betalningens skull och inte för att de var naturliga användare av Glitters 
produkter. Därför bidrog inte ambassadörerna till en ökad varumärkeslojalitet till 
Glitter utan snarare en lägre trovärdighet. 

Som nämnt kan användandet av influenser vara mycket positivt för ett företag vid både 
nylanseringar av varumärken och produkter samt vid attitydförändringar hos 
konsumenter. Dock måste Glitter använda sig av influenser som stämmer med företaget 
och dess konsumenter. Om deras målgrupp inte vet vilka influenserna är, vad de gör 
eller om de inte upplever dem som trovärdiga användare av företagets produkter, är det 
inte rätt influenser för företaget. Således måste Glitter satsa mer på influenser som 
konsumenterna upplever som genuina. Vad som dock bör diskuteras är det faktum att 
felet möjligtvis inte ligger i valet av influenser, utan att den varumärkesprofil som 
Glitter vill sprida inte stämmer med mottagarnas varumärkesimage. För att 
varumärkesprofil och varumärkesimage ska stämma överens krävs det att Glitter är 
konsekventa i deras kommunikation och att det som lovas är vad som erbjuds. Om 
detta sköts på rätt sätt kan det även bidra till en ökad varumärkeslojalitet. På grund av 
begränsad tid kommer detta arbete inte fokusera på utveckling av Glitters influenser. 
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Figur 15 - Glitters influenser
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3.2.4 Plats 

Plats innebär alla distributionskanaler som ett företag använder för att göra produkterna 
tillgängliga för konsumenten, till exempel genom fysisk butik, e-handel, postorder och 
leverantörer, men den mest kritiska punkten är läget (Armstrong et al. 2009). Ebster 
och Garaus (2015) trycker också på hur viktigt läget är och att det måste tas en stor 
hänsyn till flödet utanför butiken (Ebster & Garaus 2015). Strävan ska vara att välja 
platser som är tillgängliga för företagets målgrupp och som stämmer överens med 
varumärket (Armstrong et al. 2009). 

En butik placerad i ett köpcentrum får statistiskt sett fler besök än samma butik 
placerad ensam, då alla butiker i en galleria skapar en gemensam dragningskraft 
(Hernant & Boström 2010). För att detta ska bli så gynnsamt som möjligt ska bör 
butiken placeras nära butiker med liknande sortiment som tilltalar samma målgrupp 
(Ebster & Garaus 2015). 

Dagens marknad kräver dock att företagen använder sig av fler kanaler än en 
(Armstrong et al. 2009) och Åsa Wallström (2017) förklarar att fysiska butiker och e-
handel måste agera kompletterande till varandra (Wallström 2017). Majoriteten av 
dagens köp uträttas fortfarande i den fysiska butiken men i december 2016 angav 76 
procent att de handlat via butiker på nätet minst en gång den senaste månaden. 
Prognosen för e-handeln 2017 är en omsättning på 67,7 miljarder kronor (HUI 
Research  [www] 2017b). 

Glitter har 225 fysiska butiker i fyra länder (Bergendahls [www] u.å.), varav 72 är 
lokaliserade i Sverige (Glitter [www] u.å.a). 2016 startade företaget sin webbutik som, 
utöver ordinarie sortiment, erbjuder exklusiva varor för webben med ambition att 
kombinera fysisk butik med e-handel (Ehandel [www] 2016b). De erbjuder gratis frakt 
vid köp över 300 kronor, annars kostar frakten 29 kronor (Glitter [www] u.å.b). 

Företaget har ingen uttalad strategi om att fokusera på placering i gallerior, men utifrån 
observationer och uppfattningarna hos fokusgrupperna är de flesta av Glitters butiker 
placerade i ett köpcentrum. Däremot hade ingen av deltagarna i fokusgrupperna lagt 
märke till att Glitter använder sig av e-handel. 
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Utifrån teorin och empirin kan det utläsas att Glitter gör strategiska val genom att 
placera flertalet av butikerna i gallerior, även om det inte är uttalat av företaget. Som 
nämnt tidigare angav flera att de främst inhandlar smycken genom impulsköp. Genom 
att placera butikerna nära deras konkurrenter i gallerior kan de ta del av deras 
dragningskraft. Då företaget även placerar sig längs gågator täcker de upp de främsta 
delarna för fysisk butik. 

Att Glitters målgrupp inte är medvetna om deras webbutik påvisar att företaget borde 
bli bättre på att kommunicera ut den till sina konsumenter. Här måste dock 
understrykas att det inte behöver vara kommunikationen som brister. Kan anledningen 
till att deltagarna i fokusgrupperna inte känner till webbutiken bero på att de inte är 
intresserade av att aktivt söka efter Glitters produkter? Om så är fallet kan det kopplas 
till t idigare nämnd empiri gällande företagets varumärkesimage och 
varumärkeslojalitet, vilket inte kommer förändras med endast bättre kommunikation. 
Med det sagt, förlorar fortfarande Glitter alla fördelar med e-handeln när 
konsumenterna inte känner till den. För att lösa situationen bör en förbättrad 
kommunikation ske i kombination med optimering av hela marknadsmixen. På grund 
begränsad tid kommer inte ytterligare strategier tas fram för att skapa medvetenhet om 
deras webbutik. 

3.3 Positionering 

För att lyckas på den svenska marknaden måste Glitter ha en tydlig positionering i 
konsumenternas medvetande (Ghauri, 2010). Positioneringsstrategier används för att 
kommunicera varumärkesimage och differentiering från konkurrenterna och det är 
genom marknadsmixen och konkurrentanalysen som positionen för företaget 
framträder (Whan, Park & MacInnis 1986). Nedan följer Glitters nuvarande positioner 
från vad som framkommit ur marknadsmix och konkurrentanalys samt de positioner de 
borde eftersträva för att bli konkurrenskraftiga. 

Det första paret av positioneringskartorna (se figur 16-17) visar Lågt pris/Högt pris och 
Högt uppfattad kvalitet/Lågt uppfattad kvalitet. Som går att utläsa från figur nr är 
Glitters uppfattade kvalitet låg och ligger nära uppfattningarna om Bik Bok och Gina 
Tricot. För att bli konkurrenskraftiga måste de skapa en högre uppfattad kvalitet, vilket 
även placerar dem ensamma på kartan. 
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I figur 18-19 är variablerna Högt pris/Lågt pris och Trendiga smycken/Otrendiga 
smycken. Eftersom Glitter är det enda av företagen med fokus på smycken och 
accessoarer skulle det bli en stor konkurrenskraft om de kan hålla ett uppdaterat och 
mer aktuellt sortiment.  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Figur 16 - Nuvarande position Figur 17 - Önskad position

Figur 18 - Nuvarande position Figur 19 - Önskad position
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4 Butikskoncept 

Som tidigare nämnt bidrar ett tydligt butikskoncept till ökat varumärkeskapital och kan 
även bidra till en stark position på marknaden (Ailawadi & Keller 2004) och beskrivs 
enligt Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2004) som den helhet som erbjuds till 
kunderna. Van Tongeren (2003) menar att ett butikskoncept bland annat utvecklas från 
ett varumärkes profil och image och Melin (1999) talar om vikten av förmedlingen av 
varumärkesprofilen, enhetlighet i konceptet som skapar igenkänning för 
konsumenterna. 

I observationerna upptäcktes det att Glitter använder sig av flera olika koncept och det 
framkom i fokusgruppen att detta försämrar målgruppens upplevelse av igenkänning av 
Glitters butiker. Det främsta deltagarna kunde tyda som enhetligt i Glitters koncept var 
deras logga.  

Med utgångspunkt i det Ailawadi och Keller (2004) förespråkar om butikskoncept, kan 
det ses som att Glitters spretande koncept bidrar till att de har en svag position på 
marknaden. Detta styrks även i föregående kapitel där Glitters position redovisas, men 
visar även att Glitter har möjligheter att inta en ny starkare position och bli 
konkurrenskraftiga på marknaden. 
 
4.1 Exteriör 

Ebster och Garaus (2015) menar att det första 
som syns utåt av en butik är dess skyltfönster 
och det tar inte många sekunder innan en 
person väljer att gå in i butiken eller gå förbi. 
Det är därför väsentligt att butiker har fokus 
på exteriören för att fånga uppmärksamheten 
av förbigående och de förespråkar även att det 
är viktigt att exteriören stämmer väl överens 
med butikens interiör (Ebster & Garaus 2015).  
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Figur 20 - Exteriör Grand Samarkand
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4.1.1 Skyltfönster  

Det räcker inte att en exteriör lyckas locka till sig personer utanför, utan den måste 
även bidra till att personen väljer att gå in i butiken. Ett skyltfönster ska vara 
uppseendeväckande men samtidigt måste det förmedla vad kunden kan förvänta sig av 
butiken (Ebster & Garaus 2015). Martha Christopoulou (2011) menar i sin artikel 
Exploring Shop Window Displays att skyltfönster syftar till att skapa en känslomässig 
effekt hos förbigående för att i sin tur leda till ökad försäljning (Christopoulou 2011). 
C. Whan Park, Bernard J. Jaworski & Deborah J. Macinnis (1986) skriver i sin artikel 
Strategic Brand Concept-Image Management att ett skyltfönster som består av en 
kombination av konst, mode och marknadsföring bidrar till att kunder kan skapa eller 
bibehålla en varumärkesimage av företaget (Park, Jaworski, Macinnis 1986).  
  
Ebster & Garaus (2015) menar att kommunikation genom butikens skyltfönster är ett 
billigt och väldigt effektfullt verktyg inom butikskommunikation men det är viktigt att 
det genomförs på rätt sätt. Författarna menar att felriktad belysning, för lite respektive 
för mycket exponerade produkter och sällan uppdaterade installationer är exempel på 
misstag som ska undvikas vid utformning av ett skyltfönster. Det är därför viktigt att 
butiken har en tydlig strategi för exteriörens skyltning, och ställa sig frågor som: Vad 
vill vi säga med skyltningen? Vilken bild vill vi förmedla? De förespråkar vidare att det 
är av vikt att uppdatera skyltfönster ofta, att skyltfönstret förmedlar det som finns inne i 
butiken och att det till fördel kan användas en avskärmande vägg mellan skyltningen 
och butiken för att skapa ett mer behaglig och strukturerat intryck (Ebster & Garaus 
2015). 

