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ABSTRACT 

 

Titel: Köpbeteende – En studie av Gekås Ullared och Vasaloppet, två platser inom 

upplevelseindustrin. 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Sofie Björkman och Rikard Hägglund 

 

Handledare: Lars Ekstrand 

 

Datum: 2011-05 

 

Syfte: Syftet med examensarbetet är att se hur köpbeteendet gestaltar sig i olika 

situationer. Vi har avgränsat examensarbetet till att belysa två organisationer inom 

upplevelseindustrin. Gekås i Ullared och Vasaloppet. Vi anser att köpmönstret hos 

besökarna vid dessa platser skiljer sig från det vardagliga köpmönstret. Vi önskar även att 

ge förslag på verksamhetsutveckling. Sist men inte minst ska vi ta fram en checklista för 

påverkande framgångsfaktorer för event och andra aktörer inom upplevelseindustrin. 

 

Metod: Vi diskuterar hur köpbeteende i speciella situationer gestaltas på platserna Gekås 

Ullared och på Vasaloppet. Studien har gjorts enligt ett traditionellt upplägg med syfte 

och problemformuleringar, basen har utgjorts av en teoristudie. Utifrån den har 

intervjufrågor formats. I arbetet har vi använt oss av ett kvalitativt förhållningssätt med 

en hermeneutisk lära. Avslutningsvis har en kritisk granskning gjorts av den valda 

metoden. 

 

Resultat & slutsats: I studien fick vi fram att både Gekås och Vasaloppet har hög andel 

nöjda kunder som gärna återkommer till platserna. Gekås och Vasaloppet arbetar ständigt 

med att utveckla sitt erbjudande till deras kunder genom ett helhetskoncept. Detta är en 

stark faktor till att kunderna återkommer samt att evenemanget/företaget fortsätter att öka i 

popularitet och utveckling. Förberedda kunder får ett större mervärde och utbyte av 

upplevelsen. Medias bevakning av Gekås och Vasaloppet har gjort att fler människor väljer 

att besöka de två orterna. 

 

Förslag till fortsattforskning: Med bakgrund av denna forskning skulle vi se ett intresse 

i att få ta del av en forskning om hur köpbeteendet för platserna skiljer sig mellan män 

och kvinnor. 

 

Uppsatsens bidrag: Denna uppsats ska ge större förståelse för hur företag som arbetar 

med upplevelser kan utveckla sina koncept, att skapa större attraktion och göra 

upplevelsen mer minnesvärd för kunden. 

 

Nyckelord: Köpbeteende, Upplevelse, Upplevelseindustri, Varuhus, Evenemang,     

Shopping 
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ABSTRACT 

 

Title: Purchasing Behaviour - A Study on Gekas Ullared and Vasaloppet Which are two 

Places in the Experience Industry  

 

Level: Bachelor Thesis in the subject Business  

 

Author: Sofie Björkman and Rikard Hägglund 

 

Supervisor: Lars Ekstrand  

 

Date: 2011-05  

 

Purpose: The purpose of this paper is to see how purchasing behaviour is shaped in 

different situations, we have defined the thesis to illustrate two organizations in the 

entertainment industry, Gekas Ullared and Vasaloppet. We believe that the purchase pattern 

of visitors at these sites is different from the everyday purchase pattern. We wish further to 

provide suggestions for business development. Last but not least, we develop a checklist of 

influencing factors for success of event and other actors in the experience industry.  

 

Method: We will discuss how purchasing behaviour in specific situations portrays itself at 

GeKås Ullared and Vasaloppet. The study has been made according to a traditional 

approach with the purpose and a problem formulation, the base is comprised of a theoretical 

study. From this base interview questions has been formulated. In this study we used a 

qualitative approach with a hermeneutics tenet. Finally, a critical assessment was conducted 

of this method.  

 

Results & conclusion: In this study we have found that both Gekas and Vasaloppet have a 

high percentage of satisfied customers who are happy to return to the sites. Gekas and 

Vasaloppet constantly work to develop their offers to customers through the entire 

concept. This is a strong factor that customers will return and that the event / company 

understand the increase in popularity and development. Prepared clients receive greater 

value and exchange of experience. Media coverage of Gekas and Vasaloppet has made more 

people choose to visit the two towns.  

 

Further research: With this research as a background we would see an interest in getting 

access to a research on how purchase behaviour of these two sites differs between men and 

women.  

 

Contributions: This paper will provide a greater understanding of how companies are 

dealing with experiences and develop their concepts, to create greater attraction and make 

the experience more memorable for the customer.  

 

Keywords: Purchasing behaviour, Experience, Experience Industry, Department Stores, 

Events, Shopping  
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Förord 

Innan ni läser vidare i vår uppsats vill vi tacka vår handledare som haft tålamod med oss och 

varit en bra hjälp vid skrivandet av uppsatsen. Vi vill också tacka Gekås och Vasaloppet samt 

alla respondenter vi varit i kontakt med under framtagandet av empiri i denna uppsats. Mötena 

har varit positiva och givande. 
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marknadschefen Monica Ericsson och informationschefen Per Stridh 

på Vasaloppet, för Ert engagemang vid intervjuerna. 
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1. Inledning 

Det här är en bakgrundshistoria om hur vår idé till examensarbetet kom till. Vi kommer att 

börja med en beskrivning av en resa till Ullared som en av oss författare till denna uppsats 

gjorde tillsammans med sin mormor. Hur detta senare landade i Sveriges i särklass största 

folkfest och idrottsevenemang Vasaloppet kan man ju undra, men det ska vi försöka beskriva 

här. I detta kapitel har vi därför som avsikt att försöka vägleda dig som läsare till den 

problemdiskussion som vår idé föddes ur, och som ligger till grund för vår undersökning. Vi 

ämnar sedan leda er in i uppsatsens frågeformulering och syfte. Vi kommer slutligen avsluta 

detta kapitel med en disposition över upplägget. 