I intervjun med Magnus Carlsson anser han däremot att skyltfönster idag inte har 
samma funktion som det haft tidigare. Han instämmer med Christopoulou (2011) i att 
ett skyltfönster ska skapa en känslomässig effekt hos kunderna men han anser dock att 
ett skyltfönster inte ska användas i syfte att endast exponera varor och för att öka 
försäljningen. Carlsson anser snarare att ett skyltfönster ska användas som ett verktyg 
för att kommunicera till målgruppen. Då en butik har en väldigt bred målgrupp, likt 
Glitter, kan det även vara till fördel att kommunicera till samtliga inom målgruppen 
genom att utveckla skyltningen så att den kommunicerar till olika delar av målgruppen 
vid olika tillfällen. Detta menar han är för att nå ut till målgruppen på ett mer 
känslomässigt plan.  
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Vid tiden för observationerna av Glitters butiker visade det sig att endast en butik hade 
ett skyltfönste - Hair Bar i Nordstan. Skyltningen bestod av ett antal exponerade 
produkter, en TV som var ur funktion och i och med nylanseringen av konceptet hade 
även gula ballonger placerats i skyltningen (se figur 21).  
 
Trots att TV:n vid observationstillfället var 
ur funktion, visar det ändå på att Glitter har 
förutsättningen att, som Ebster & Garaus 
(2015) nämner, kunna uppdatera sin 
kommunikation i skyltfönstret på ett 
effektivt sätt. Däremot sänder deras 
skyltfönster inte ut en tydlig bild av vad 
som kan förväntas i butiken. Glitter bör 
därför, som Ebster & Garaus (2015)  
förespråkar, ha en tydlig strategi för vad de 
vill kommunicera och vad de vill förmedla 
för image till kunderna. Det är även svårt att 
beröras på ett känslomässigt plan av Glitters 
skyltfönster som föregående författare och 
Carlsson rekommenderar, då det är svårt att 
avläsa något budskap ur skyltningen och 
därmed väcks inget intresse för att besöka 
butiken. Genom att använda digital 
kommunikation i skyltfönstret kan Glitter 
enkelt och ofta kommunicera flera budskap för att tilltala den breda målgruppen. I 
Glitters skyltning för Hair Bar i Nordstan, figur 21, är det svårt att utläsa vad och till 
vem de vill kommunicera. Skyltningen visar delvis förbigående vad de kan förvänta sig 
i butiken, då produkter exponeras, men att det nya konceptet kommuniceras är inte 
tydligt. Inte heller belysningen är korrekt installerad då den riktats bakifrån vilket 
skapar en bländning och produkterna snarare skuggas än framhävs. Om digital 
kommunikation används i skyltningen anser vi att belysningen får en annan uppgift än 
det Ebster och Garaus (2015) nämner om belysning, men att det fortfarande är viktigt 
att användas då det kan bidra till att väcka ett intresse hos förbigående. 
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Figur 21 - Hair Bar, skyltfönster i Nordstan
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4.2 Interiör 

Butiksmiljön är en viktig komponent när det kommer till varumärkesimage då det 
hjälper till att forma kundens uppfattning av varumärket (Hernant & Boström 2010). 
Interiören är en sammansättning av en butiks alla kluster som sortiment, 
varuexponering, belysning och kommunikation i butik, och dessa delar påverkar 
kundernas uppfattningar om varumärket (Van Tongeren 2003). Butiksatmosfären 
påverkar kunderna och deras känslor och om butiken genererar en positiv uppfattning 
hos kunderna stannar de längre i butiken vilket leder till fler oplanerade köp (Nordfält, 
2007). Viktigt är också att butiken inte är för trång. Paco Underhills (2008) fältstudier 
visar att individer, främst kvinnor, ogillar att vidröras bakifrån av andra shoppare. Det 
bidrar till att de undviker trånga utrymmen i butiker, även om de innehåller produkter 
som egentligen intresserar dem (Underhill 2008).  

I observationerna var det endast en av Glitters butiker, den på Hjalmar 
Brantingsplatsen, som inte upplevdes trång. Den butik som var minst till ytan var den 
på Grand Samarkand i Växjö och den innehöll även många olika butikskomponenter 
vilket gjorde att det upplevdes svårt att orientera sig i butiken. Detta i kombination med 
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Figur 22 - Interiör Grand Samarkand Figur 23 - Interiör  Hjalmar Brantingsplatsen
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det djupa sortimentet bidrog också till ett rörigt intryck. De andra två butikerna som 
observerades, placerade i Nordstan, var varken små eller stora till ytan men båda 
butikerna gav intrycket av att vara trånga till följd av överflödet av butikskomponenter. 
I fokusgruppen framkom det även att deltagarna associerade Glitters butiker som små 
och trånga med för mycket produkter, och ofta valde att inte känna på produkterna 
eftersom det då ramlar ner något annat. Det bidrog även till att de många gånger avstod 
från att gå in i butiken, speciellt om det befann sig andra kunder där.   

Således kan man tolka teorin som att det går att styra kunderna genom att kontrollera 
butiksatmosfären och dess delar. Många av Glitters butiker är ofta mindre till ytan och 
upplevs som trånga av deltagarna i fokusgrupperna. För att undvika detta är det 
väsentligt att skapa en atmosfär som bidrar till en positiv uppfattning och känsla av 
rymlighet för konsumenterna. Det Underhill (2008) nämner om trånga utrymmen 
stämmer överens med kundens situation i Glitters butiker, då de i vissa fall bidrar till att 
målgruppen inte besöker dem över huvud taget. Detta problem kan lösas genom att 
skapa en miljö med ett mer strukturerat intryck och mindre komponenter, som bidrar 
till att kunderna lättare kan röra sig i butiken. Trots att många av Glitters butiker är små 
kan de med ett mer strukturerat butikskoncept och genom att skala ner sortimentet 
skapa en miljö som inte upplevs trång av kunderna. 

4.2.1 Sortiment 

Jens Nordfält (2007) förklarar att sortimentet i en butik är en av dess starkaste 
konkurrensmedel, men det utgår från att kunden är medveten om det sortiment som 
erbjuds (Nordfält 2007). 

Hernant och Boström (2010) menar att begreppen brett sortiment och djupt sortiment 
ofta förväxlas. Sortimentets djup handlar om hur många alternativ som finns inom de 
olika varugrupperna, vilket författarna menar kan översättas till antalet varugrupper 
som finns. Ett brett sortiment betyder mängden behov och önskemål som kan 
tillfredsställas med produkterna. Ur ett butiksperspektiv kan ett brett sortiment ses som 
något negativt då detta kräver en större butiksyta och författarna menar att det inte är 
något att sträva efter. Ur ett konsumentperspektiv kan det spontant uppfattas som 
positivt men det har stor påverkan på kundens köpbeteende. Till exempel kan ett brett 
sortiment påverka det helhetserbjudande som ska förmedlas till kunderna då det lätt kan 
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uppfattas som att sortimentet spretar. Författarna menar att ovanstående kritik till ett 
brett sortiment även gäller vid ett för djupt sortiment (Hernant & Boström 2010). 
Parment (2006) förespråkar att ett starkt varumärke ska erbjuda ett sortiment som är 
logiskt och genomtänkt (Parment 2006). Utifrån en konsumentsynvinkel kan det vara 
en fördel att ha ett djupt sortiment då det underlättar att erbjuda produkter som passar 
många. Ur ett butiksperspektiv är det däremot bättre att erbjuda ett grunt sortiment då 
ett djupt sortiment ofta leder till mindre omsättningshastighet. Flera studier som utförts 
visar att ett grundare sortiment snarare lett till uppfattningen av ett mer omfattande 
sortiment (Hernant & Boström 2010). 
  
Det uppkom många uppfattningar gällande Glitters sortiment i fokusgrupperna. 
Sortimentet uppfattades som spretigt och deltagarna beskrev det som allt från 
”krimskrams”- produkter, löshår och maskeradprodukter till prisvärda smycken av 
silver och bra tofsar och hårspännen. Samtidigt blev många av deltagarna förvånade när 
det redogjordes att Glitters stora fokus ligger på håraccessoarer då många snarare 
associerade sortimentet med smycken.  
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Utifrån observationerna som gjorts kan det konstateras att Glitters sortiment är djupt. 
Detta menar Hernant och Boström (2010) ur konsumenternas synvinkel kan ses som 
positivt men i fokusgrupperna framkom det att detta är något som  snarare upplevs som 
negativt av målgruppen. Både i observationerna och enligt många av deltagarna ansågs 
det att det djupa sortimentet var en bidragande faktor till det röriga intrycket av Glitters 
butiker. Kombinationen av för många komponenter och produkter bidrog till ett 
otydligt uppfattat sortiment vilket var en av anledningarna till att många av deltagarna 
avstår från att handla i och att besöka butiken. 
  
Då målgruppen inte har en tydlig bild av Glitters sortiment och anser att produkterna 
spretar är det tydligt att företaget inte har ett logiskt sortiment som Parment (2006) 
förespråkar. Ytterligare en anledning till detta är den omedvetenhet som fanns bland 
många av deltagarna gällande Glitters fokus på håraccessoarer. Eftersom djupet i 
sortimentet uppfattas som negativt i fokusgrupperna, trots att Hernant och Boström 
(2010) menar att det i många fall kan uppfattas som positivt av konsumenter, borde 
Glitter sträva efter ett grundare sortiment. Det skulle bidra till det som tidigare nämnts 
om att butikerna måste uppfattas mindre trånga. De studier som Hernant och Boström 
(2010) hänvisar till, gällande att ett grundare sortiment upplevs som mer omfattande av 
konsumenterna, tolkar vi beror på att ett grundare sortiment är mer överskådligt än ett 
djupt. Vid ett djupt sortiment försvinner antagligen produkterna i varandra och vi antar 
att det bidrar till att konsumenterna då missar varorna vilket i sin tur skapar en känsla 
av att produkter saknas. Ett grundare sortiment för Glitter skulle således skapa en 
uppfattning om ett bättre sortiment trots att färre produkter erbjuds. 

De produkter som fokusgrupperna benämner som ”krimskrams” och 
maskeradprodukter är inte gynnsamt för företaget, även om det var anledningen till att 
respondenterna besöker butikerna, eftersom de stör varumärkets profil och image. 
Produkterna stämmer inte med den varumärkesprofil företaget vill sända ut och inte 
heller med deras uttalade affärsidé. Istället borde fokus i sortimentet vara på de 
produkter som uppfattas positivt av målgruppen, bland annat deras smycken av 
ädelmetall och håraccessoarer som tofsar och hårspännen. Detta fokus skulle även 
stämma bättre överens med Glitters varumärkesprofil och skapa en mer gynnsam 
image.  
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4.2.2 Varuexponering 

Det finns många exponeringstekniker att använda för produkter eftersom olika varor 
kräver olika exponeringar (Ebster & Garau 2015) och produkterna är helt beroende av 
exponeringen och vad som sker i butiken (Underhill 2008). 

Ebster och Garaus (2015) förespråkar även några generella utgångspunkter att följa vid 
produktexponering; det är viktigt att presentera produkterna på ett rationellt sätt och en 
självklarhet är att sortera produkterna i tydliga kategorier men även att exponera med 
kompletterande produkter på ett sätt som främjar merförsäljning och impulsköp (Ebster 
& Garaus 2015).  

Nordfält (2007) menar att ur ett psykologiskt perspektiv har sortimentet tre syften: 
påminnare, påverkande och inspirerande. Produkter som påminnare innebär att det ska 
presenteras så tydligt att konsumenterna köper vad som var planerat men även så 
tydligt att det ska påminna kunden om vad de brukar köpa, även om det inte var dess 
ambition vid tillfället. Produkt som påverkare berör hur produkterna i en butik placeras 
för att kunden ska välja just den produkten. Inspiration handlar om den presentation av 
produkterna som får kunden att köpa komplementprodukter eller att köpa något som ej 
var planerat (Nordfält 2007). 

Hernant och Boström (2010) påpekar att det finns ett antal tekniker och tumregler att 
följa vid produktexponering. Diverse komplicerade modeller har tagits fram för att 
optimera varuexponering i butiker men författarna menar att dessa i många fall förbiser 
det sunda förnuftet för en lämplig placering av produkter (Hernant & Boström 2010). 

Glitters sortiment uppfattas som tidigare nämnt väldigt rörigt av deltagarna i 
fokusgruppen och under observationerna som gjordes upplevdes det svårt att skapa en 
tydlig bild av varugrupperingarna i butikerna, eftersom det inte fanns ett genomgående 
tema. På vissa ställen hängde produkterna utifrån funktion, det vill säga halsband, 
ringar och armband, medan det på andra ställen exponerades i form av matchande 
produkter, genom exempelvis halsband, armband och örhängen för att visa hur de 
används tillsammans. Deltagarna menade att sättet sortimentet exponeras på inte ger 
produkterna ett rättvist intryck. Många menade att då de faktiskt orkar kolla igenom 
deras sortiment ofta hittar produkter att köpa. Samtliga deltagare instämde med det som 
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uppfattats i observationerna, att Glitter inte presenterar sina produkter i tydliga 
kategorier utan att många olika tekniker blandas och bidrar till ett osammanhängande 
intryck. 

I intervjun med Carlsson berättar han att hans uppgift som retailspecialist främst 
handlar om att ta fram koncept och inte bestämma hur produkter ska exponeras i 
butiken. Detta är en process som utförs efter att konceptet är klart. Han instämmer med 
både Ebster och Garaus (2015) och Nordfält (2007) och menar att de kommersiella 
delarna i butiken som varuexponering är viktigt, men också att vi idag är inne i ett 
paradigmskifte gällande vilken funktion själva butiken har. De nya generationerna har 
nya beteenden för hur de handlar produkter och det skiljer sig från hur butiker användes 
för bara några år sedan. Han menar att det vid framtagning av ett nytt koncept är 
viktigare att ställa frågan “hur får vi folk att trivas i miljön?” snarare än att lägga alltför 
stort fokus på vilka tekniker som ska användas för produktexponering för att öka 
merförsäljning.  

Vi instämmer med det Carlsson säger om att vi är inne i ett paradigmskifte där 
butikerna inte har samma uppgift som förr och vikten av att skapa en miljö där 

 
 !   45

Figur 27 - Exponering tofsar, väskor, halsbandFigur 26 - Exponering ringar, armband, hår
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kunderna trivs. Det skapar en ovisshet för alla aktörer på marknaden samtidigt som det 
öppnar upp för nya möjligheter för dem som lyckas hänga med eller ligga före i 
utvecklingen. Däremot är försäljning avgörande för om butiken har chans att 
konkurrera på marknaden och i Glitters fall, som de senaste åren haft låga 
vinstmarginaler, är detta av stor vikt. Däremot anser vi att exponeringsteknikerna 
endast är en del av merförsäljningen och inte att produkter är helt beroende av 
exponeringen som Ebster och Garaus (2015) hävdar. Istället borde Glitters fokus vara 
att exponera sina produkter i tydliga varugrupperingar i en miljö där deras kunder trivs. 
Detta leder i sin tur till att kunderna stannar längre i butiken, som Nordfält (2007) 
tidigare nämner kan generera fler impulsköp. Som nämnts är exponeringsteknikerna i 
Glitters butiker för många och bidrar till ett rörigt intryck, men genom att bibehålla och 
strukturera upp exponeringen utifrån funktion som Glitter gör idag, och samtidigt 
exponera få delar av butiken enligt Nordfälts (2007) inspiration för exempelvis nyheter, 
kan det bidra det till ett mer strukturerat intryck och en trivsam miljö där kunderna vill 
vistas längre. 

4.2.3 Belysning  

Ebster & Garaus (2015) förklarar att belysning är ytterligare en faktor att ta hänsyn till 
när det kommer till interiören. Ljussättning kan skapa olika atmosfärer i butiken men 
även påverka köpbeteendet hos kunden om det används rätt (Ebster & Garau 2015). I 
boken En bra affär av företaget TEGO har en intervju gjorts med Pereric Dahlberg, 
belysningschef på Göteborgsoperan. Han menar att varje ljuskälla måste ha en mening 
och att fokus måste ligga på helhetsintrycket när det kommer till belysning (TEGO 
2009).  

Ebster & Garaus (2015) klargör vidare att det i stora drag finns olika ljuskällor i en 
butik. Först nämns allmänbelysning vars funktion är att belysa hela butiken. Den andra 
är punktbelysning och används för att framhäva utvalda produkter eller sektioner i en 
butik och den tredje är specialbelysning som används i exempelvis smyckesbutiker för 
att på väldigt nära håll belysa utvalda produkter (Ebster & Garau 2015). Fagerhult, som 
är Europas ledande belysningskoncern för offentliga miljöer, förespråkar dock en 
ljussättning som skapar en mer dynamisk atmosfär snarare än att lägga för stort fokus 
på allmänbelysning då det skapar ett platt intryck av butiken (Fagerhult [www] u.å.a). 
De menar att belysning är en väsentlig del av ett butikskoncept och fungerar som ett 
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redskap för att förstärka varumärket, förhöja upplevelsen och främja merförsäljning 
(Fagerhult [www] u.å.a). De menar även att vid hyllexponering kan det vara bra att 
använda sig av mindre armaturer för att framhäva en miljö som inte stör eller bländar 
kunderna (Fagerhult [www] u.å.b). 

Utifrån observationerna konstateras det att Glitters 
butiker främst har punktbelysning men som även 
används som allmänbelysning, vilket bidrog till att 
punktbelysningen konkurrerades ut och gav ett platt 
intryck av butikerna och därmed förmedlades ingen 
dynamisk upplevelse.  

I fokusgrupperna diskuterades inte målgruppens 
uppfattning av Glitters belysning och i intervjun med 
Carlsson kunde vi inte heller få fram empiri som 
behandlar belysning i butiken. Med utgångspunkt i de 
observationer som gjorts i Glitters butiker upplevs det 
inte som att en tydlig strategi för belysningen appliceras i Glitters butiker, mer än att de 
använder den allmänbelysning och punktbelysning som Ebster och Garaus (2015) 
beskriver. Därmed blir helhetsintrycket ganska platt och det skapas inga atmosfärer i 
butikerna, vilket är två faktorer som både Dahlberg (2009) och Fagerhult (u.å.) 
förespråkar att butiker måste ta hänsyn till vid ljussättning. För att skapa olika 
atmosfärer i butiken, som bidrar till ett lyckat helhetsintryck, måste Glitter arbeta med 
genomtänkt belysning som både framhäver produkter och bidrar till en trivsam miljö, 
vilket i sin tur påverkar kundens upplevelse av butiken och främjar merförsäljning.  

4.2.4 Kommunikation 

Om skyltar i en butik ska vara hjälpsamma för kunden måste de synas tydligt och stå ut 
från resten av omgivningen men utifrån ett estetiskt perspektiv kan det snarare vara 
önskvärt om kommunikationen harmoniserar med butiken och omgivningen (Ebster & 
Garaus 2015). Det är viktigt att vara medveten om att kunderna i en butik inte söker 
efter skyltar, vilket medför att en skylt som tar tio sekunder att läsa förlorar sitt budskap 
när den är placerad på ett ställe som kunden bara spenderar tre sekunder på (Underhill 
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2008). Ebster och Garaus (2015) menar att det även är viktigt att skyltar varken 
placeras för högt eller för lågt för att säkerställa att de syns för kunderna. Begreppet 
”less is more” är en bra riktlinje för antalet skyltningar på en butiksyta då för många 
skyltar kan bli överväldigande för kunden och istället leder till att skyltarna inte syns i 
mängden. Skyltens utseende baseras på olika aspekter som bland annat vilka kontraster 
som finns i omgivningen men det är framförallt viktigt att skylten är lätt för kunder att 
läsa för att få fram budskapet (Ebster & Garaus 2015).  

I intervjun med Carlsson talade han om att den digitala plattformen är en väldigt stor 
del av handeln. Däremot förespråkar han att vid utveckling av ett butikskoncept är det 
inte fördelaktigt att försöka bygga in den digitala miljön i den fysiska, men det kan 
appliceras när det kommer till kommunikationen i butiken. Genom att använda digitala 
verktyg som dator- och tv-skärmar för kommunikationen kan skyltarna uppdateras ofta 
och det ger även möjligheten att tilltala hela målgruppen genom att kommunicera olika 
produkter vid olika tillfällen och de kan då antingen sticka ut eller harmonisera med 
omgivningen. Glitter använder sig främst av traditionella skyltar och till viss del av 
digital kommunikation. I butiken på Samarkand i Växjö syns exempelvis en tv-skärm 

 
 !   48

Figur 29 och 30 - Kommunikation
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bakom kassan som varierar olika budskap men i övriga butiken används endast tryckta 
skyltar för budskap och priskommunikation. Begreppet less is more är inte 
överensstämmande med Glitters strategi att skylta i nuläget. Samtliga butiker under 
observationerna hade en stor mängd skyltar som är placerade för högt. Många av 
skyltarna var synliga men på grund av överflödet av dem gick de ej att urskilja eller 
tyda budskapet. Fokusgrupperna menade även att Glitter, som tidigare nämnts, borde 
skylta mer med deras produkter i äkta silver då många av deltagarna inte var medvetna 
om att det ingick i Glitters sortiment.  

Det är tydligt att riktlinjerna för kommunikation i en butiksmiljö är många. Ebster och 
Garaus (2015) nämner att de både kan sticka ut från omgivningen men även 
harmonisera med resten av omgivningen. Detta syns även i Glitters sätt att 
kommunicera priser och budskap där många olika typer av kommunikation och olika 
tekniker används genomgående i butikerna. Vi instämmer med Carlssons åsikt att inte 
försöka bygga in den digitala plattformen i den fysiska miljön. Däremot ser vi positivt 
på att använda digital kommunikation i den fysiska miljön för att kommunicera 
budskap och priser till kunderna, då det som tidigare nämnts gällande skyltfönster leder 
till att kommunikationen kan uppdateras ofta. Detta är något Glitter delvis arbetar med i  
sina butiker men vi anser att de borde lägga vikt vid det  Ebster och Garaus (2015) 
nämner om less is more. De måste se över kommunikationen så att den inte placeras för 
högt eller för lågt, som den på många ställen gör idag. Vi anser även att de borde 
utesluta traditionella skyltar vid kommunikation av budskap och istället använda 
digitala verktyg. Priskommunikationen anser vi både kan kommuniceras via digitala 
verktyg tillsammans med de budskap som syns, medan resten av priskommunikationen 
kommer finnas på produktförpackningarna.  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5 Glitters nya koncept 

Följande koncept grundar sig i den teori och empiri som samlats in i nulägesanalys- 
och butikskonceptkapitlet. Vi har tidigare redogjort för vikten av att ha ett enhetligt 
koncept för att skapa igenkänning hos konsumenterna, vilket ligger som grund för det 
nya konceptet och är framtaget för att kunna fungera i alla Glitters butiker oberoende 
av storlek. Ledorden för det nya konceptet är modernt och skandinaviskt. Nedan syns 
framtagen Mood Board, Style Board och Material Board för det nya konceptet. För 
samtliga bilder från designförslaget - se bilaga 6. 

5.1 Exteriör 

I möjligaste mån kommer Glitters exteriör vara grå för att överensstämma med 
interiören och kommunikation av loggan, men eftersom det kan vara problematiskt att 
ändra exteriören, både i gallerior och för de fristående butikerna kommer främst loggan 
synas för att sätta Glitters prägel på exteriören. 

5.2 Skyltfönster 

Då många av Glitters butiker inte har skyltfönster, har ett enkelt komponerat 
skyltfönster tagits fram för de butiker som har möjlighet för skyltning. Fönstret 
innehåller två skärmar, men beroende på olika butikers potential kan det användas fler 
eller färre. Vi anser att exponering av Glitters produkter i ett skyltfönster lätt blir rörigt 
på grund av dess storlek, och därför kommer skyltfönstret fokusera på att förmedla 
känslor och budskap från företaget genom stillbilder och reklamfilmer via de digitala 
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skärmarna. Meningen är att de ska förändras under dagen och beröra förbigående på ett 
känslomässigt plan. Konsumenterna ska förstå vad de kan förvänta sig av butiken och 
dess produkter och det ska tilltala hela målgruppen. Det kommer även placeras en 
ljusbox med Glitters logga på och därmed fungerar den som en påminnare för 
kunderna. 

5.3 Material  

För att framhäva den moderna och skandinaviska känslan i konceptet har vi valt att 
utforma butiken med grått epoxilackat betonggolv och ljusgrå väggar. Betonggolvet 
kan till fördel användas då det är slitstarkt och vi valde att göra väggarna grå för att 
väggkomponenten ska sticka ut från omgivningen. 
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Figur 36 - Exteriör och skyltfönster

Figur 37 - Material Board



!   

5.4 Komponenter 

För att skapa en miljö där kunder trivs och för att eliminera intrycket av en trång och 
rörig butik har två olika komponenter tagits fram; vägghyllor som kan anpassas från 
butik till butik och ett bord för exponering av exempelvis nyheter. Vägghyllorna har 
konstruerats för att åstadkomma en rymlig känsla och generera en luftighet mellan 
produkterna. De fungerar både som exponeringsyta men även som lagerutrymme i 
boxarna. Materialet för väggkomponenten är en vit stålkonstruktion med luckor och 
hyllor i färgerna grått, ljust trä och ljusgrönt. Grått används för att harmonisera med 
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Figur 39 - Exponering nyheter

Figur 38 - Exponering väggsektioner
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resten av miljön, inslaget av trä för att framhäva den skandinaviska känslan men även 
för att använda ett mjukt material som skapar kontrast till betonggolvet. För att gå ifrån 
intrycket av feminint som Glitter vill framhäva i sitt nuvarande koncept, valde vi 
istället en grön färg som både skapar kontrast till resten av miljön men även 
harmoniserar med de andra färgerna. (se bild nedan). Vi anser att färgerna och 
materialvalet på komponenterna förstärker den moderna och skandinaviska känslan.  
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Figur 41 - Översikt
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Då Glitter är i stort behov av att butikerna förmedlar ett luftigt intryck, har vi valt att 
inte använda oss av en traditionell kassadisk i det nya konceptet utan istället placeras en 
betalstation i vägghyllan bredvid ingången.  

5.5 Kommunikation 

Väggkomponenten kan även användas för att kommunicera budskap och priser till 
kunderna genom att ge plats åt digitala skärmar, som enkelt kan uppdateras, i 
sektionerna. Dock ska det endast finnas ett fåtal för att inte riskera att de försvinner i 
mängden och förbises av kunderna. 

5.6 Sortiment 

Även Glitters sortiment har setts över och Glitter bör erbjuda ett sortiment som 
uppskattas av målgruppen och består av smycken, silversmycken, håraccessoarer och 
mobilskal. För att skapa ett grundare sortiment bör antalet produkter, inom de nämnda 
varugrupperna, skalas ner för att ge ett mer överskådligt och tydligt intryck av 
sortimentet. 

5.7 Exponering 

Produkternas huvudgruppering är främst efter funktion: halsband, armband, ringar och 
örhängen, och inom dessa är de grupperade efter färg: silver, guld och roséguld. 
Däremot kommer de smycken av äkta - och förgyllt silver grupperas och exponeras för 
sig. De kommer även att kommuniceras genom egna förpackningar för att förtydliga 
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vilka produkter som är av äkta silver, utmärka dem från resterande produkter samt 
kommunicera en känsla av högre kvalitet. Silversmyckena kommer placera rakt fram 
från ingången för att tydligt synas för kunderna. Förpackningarna hänger på spjut och 
tack vare den luftiga väggkonstruktionen skapas ett strukturerat intryck som tydliggör 
varugrupperingarna. På borden visas nyheter och vi har tagit fram ett exempel på hur 
dessa kan exponeras genom betongblock och ställningar som hänger ihop med resten 
av konceptet.  

5.8 Belysning 

Det nya butikskonceptet kommer inte använda allmänbelysning utan det kommer 
användas spotlights för att skapa en dynamik i rummet. Vid vissa hyllsektioner kommer 
även inbyggd specialbelysning att användas för att framhäva vissa produkter genom 
belysning på nära håll. Belysningen ska fungera som ett komplement till alla 
butikskomponenter och tillsammans ska de bilda en enighet och skapa en butiksmiljö 
där kunderna trivs att vistas. 
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Figur 43 - Exponering nyheter

Figur 44 - Belysning
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5.9 Grafisk profil 

Vårt fokus har främst varit på konceptet i butiken och inte på Glitters grafiska profil, 
men trots det har vi ändå valt att komplettera konceptet med framtagna förslag till 
förpackningar för Glitters produkter och för deras logga. Eftersom detta ämne inte 
behandlas i examensarbetet kommer dessa presenteras i bilaga 6. 
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6 Slutsats 

Syftet med detta examensarbete var att ta fram ett nytt butikskoncept åt Glitter eftersom 
deras tidigare aktioner visar att det är ett splittrat företag som genom en inkonsekvent 
produkt- och tjänsteutveckling skadat sitt varumärke. Ett butikskoncept tas fram utifrån 
varumärkesimage och varumärkesprofil och det är därför viktigt att dessa stämmer 
överens med varandra. Men det finns även andra faktorer som är av vikt för att vara ett 
starkt varumärke. Det krävs också ett högt varumärkeskapital, varumärkeslojalitet och 
att ha en stark position i konsumenternas medvetande för att skapa en hög 
konkurrenskraft. I nulägesanalysen har dessa beståndsdelar identifierats och 
analyserats. Utifrån den drar vi slutsatsen att Glitter måste arbeta för att få en högre 
uppfattad kvalitet på sina produkter för att bli konkurrenskraftiga på marknaden och för 
att bli ett starkare varumärke. 

Glitter lyckas inte förmedla en stark varumärkesprofil till målgruppen som stämmer 
överens med deras koncept och sortiment. Detta leder till att varumärkesprofilen och 
varumärkesimagen inte är överensstämmande. 

Vi har därför utvecklat ett butikskoncept som förhöjer den uppfattade kvaliteten, vilket 
gör att Glitter intar en starkare position på marknaden och kan skapa en 
varumärkesimage som stämmer med varumärkesprofilen. Detta utfördes genom att 
skapa ett enhetligt koncept som genererar igenkänning hos konsumenten. Grunden för 
konceptet ligger i kapitlet butikskoncept där vi tagit hänsyn till beståndsdelar som är 
viktiga gällande exteriören men störst fokus har lagts på interiören. 

Istället för modernt och feminint, som Glitters nuvarande koncept ska förmedla, 
kommer det nya konceptet representera modernt och skandinavisk för att bättre passa 
till målgruppen ”alla som gillar smycken och accessoarer”. Det nya 
marknadssegmentet togs fram för att ingen skulle bli exkluderad och den skandinaviska 
delen ska istället representera företagets ursprung.  

Glitter bör även erbjuda ett grunt sortiment som uppdateras enligt trenderna på 
marknaden för att eliminera uppfattningen av ”krimskrams” och ”slit-och-släng” 
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produkter. De måste även tydligt kommunicera deras smycken av äkta silver till 
konsumenterna.  

6.1 Slutsatsdiskussion 

I slutskedet av detta arbete kom vi dock fram till att ett nytt butikskoncept troligtvis 
inte är tillräckligt för att rädda Glitters varumärke. För att verkligen ta fram lyckade 
strategier krävs större åtgärder för hur företaget ska agera på marknaden, något som 
tidsbegränsningen satt stopp för i vårt examensarbete. 

Vi har tagit fram ett nytt butikskoncept som kanske inte löser Glitters alla problem, 
men det kan hjälpa dem en bit på vägen.  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Bild 4 betong - https://www.pinterest.com/pin/493073859193361092/ [Hämtade: 2017-04-30] 

Bild 5 krimskrams - https://www.pinterest.com/pin/493073859193362210/  [Hämtade: 2017-04-30] 

Bild 6 grönt - https://www.pinterest.com/pin/302233824970827329/ [Hämtade: 2017-04-30] 

Figur 13: 
Bild 1 neon svart bild - https://www.pinterest.com/pin/493073859193348244/ [Hämtad: 2017-04-29] 

Bild 2 Vägg: http://www.filipjanssens.be/maatwerk/gent Hämtad: 2017-05-18] 

Bild 3 exponeringsbord - https://www.pinterest.com/pin/493073859193362798/ [Hämtad: 2017-04-29] 

Bild 4 concrete - https://www.pinterest.se/pin/493073859193362079/  [Hämtad: 2017-05-18] 
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Bilaga 3 - Konkurrentanalys

H&M  
H&M startades 1947 och är idag H&M Group med de sex olika varumärkena H&M, 
Weekday, Monki, & Other Stories, COS och Cheap Monday. Varumärkena har unika 
identiteter men de stävar alla efter att erbjuda sina kunder kläder på ett hållbart vis, med 
en passion för mode (H&M [www] a). Totalt har koncernen 4.351 fysiska butiker i 6a 
länder varav 35 länder utav dessa även har e-handel och försäljningen uppgick 2017 till 
223 miljarder kronor. Företagets taktik är att skapa en balans mellan basplagg och de 
senaste trenderna, och för att lyckas med detta pågår ett löpande inköp under 
säsongerna (H&M-Gruppen [www] 2017).  

Deras största varumärke är H&M, med 3.962 butiker runt om i världen. Deras affärsidé 
är att ”erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt för kvinnor, män, 
tonåringar och barn”. Sortimentet består av främst av kläder, men de erbjuder även ett 
brett sortiment av smycken, mode- och håraccessoarer (H&M [www] b). Företaget har 
stora styrkor på grund av deras väletablerade position på den svenska marknaden 
(Nielsén & Sternö 2016) och genom deras satsningar på sustainable fashion (H&M 
[www] c, & Forne 2017). I januari 2016 blev H&M rankade till en 20e plats bland 
världens 100 mest hållbara företag av Corporate Knights  (H&M-Group [www] 2017). 

H&Ms sortiment består av vardagskläder, festkläder, ytterkläder, underkläder, 
badkläder, träningskläder, smycken, accessoarer och inredning till ett lågt pris (H&M 
[www] d u.å ). 

H&M har tagit fram en strategi för att integrera den digitala och fysiska butiken. För att 
höja kundupplevelsen erbjuder de onlineköp och onlinereturer i fysiska butiker och de 
uppmuntrar kunderna till lätt integrera sina mobiltelefoner för att de ska få ut mer av 
shoppingtillfället (H&M-Group [www] 2017). 

Skadligt för H&M kan vara de rykten som florerar kring att barnarbete förekommer i 
deras produktioner (bl.a. Randhawa Bergmark, Norbergh 2015 och Lapidus 2016). 
Även om rykten av detta slag skulle visa sig vara osanna, kan det förstöra kundernas 
bild av företaget. 
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Zara 
Zara öppnade sin första butik 1975 och äger idag över 2.100 butiker i 88 länder och 
deras affärsidé är att ”dela en ansvarsfull passion för mode till ett brett spektrum av 
människor, kulturer och åldrar” (Intidex [www] u.å.). De uttrycker själva att de är 
världsledande inom internationellt mode och de tillhör Intidexconcernen (Zara [www]a 
u.å). 

Sortimentet består av kläder för vardag och fest, träningskläder, badkläder och 
underkläder i prisklasserna ca 150 - 1000 kronor. De erbjuder även smycken och 
accessoarer i prisklassen ca 100 - 200 kronor (Zara [www]b u.å). 

Zara satsar på att få ut kollektionerna snabbt i butiker och på deras e-handel och det tar 
två veckor för en produkt att gå från skiss till att hängas i butik (Baigorri, Berfield 
2013). De uppdaterar sina kollektioner två gånger i veckan för att uppmuntra kunderna 
till att komma tillbaka ofta och eftersom ett slutsålt plagg aldrig tas in igen har 
kunderna inte tid att tänka på saken - vilket leder till köp (Lutz 2015).  Detta är möjligt 
eftersom företaget har egna designers och stor kontroll över hela näringskedjan 
(Baigorri, Berfield 2013) vilket kan ses som en styrka. 

Svagheter för företaget kan ligga i att deras designers kallas för ”kopierare" i media när 
deras kollektioner ofta består av kopior från exklusivare varumärkens kollektioner 
(Hansen 2012). 

Asos 
Det Brittiska företaget ASOS (As-Seen-On-Screen) lanserades redan år 2000 och är 
idag världens största modebutik för unga, som skapats för att vara utan fysiska butiker 
(ASOS [www]a u.å). Nyligen kunde företaget redovisa intäkter för 912 miljoner pund 
gällande räkenskapsårets första halva (Affärsvärlden 2017). 

Företaget säger sig vara en ”modedestination för 20-någonting-åringar” och deras 
affärsidé är att erbjuda ”banbrytande mode och ett brett sortiment av moderelaterat 
innehåll”. ASOS erbjuder över 80.000 produkter från både egna och andras varumärken 
(ASOS [www]b u.å.) och sortimentet består bland annat av vardagskläder, festkläder, 
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brudklänningar, smink, gravidkläder, smycken, accessoarer och skor i olika prisklasser 
(ASOS [www]c u.å.). 

En av företagets styrkor är att de erbjuder gratis frakt och retur till många länder 
(ASOS [www]d u.å.) eftersom de underlättar för konsumenterna vilket bidrar till att de 
handlar mer på företagets hemsida. 

Gina Tricot 
Gina Tricot startade 1997 med en affärsidé att sälja kommersiella tricotplagg. Idag har 
företaget 180 butiker i fem olika europeiska länder och vill ”erbjuda kläder och 
accessoarer till stilmedvetna kvinnor” (Gina Tricot [www] u.å.a). 

Företagets klädutbud innehåller plagg till kvinnor för vardag och fest, träningskläder, 
badkläder och underkläder i prisklasserna ca 99-800 kronor. De erbjuder även smycken 
och accessoarer i prisklassen ca 50-160 kronor (Gina Tricot [www] u.å.b).  

Företaget förklarar att det främst förekommande materialet i deras produkter är bomull 
och att de därför satsar på användandet av ekologiskt sådan (Gina Tricot [www]2017a). 
Samtidigt erkänner de att endast en tredjedel av deras bomullsprodukter innehåller 
ekologisk bomull och deras mål att använda 100 procent ekologisk bomull år 2028 
(Gina Tricot [www] 2017b) uppfattas lågt satta. Företaget har även mötts av stor kritik 
gällande deras reklamfilm, med Gina Tricots ambassadör Cissi Forss som rappar bland 
arbetare på bomullsfälten i Indien, och den anklagas för att sakna ett ”postkolonialt och 
antirasistiskt klassperspektiv”. Gina Tricot ska på sin Facebooksida ha besvarat kritiken 
likt ”Genom en musikvideo vill vi göra den mer tillgänglig för våra kunder och lyfta 
hållbarhetsfrågan på ett modernt vis. Frasen ”we can do it better” syftar till att vi alla, 
företag och konsument, kan göra mer hållbara val” (McMillen 2017). Liksom för H&M 
riskerar detta att skada bilden av företaget, för att göra en egen bedömning av 
reklamfilmen finns den på You Tube via länken: https://www.youtube.com/watch?
v=6izwpcL2wE8 . BILD 

Bik Bok 
1973 startade Bik Bok sin verksamhet som ett varumärke i Norge med ambitionen att 
erbjuda jeans till unga tjejer och 1978 kunde företaget öppna en egen butik i Oslo (Bik 
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Bok [www] u.å.a). 1992 blev Bik Bok uppköpta av den Norska Varnerkoncernen 
(Varner [www] u.å.) och idag har företaget 200 butiker stationerade i Norge, Sverige, 
Finland, Danmark och Österrike och deras affärsidé lyder ”Den internationella 
modedestinationen för unga kvinnor som älskar och lever mode. Kvinnor som 
inspireras av de senaste trenderna och strävar efter att inspirera andra med sin 
personliga stil” (Bik Bok [www] u.å.a) 

Sortiment består av kläder för vardag och fest i prisklasserna 80 - 700 kronor och 
smycken och accessoarer i prisklasserna 40 - 200 kronor (Mall of Scandinavia [www] 
u.å. & Bik Bok [www] u.å.b). 

Kicks 
Kicks AB startade 1991 och ägs idag av Axel Johnson AB med 250 butiker runt om i 
Sverige, Norge och Finland. Företaget är en kosmetikkedja som erbjuder smink, doft, 
hudvård och hårvård. Deras affärsidé är att ”med kunskap om, och kärlek till, alla 
skönhetsintresserade kvinnor och män skall Kicks med hjärta och hjärna erbjuda 
marknadens bästa vägledning och inspiration till de främsta valen inom 
skönhet” (Kicks [www] u.å.a). 

Inom hår erbjuder de bland annat hårsnoddar, hårborstar, torrschampo, hårfärg etc, i 
prisklasserna 50 - 200 kronor (Kicks [www] u.å.b). 
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Bilaga 4 - Transkribering av fokusgrupper 
1 Var köper du Accessoarer/Smycken? Varför? 
-  Köper sällan, men när jag väl köper så väljer jag att kosta på mig istället. Märkessmycken i så fall.  
-  Om jag ska köpa basic smycken går jag till H&M.  
- Flera - Blir ofta impulsköp i samband med att jag går och köper kläder, h&M och andra klädbutiker. bik bok 
- Handlar smycken på klädbutiker som har smycken som komplement 
- Zara har ganska bra smycken, men även nätet exempelvis asos. Blir en extra grej för att exempelvis komma upp i 

fraktfritt eller när jag köper kläder så slänger jag med ett smycke. Men hälften beställer inte smycken på nätet.  
- Ofta köps smycken med dålig kvalitet men alla är medveten om det och därför är det okej om de skulle gå sönder 

eller bli fula till det billiga priset.  
- Man vill ofta byta ut smycken, man är inte så varsam med billigare smycken. 
- Däremot menar en person som är allergisk att då måste hon köpa dyrare örhängen men kompletterar med andra 

billiga smycken som halsband etc. 
- Svårt att se den dåliga kvaliteten på nätet och kanske har lite högre krav då trots det låga priset. Men när man 

köper i butiken så ser man ju att kvaliteten inte är hög.  
- Ofta får man smycken, lite dyrare som man inte köper själv.  
- Räknas klocka som smycke? Alla instämmer att de kostar på sig vid köp av klockor, går till klockaffärer snarare 

än smyckeaffärer.  
- Köper där det är billigt, typ H&M. 
- Äldre: guldmsedsbutiker med äkta smycken, accessoarer lokal butik eller specialbutik med märken som jag 

gillar. Klädbutiker för de är lättillgängligt i samband med klädköp. Åhlens för accessoarer.  
Konkurrenter: H&M, Bik Bok, Zara, Asos. 

3 Var köper du håraccessoarer? Varför? 
- Åhlens, Kicks eller H&M. Köper ofta som impulsköp vid kassan.  
- Går till Glitter för att köpa små genomskinliga tofsar 
- Äldre: På glitter för de har brett utbud som är väldigt prisvärt. På glitter, behöver inte var abra kvalitet för jag 

byter och tappar bort. Hårfärg på H&M för det har de väl inte åp glitter? 

4 Skulle du säga att du tillhör Glitters målgrupp? 
- Nej inte längre, men när jag var yngre.  
- Det var det bästa som fanns när man var typ 13 år, men det var lite för dyrt för att handla i den åldern. 
- Köpte bara där då, men vet inte om det var för att H&M inte hade lika mycket smycken/accessoarer på den tiden. 
- Äldre: ja det tycker jag. Jag tycker att deras utbyt riktar sig till en yngre målgrupp. Nej jag handlar nog alldeles 

för lite där. 

5 Deras målgrupp är Kvinnor i alla åldrar, hur reagerar du på det? 
- Känns inte som att det stämmer att de riktar sig till äldre, upplever att äldre snarare köper smycken/accessoarer 

som är dyrare och med bättre kvalitet. 
- Glitter är ju inte kvalitet. Loggan speglar ju inte den målgruppen heller, för barnslig och även namnet känns 

barnsligt.  
- Går äldre kvinnor verkligen in där när det ser ut som det gör? 
- Känns som att de riktar sig till barn/tonåringar.  
- Nej inte alls, tänker att det är 10.15 åriga tjejer som köper billiga smycken där. 
- Äldre: tycker det stämmer bra, haha snarare ”för alla som vill glittra för en liten peng”.  

6 Vad associerar du till varumärket Glitter? 
- Rutigt golv 
- Tweenies, småtjejer som får gå på stan för första gången. Alla stämmer in. Man ser ofta smågrupper av småtjejer 

som står där inne och kollar. 
- Tänker på löshåret som hänger där inne i butiken 
- KRIMSKRAMS 
- Allt är så rörigt 
- Billigt, mycket olika krimskrams grejer, ostrukturerat 
- Maskeradgrejer som är too much 
- Tjejigt, plottrigt främst tofsar och hårspännen typ.  
- Äldre: Billiga fejksmycken och hårgrejer, hårspännen, klipor mm. Accessoarer av olika slag som är billiga. 

amatörmässigt.  
- Färg, stora smycken, billigt och att de reor ut smycken i ”överaskningspåsar”. 
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7 När besökte du senast en av Glitters butiker? Varför? Vad handlade ni? 
- Länge sen jag var inne i en butik, finns det ens någon i stan eller samarkand? 
- Köpte mobilskal för 2 veckor sen, ville ha billigt mobilskal eftersom skal ändå går sönder så då köpte jag ett 

billigt 
- Kollade också mobilskal för några veckor sen, kollade även efter hårfärgsspray till maskerad. 
- Minns inte när jag var där sist 
- Var där i januari för att en kompis skulle köpa en prinsesskrona till maskerad. 
- 1 månad sen för att köpa silverörhängen äkta 
- Impulsköp om köpa något litet smycke till kvällen men som jag inte kommer använda annars. 
- Typ ett halvår sen för att köpa något till en maskerad men de hade inte det jag skulle ha 
- Förra veckan för behöva en kedja till en berlock jag hade.  
- Äldre: förra veckan för att köpa något att sätta upp håret med.  Det var länge sen men det var för maskerad. 3-4 

mån för att köpa hårspännen. 

10 Vad tycker du om deras sortiment? 
- Spexigt mobilskal, små prinsessgrejer, hårspray med knalliga färger som tilltalar yngre.  
- Upplever att man säkert kan hitta bra saker där men det upplevs inte som det utifrån. Om man orkar gå in kan 

man säkert hitta något om man orkar leta bland ALLA prylar.  
- Har köpt mobilskal för att det var bra pris, men var skeptisk att gå in för det inte kändes som det var något för 

mig. 
- Jag kan tänka mig att gå in där för att köpa enkla silverörhängen, känns som att de har något märke som är lite 

bättre med äkta silver men jag vet inte om det stämmer. 
- Har en liten avdelning med det äkta men det är blandat med allt annat krimskrams. 
- Man får ingen uppfattning om de har bra grejer, då det är sy mycket billiga grejer. 
- Många köper ofta till maskerader för de har ofta såna saker som passar till det, exempelvis pärlhalsband som 

ingen annan har längre. 
- Känns som att de hänger med i trender ex, kroppstatueringar men att de har kvar alla trender istället för att byta 

ut de. Ex breda diadem köpte man när man var yngre men de har fortfarande kvar de.  
- De har de nya trenderna men har kvar det alldeles för länge, försöker uppdatera men har kvar allt. 
- De har inget positivt som utmärker sig från andra butiker, allt du hittar där kan du hitta på ex. H&M.  
- Det är väl inte så många andra butiker med det fokus som de har på just smycken och accessoarer.  
- Priset är väldigt tacksamt när man vill köpa något slit och släng. Eller något till kvällen.  
- Otydligt, krimskrams men har ändå silvergrejerna. Bra med brett sortiment eftersom det är deras fokus men det 

skulle behöva snäva till sortimentet och vara med tydliga. 
- Fika mer på det som vi tycker är bra istället för att ha 80 procent med dåliga grejer. Iaf om målgruppen är alla 

kvinnor. Skulle kunna göra lite nättre smycken än bara tillfälliga smycken. 
- Mindre sortiment för att kunna ha mer ordning istället för att proppa in ALLT.  
- Silversakerna är ändå bra kvalitet - de är ganska billiga för bra kvalitet.  
- Har kvalitet men verkligen inte på det mesta 
- Det känns som att de har väldigt mycket hjälpmedel för att fixa frisyer, kul när man var liten ex donat. men det ä 

r också en sån trend som de stannat kvar i fast det inte är inne. även löshåret.  
- Upplever det som omodernt 
- Äldre: brett, mycket krimskrams. Hårspännen är ok, vet inte vad de har annars för det är så rörigt, går alltid 

snabbt ut när jag är klar.  

11 Är du medveten om att deras fokus är hår/frisyr/accessoarer/produkter och vad tycker du om det?  
- Oj, det trodde jag inte.  
- Ja, håraccissoarer absolut, men även mycket smygken ju 
- Jag associerar till smycken 
- Inte hårfokus, litar inte på de när det kommer till att fixa mitt hår. det känns inte som att de har tillräckligt med 

kunskap inom det.  
- Förknippar deras dåliga kvalitet på smycken som dålig kvalitet på att de skulle vara experter på hår.  
- Nej om de ska ha det fokuset borde de fronta mer med det. 
- Visste inte men det är säkert bra.  
- Äldre: ja det är jag, för det är det jag handlar där. Nej det är jag inte. Skulle aldrig köpa något annat än 

hårspännen, snoddar etc. 

12 Hur upplever du Glitters butiker? 
- Är det rosa inredning? Vissa uppfattar det som lila och barnsligt. Kan inte tänka mig att äldre går in där pga ur 

det ser ut.  
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- Samarkand - två ingångar med en vägg emellan, man ser in i butiken men knappt.  
- Allt hänger hullerombuller så det är svårt att hitta, här hänger lite halsband och där och där 
- Dålig kommunikation, dålig produktsortering 
- Alltid så trångt, man kommer inte förbi om någon står och kollar 
- När man var yngre kunde man vara där hur länge som helst för att kolla alla saker men inte idag. 
- När man var liten gick man ju alltid dit. tyckte att det var riktat till oss då, men inte nu. 
- Svart inredning. Loggan är ju B.  
- trånga och fyrkantiga butiker med för mycket produkter. Alla butiker läns lika små 
- Stökigt och ingen struktur. 
- Om det är 4 pers i butiken orkar man inte gå in. Man får inte plats.  
- Trånga och röriga 
- Känns som att de vill ge intryck av billiga saker, visste inte ens att de hade riktigt silver tills en kompis sa det till 

mig nyss.  
- Äldre: den i eskilstuna är väldigt bra med service mindes personal. Röriga och krimskrams.  Små, trånga, röriga, 

billigt. När man försöker kolla efter något så ramlar något annat ner… 

13 Har ni upptäckt att ett nytt butikskoncept lanserats? Om ja, vad har du lagt märke till? 
- Hairbar: Nej. Jag har läst om det men inte sett det. 
- Var i nordstan och upptäckte att de gjort om en butik till typ en hårsalong. Inte sett det innan. Gick bara förbi. 

Men hade aldrig gått dit, hade gått till en riktig frisör.  
- En annan - om det var riktigt billigt skulle jag kunna tänka mig att överväga ett besök. 
- Sällan jag skulle gå och fixa håret så där, möjligtvis om det var gratis. 
- Förknippar inte de med att fixa hår, inget förtroende för att de skulle kunna göra det bra. 
- Visst inget om det, men då känner jag att då är de verkligen inte konsekventa. Bred målgrupp men utstrålar 

ungdom och utveckling med blow och frisör - stämmer inte alls överens. Känns som att de personer är såna som 
kostar på sig och det är inte deras målgrupp.  

- Då känns det plötsligt som att de konkurrerar med typ Lyko som är kvalificerade frisörer, känns dumt att 
konkurrera med ännu fler. Men beror på priset, är de billiga så kanske folk överväger de.  

- Har de håltagning? kanske skulle passa målgruppen mer. Vi kollar kanske inte efter det längre, men yngre kanske 
skulle tycka att det var bra.  

- Bra med hair om de vill dra äldre men känns ändå inte som att de skulle gå dit. Alldeles för spretigt. 
- De måste rikta in sig mer, bestämma sig.  
- Nytt rosa koncept:  Har  läst om att det ska vara rosa. Gick förbi i nordstan och det var typ helt vitt, tjejigt, 

kristallkronor, och rosa. Försökt få det att se lite lyxigt ut men misslyckats.  
- Fokuserar ju alltid på gallerior, gillar inte det. Visste inte att det fanns en längs en gata.  
- Vet inte något om det nya konceptet. De flesta instämmer.  
- Bara läst om harbar på handelstrender. 
- Äldre: nej det har jag inte märkt av och ändå går jag dit då och då. Nej. bara för att butiken var stängd för en 

”fantastisk ombyggnad”… 

14 Hur anser du Glitter bör förbättras för att du som målgrupp skulle handla där? 
- De borde skylta mer med deras silversmycken eftersom väldigt få är medvetna om att det finns där bland allt 

krimkrams.  
- För att 20-30 år skulle gå dit: Sålla bort massa i sortimentet, inte bara ha produkter som har massa glitter, lite mer 

diskreta produkter, mer stilren butik, häller färre produkter för att få rent. Bättre produktsortering. får inte bli 
lyxbutik dock. Billigt med snyggt. Prisvärt. Vi går till H&M som är billigt men upplevs inte lika örritt som på 
glitter, därför gå hellre dit. Tror de skulle kunna bli bra om de strukturerar, fokusera om, använder främst 
smycken inte håraccessoarer. Bra att de hänger med med accessoarer, men smycken känns som samma som när 
man var liten med massa glitter. Hänger inget med i trender som H&M och Zara och uppdaterar inte i samma 
utsträckning. 

- Alla kvinnor målgrupp - tilltalar verkligen inte alla, snarare sortiment som tilltalar unga 
- Nytt sortiment och nytt butikskoncept. 
- De har en fördel att det inte finns någon annan utik som är inriktade på smycken som Glitter, billigt. Utnyttja det. 

Ha en butik som fikar på det området. Ha basic snoddar etc. Bra ide att sälja smycken och accessoarer men häng 
med i trender, uppdatera.  

- Personal: mer serviceinriktade, ingen uppmärksamhet, någon annan anser det bra för att butikerna är så små.  
- Har alltid merförsäljning - störande men det har ju alla butiker. Bil bok är värst när det kommer till det.  
- Äldre: vet inte, jag köper bara håraccessoarer med bra utbud. Anställda skulle kännas mer seriösa, känns 

oengagerade. 1a prio att folk inte snor, 2a prio att sälja.  

15 Har du något eget att tillägga? 
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- Glitter finns väl bara i sverige? Finns det på nätet? Ingen som visste.  
- Deras logga är inte bra. Man känner igen men förknippar med upplevelse av butiken, krimskrams. De borde 

förnya den för att då ser ju folk att de hänger med och uppdaterar, folk skulle nog se positivt för det. Det är ju det 
som syns utåt. Loggan har väl varit samma sen vi var små?  

- Äldre: ha mindre saker pga lilla ytan, fokus på antingen smycken eller hårprodukter, bättre placering av 
butikerna, de borde ju ha någon som ingen annan har så många som har det de erbjuder, borde typ ha ensamrätter 
på produkter.  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Bilaga 5 - Transkribering av intervju med Magnus Carlsson 
Jag jobbar med att etablera butiker och har gjort det i över 20 år. Jag har tidigare jobbat på ett antal av de ledande 

inredningsföretagen och sen bytte jag sida och satte mig hos två andra kunder; Monki, Weekday och Cheap Monday, 

där jag var ansvarig för att etablera och realisera butikskoncepten. Det gjorde jag i ungefär 4 år, sen köpte H&M upp 
företagen och då valde jag att byta. Då hoppade jag över till Gina Tricot med samma funktionalitet som tidigare där 

jag var ansvarig för projekten och att realisera dem. Därefter valde jag att starta eget som är det jag gör idag, som 

heter Matcja och affärisiden är att matcha kul människor med kul företag, men det var att göra kul projekt som var 

min målsättning och det har jag nu drivit i 2 1/2 år. Under den här resan har jag realiserat kanske ett 20-tal 

butikskoncept från a till ö, där jag alltid börjat från ett blankt papper och gjort iordning olika koncept. Jag vill 

förtydliga att jag inte är kreatör, men däremot så är jag jobbat mycket med duktiga kreatörer och designers, så jag 
har en god förståelse för den processen, de krav som finns och de utmaningar som finns vid utveckling av koncept. 

Det sista jag gjorde nu var att förverkliga en pop-up butik i Stockholm för Axel Arigato. På Monki- och Weekday-

tiden gjorde vi en ungefär 12 butikskoncept på 3 år. I vanliga fall gör butiker ett nytt butikskoncept kanske var 3:e 

eller vart 5:e år. Så jag fick väldigt stor erfarenhet på kort tid, och då var jag ansvarig för alla koncepten (Monki, 

Weekday och Cheap Monday). Så det är min bakgrund till att jag gör det jag gör.  

Projekten har jag bara bilder på hur resultatet blev, som finns på min hemsida. Men man kan säga att en process för 

att ta fram ett koncept går till så att man jobbar med en kund som vet vad de vill ha. Och framförallt säger min 

erfarenhet att ju bättre info kunden har - ju större chans att realisera projektet är det. Är det en luddig kravbild från 

början så blir det ett luddigt projekt att driva i och med att kunden ofta ändrar sig under resans gång, eftersom man 
inte vet riktigt vad man vill ha. Sen menar jag inte att man vill veta precis hur man vill ha i möbeldesign eller 

rumsgestaltning, men man behöver veta vad man vill att konceptet ska utstråla så man vet att man pratar till rätt 

målgrupp. Och då är väl det vanligaste att man som ansvarig först gör en tidsplan för att leda ett projekt. Jag skulle 

vilja säga att ska man göra en tidsplan idag så tar det ungefär 30 veckor från det initierade mötet till en förverkligad 

butik. Det gäller också att sätta ihop en projektgrupp som är kompetent att göra detta - i den brukar det vara en 
kreativt ansvarig på bolaget som man arbetar ihop med om man till exempel är en extern kreatör. Och sen ska det 

finnas en byrå som man tar in för att göra det kreativa arbetet, sen måste man ha en projektorganisation för att driva 

det i mål - antingen internt eller extern hos kunden och oftast inte hos kreatören. Kretaören har oftast en egen 

projektorganisation för att se till att man levererar handlingar i tid. Men projektet bör drivas av kunden för att man 

ska få bäst ekonomi och bäst tid.  

Sen finns det ett antal steg i den processen; Om man har starten av projektet som vecka 0 så bör man få fram den 

byrå som ska användas och arbetas med - om man är snabb och har gjort sin hemläxa som kund så tar det 4 veckor 

att jobba fram en sån pitch på byrån. Alltså inte ta fram ett designförslag, utan bestämma vilken byrå man vill arbeta 

med. Därefter börjar man med en brief för konceptarbetet, om man är snabb så tar denna process mellan 6-8 veckor. 

Detta beror på hur duktig man är på att hålla de avstämmande mötena i de olika faserna som man behöver gå igenom 
när man gör ett koncept. Den delen är den mest osäkra delen - som betyder hur bra arbete man gör som kreatör och 

beroende på hur pass väl kunden vet vad de vill ha och hur mycket de ändrar sig när de ser idéerna. Vet kunden vad 

de vill ha och om man är kompetent nog så kan det gå fort. Vet man inte vad man vill ha kan processen ta allt ifrån 6 

veckor till hur lång tid som helst. Min erfarenhet är att det är viktigt att ha en så tajt grupp som möjligt för denna typ 
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av process. Är man för många som ska vara med att tycka blir det dåligt. Ju mer människor som är med - ju större 

risk är det att projektet drar ut på tiden. Nästa steg efter att man har kommit fram till ett koncept - så tas det fram och 

realiseras. Man behöver rumsgestalta det genom bygghandlingar och detaljritningar på möbler och funktioner som 

man valt att ta fram. Det tar kanske 3 veckor om man är en byrå med tillräckliga resurser. Nästa steg handlar om att 
upphandla konceptet vilket tar cirka 4 veckor om man har handlingarna i ordning och vet vad man vill. Då handlar 

det om att upphandla möbler och entreprenörer för eventuella byggnationer och lokaler etc. och det görs i en 

parallell process. Sen kommer produktion av inredning, som kan ta ungefär 6-8 veckor, om det inte är något 

specialmaterial eller liknande. Sen har man byggnation av butiken som kan ligga lite omlott  och produktionen 

brukar vara 4-6 veckor. Efter det har man styling av butik och kunden tar in sina produkter, en process som tar cirka 
1-2 veckor. Och sen öppnar man.  

Om man driver detta så kan man tycka att 30 veckor är länge, men jag skulle vilja säga att när man bryter ner 

projektet så är det rätt tajt. För att göra det konceptet som togs fram till Axel Arigatos pop-up butik, vilket innebar 

lite mindre färdigställande av butiksytan och mindre färdigställande av antalet möbler, tog det från början av februari 

till slutet av april. Cheap Monday i Köpenhamn tog 10 veckor från projektstart till färdig butik, men då visste 
kunden väl vad den ville ha och därför gick det fort. A och O är att vara beslutskompetent.  

När koncept för företag som exempelvis det med den stora röda loggan tas fram, arbetar man i ett antal år innan det 

presenteras då det är väldigt mycket arbete innan den kreativa processen sker. För de 12-13 projekten för Monki, 

Weekday och Cheap Monday jag gjorde under 3 år var det inget som tog så lång tid som 30 veckor utan snarare runt 

20 veckor ungefär.  

Kreatörer var från en designbyrå, som radade upp med de personer de tyckte skulle vara med. För Monki var det 

ganska nybakade studenter som inte gjort mycket eller inget retail alls innan, men de var starka i sin 

designövertygelse och sin kompetens. Det behövdes inga styrelsemöten för att få ”GO”, utan beslut togs snabbt. 

Man behöver ha en beställare som har mandat, en marknadschef har ofta mandat men de har en VD och en ledning 

som ska tycka till. Sen får man bestämma sig att man litar på idéerna som kommer fram och det är även viktigt att 
sälja in idéerna på ett bra sätt. Resan för Monki är tämligen unik. Andra företag har en normalare cykel för 

konceptframtagning. Ofta är processerna längre för att de är mer komplexa i större organisationer. Sen är det en 

process; först kommer den konceptuella framtagningen som bygger på att man tar fram en konceptuell ide som 

håller, den kan göras på lite olika sätt. Allt från att man ger en brief och företaget kommer tillbaka med ett färdigt 

koncept till att man ger en brief och man jobbar igenom ett antal steg i stället för att inte gå för långt i det 
konceptuella arbetet med risk för att få bakslag på den ide man presenterar. Man gör istället kontinuerliga 

avstämningar - först lite övergripande moodboards med lite färger och idéer och sen bryter man ned de till lite mer 

specifika designmoment och stämmer av det. Sen gör man en komplett presentation. Det andra alternativet är att 

man gör en komplett presentation, allt är färdigt men risken finns att kund säger nej. Då får man ju göra om allt.  

Ja eller ofta när kunden inte har en tydlig bild om var man själv är, som kanske i ert fall är med glitter, som jag inte 

tycker att man har en tydligt bild av vad de står för etc. Då är risken att om inte kunden själv vet riktigt vad den vill, 

sen kommer en duktig kreatör som visualiserar något och DÅ kan processen starta hos kunderna eftersom till 

exempel en VD inte är en kreatör och inte har förmågan att själv veta vad som ska/kan tas fram. De får inte upp 

visuell bild själv men när någon tar fram det så klarnar det - då får de en tydligare bild om var man är påväg. Annars 

om kunden är mer kreativ kan de ha gett en tydligare bild av vad man vill ha och gillar.  
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Processen är ju utmanande, speciellt när man ska sälja in koncepten. Ofta köps de på rätt fasta spelregler och då vill 

man ju jobba fram i en process för att undvika att börja om från början. Man ska tänka först 20 procent, sen 40 

procent och sen 100 procent. Sen skulle jag vilja säga att om ni som kreatörer ska sälja in någonting finns ofta en 

tight budget i projekten, speciellt om man arbetar med de nordiska företagen som har en tydlig bild om vad saker får 
kosta och allt som oftast så letar man inspiration till det man själv vill ha från de ”fina gatorna”. Då ligger man 

väldigt skevt till i sin bild av det man gillar till det man vill betala. Det finns två vägar att gå; kunden köper en 

designide och sen bryter de själva ner iden utan kreatörens inblandning. Det blir då väldigt mycket beslut som tas 

utan avstämning med de ursprungliga människorna som gjort idén. Min erfarenhet är att vill man ha en så stor succé 

som möjligt i framtagningen av ett koncept, både för kreatörens räkning och för kundens räkning, är det viktigt att 
arbeta i en tre-enighet. Kunden är kvar i projektet, kreatören är med och sen kopplar man på producenterna för 

möbler/gestaltning. Kan man göra detta i ett tydligt samarbete och inom de ekonomiska ramarna gör det lättare att ta 

de rätta besluten för att nå det starkaste uttrycket som kunden ska uppleva. Man lägger pengarna på det som kunden 

uppfattar och inte på någon superfräck möbel från Milanos möbelmässa. Kan man göra de designmässiga 

avvägningarna tillsammans alla tre med tydlig ekonomisk- och tidsstyrning så får man ett väldigt starkt uttryck. 
Monki gjordes väldigt ekonomiskt. 

En anekdot jag har är att din kreativitet blir bättre när pengarna är dina egna. Exempel på ett projekt jag ansvarade 

för och 100.00kr var tvunget att tas bort men kreatörerna sa att det inte gick,. Tills jag sa att det tas från ert arvode, 

och då blev de kreativa. Det är lätt när det handlar om andras pengar. Många kreatörer är prestigelösa, det är 

jobbigare när man är ny och osäkrare på om man gör tillräcklig hög nivå eller inte. Så ett råd är att inse att man 
jobbar med någon annans pengar. Om man vill vara med i ett projekt på riktigt - se till så att ni får vara med i 

processen efter också om man är kreatör, då har man störst succé.  

Utan att rita layouterna så har jag ansvar tillsammans med de andra kollegorna att bedöma alla delar som exempelvis 

har butiken ett tillräckligt kommersiellt flöde etc. Men det är en del i arbetet som kommer ännu mer efter att själva 
konceptet är framtaget. Till exempel då hur gör man kommersiellt skyltfönster, hur djupt det ska vara och så vidare. I 

kommersiella kedjor kan det ju handla om högervarv för att få folk i hela butiken, hur får man de att stanna så länge 

som möjligt och så vidare. Det säkerställs genom konceptet, dess belysning, varupresentation, priskommunikation, 

image och så vidare. Jag vill dock flagga för att det händer så otroligt mycket bara ett år tillbaka och till idag på hur 

man gör ett retailspace. Det är ni som är den nya generationen som har ett nytt beteende för hur man handlar sina 
varor, så att jag skulle vilja säga att just nu är man inne i ett paradigmskifte på hur vilket jobb ska butikerna göra. 

Den ”fysiska plattformen” som man mer kallar det i dag. Förr var det tydligt att det var där man sålde sina varor, det 

fanns ingen annanstans att köpa dem. Idag kan man hitta allt via sin mobil och dator. Därför är det idag fortfarande 

så att fysiska plattformen ska göra ett säljjobb men jag är inte säker på att det är samma jobb framöver. Den enda jag 

kan säga idag är att det kommer gå mycket fortare än vad någon ens kan tänka sig. Jag jobbar ju både med företag 
som kommer från e-handeln och som inte har några fysiska plattformar alls. En traditionell butik kanske har 90% 

fysisk försäljning och 10% e-handel. Det är 70/30 för företag som först har e-handel butik och fysiska butiken är inte 

lika viktig som säljplattform men den har ett annat jobb att göra som att tala om vem man är till exempel. För att 

svara på er fråga: Jag skulle nog vilja säga att det är lite (med risk för att Lotta blir arg hehe) traditionell retail. I de 

sista butikerna jag gjort har man ingen kassa. Axel Arigato butiken tog bort kontanter helt och det blir inget problem. 

Har de bara kontanter med sig - ja men då gör jag en order i butiken så får du skorna i brevlådan imorgon istället. 
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Man kan göra order i butiker via nätet, betala faktura eller med kort och ta med varan från butiken. Glitters målgrupp 

använder ju inte heller kontanter. Därför vill jag säga att man bara kan ta bort kassa, som i traditionellt sätt är den 

stora samlingspunkten för idag fyller den ingen funktion. Jag skulle hellre lägga mer tanke när man gör nytt koncept 

på att hur får man folk att vilja trivas i den miljön där man är? Det är inget problem att få tag på glittersmycken, men 
det jobbiga för Glitter är vad är det som gör att man ska gå till just dem och inte till H&M och andra klädbutiker. Det 

är ju samma grejer för samma pengar. Folk är inte i butiker på det sättet som de var 3 år sen typ. Då kunde man gå 

till butiker och strosa för att se om det fanns något kul. Idag sitter man kanske på ett kafé och kollar på en hemsida 

efter en produkt, går till butiken och köper den till kvällen. Behöver man inte produkten den kvällen är det kanske 

snarare så att man beställer via nätet där och då. Detta är viktigare idag. Jag är inte säker på att skyltfönster kommer 
göra det jobb det gjort historiskt sätt, där man ska produktplacera för att sälja, utan skyltfönster har ett jobb att 

kommunicera med den målgrupp som man vill kommunicera med. Har man en bredare målgrupp kanske man ska 

göra fönster som pratar med olika målgrupper av kunder vid olika tillfällen. Glitter har ju en tydlig målgrupp, i det 

fallet kommer inte segmentering ske kanske, men till exempel H&M som har barn, mamma, pappa, ungdom. Då 

behövs tydligare skyltning som inte är så fokuserad på produkt utan snarare ska förmedla en känslomässig effekt. 
Skyltfönster utrstrålar att ”Ja men H&M har rätt produkter för den här säsongen” till exempel. 

Jag vill säga att till er att fastna inte för mycket på vad man gjort förr, utan håll hellre sinnet öppet. Just nu är det så 

lite facit på hur man gör en framgångsrik yta, något som jag inte upplevt på mina 20 år. Det är så mycket frågetecken 

hur man ska göra för att nå störst framgång. Exempelvis H&M som ska lansera butik med kafé, jag tror inte själva 

kaffet är grejen utan det man vill är att kunderna ska vilja tillbringa mer tid i butiken. Begreppet omnichannel gillar 
jag personligen inte, det känns som ett så tekniskt, tråkigt ord. Men det man måste göra framöver är att oavsett var 

du handlar så handlar du med samma villkor. Inom traditionell retail kan du inte göra ett köp där du får 10 dagars 

kredit via klarna. Vilket är fördel med nätet, du kan köpa innan lön till exempel. Något som är jätteviktigt framöver 

är att betalningsvillkoren är densamma på den digitala- och den fysiska plattformen. Ännu viktigare också att ha 

samma prisbild i alla kanaler.  
En kul idé för H&M: Jag hade öppnat en stor butik på vVctoria Station i London med 50 provrum, en paketutlänning 

och lite basvaror och accessoarer för att kunderna skulle kunna prova sina beställda kläder och sedan hämta ut, 

returnera etc. 

Allt framöver handlar om att det ska vara tillgängligt. Ett tecken på att det händer något stort är att H&M för första 

gången någonsin pratar om försäljningstillväxt i procentuella tal av omsättningen. Förr har de alltid pratat om tillväxt 
i antalet nya butiker, vilket innebär att H&M nu inte särredovisare hur mycket de säljer på nätet eller i butik, med det 

man kan vara klar över är att de säljer tillräckligt mycket på nätet för att det ska äventyra den fysiska butiken.  

Det är tydligt att de går ihop för mycket i varandra man vet inte var triggen till ett köp startar längre. Tänk till 

exempel på hur handlar ni själva?  

Jag tycker dock inte att man ska försöka bygga in den digitala miljön i den fysiska. 
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Bilaga 6 - Bilder på det nya konceptet 
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