 

Hur det hela började 

Det hela började med en komisk och smått chockerande resa till Ullared som en av oss 

författare upplevde tillsammans med sin mormor. 

 

Vi packade in alla saker i bilen och körde mot Gävle busstation, där bussen till Ullared skulle 

avgå kl 22.00 på torsdagskvällen. Veckorna innan resan hade vi (mormor och jag) skrivit en 

shoppinglista på saker vi behövde. När vi satt i bussen eskalerade diskussionerna runtomkring 

oss, vad ska ni köpa? hur mycket pengar beräknas vi göra av med? Hur kommer priserna att 

vara, är det mycket billigare jämfört med hemma? När vi hörde samtalen runtomkring gick 

tankarna över på om alla de sakerna som fanns med på ”inköpslistan” verkligen var 

nödvändiga. Vi kände oss upprymda, förväntansfulla och sugna på att göra några riktigt fina 

fynd. Bussen rullade iväg från Gävle och mot Ullared, mot nya upplevelser och erfarenheter. 

Morgonen efter hade vi anlänt till Ullared och nu stod vi utanför Gekås. Vi var upprymda 

förväntansfulla på att portarna in till varuhuset skulle öppnas. Medan vi väntade förstod vi 

ganska snabbt att det var ett bra initiativ att kliva upp lite tidigare för att bege oss till entrén. 

Nu började kön bakom oss bli riktigt lång, det stod redan människor i långa rader vid den 

bortre delen av parkeringen. Väl inne i varuhuset fick vi nästan en chock över hur stort det 

var. Varor med specialerbjudande stod i långa rader. Förbrukningsvaror till extrapris stod 

staplade i höga travar. Allt fler människor började strömma in och vi märkte hur alla blev 

exalterade över de låga priserna. Mormors första mening var: ”Hur ska vi hinna allt detta på 

en dag? ”Vi kände oss lite stressade över storleken på varuhuset men bestämde oss för att gå 

till heminredningen först för att sedan utforska de andra avdelningarna. De känslor och 
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förväntningar vi hade haft i bussen infann sig redan efter att den första varan hade lagts i 

korgen, en taklampa från Markslöjd till halva priset, kuddar, filtar, blockljus. Vi lämnade 

heminrednings avdelning med halvfull kundvagn och traskade vidare i varuhuset. Vagnen 

fylldes på med alla möjliga varor. Träskor, ett femtiopack strumpor för endast 45 

kronor(1.11kr/st), schampo, bullformar och slickepotter, värmeljus i 200 pack, 

leopardmönstrade tofflor. Ja listan kan göras lång, men värst av alla inköp var ett rosa 

förkläde med hjärtan och volanger för 10 kronor. Som ni märker var vårt förstånd totalt 

bortblåst. Vi hade alltså drabbats av shoppinghysteri. 

 

Ni har säkert varit med om detta någon gång. Kassaapparater öppnas och stängs med en duns, 

ljudet av kvittomaskiner som knattrar, mynt som skramlar i plånböcker och kreditkort som 

dras i ett rasande tempo. På klädavdelningen trängs och trampar besökarna på varandras fötter 

samtidigt som de brottar och armbågar sig fram mellan människoskarorna. Det hörs en ljudlig 

mix av röster från världens alla hörn som blandas upp med det ständiga sorlet i lokalerna som 

aldrig tycks tystna. Barn grinar av trötthet och utmattning och vuxna människor irrar runt likt 

yra höns med stressade blickar. Då och då hörs djupa suckar på grund av de långa köerna 

samtidigt som det överröstas med skratt och glada leenden. 

 

Efter ett antal timmars shoppande var vi helt utmattade och slutkörda. Det var dags att åka 

hem, på hemvägen bockade vi av listan mot våra köp och insåg att det var en hel del varor 

som hade smugit sig med. Vi skrattade över alla våra impulsköp. Vi var trötta men ändå glada 

över att ha köpt alla saker till ett bra pris. 

 

Vasaloppet 

Klockan är 4:45 på morgonen. I strålkastarljuset utanför Vasaloppsstarten hörs ett svagt ljud 

av dansbandsmusik i högtalarna. Än så länge råder ett stilla lugn i området. Några röster hörs 

borta från parkeringen och ett dieselaggregat startas. Samtidigt kör en traktor förbi och styr 

bort de få centimeter av nysnö som fallit under natten. Trafikpoliserna står och vinkar in några 

bilar till den bortre delen av parkeringen. Än så länge råder ett stilla lugn. 

 

Klockan är 4:55. Lite längre bort på landsvägen kan man märka att det är något som börjar 

hända. Mörkret lyses upp från en lång karavan av bilar. De kommer närmare och närmare. 

Bilarna sladdar in på parkeringen och dörrarna öppnas och stängs i ett snabbt tempo. Plötsligt 

förvandlas det lugn som hittills funnits till en smått kaosartad stämning. Trots att det 



 

 3 

fortfarande är ca 3 timmar kvar till start rusar en stor folkskara mot startplatsen i hopp om att 

få en bra plats i kön till startledet. Värst är hetsen i kön till det tredje ledet. Människor 

armbågar sig fram och plötsligt hörs en högljudd röst från en man i 50 års -ålder. ”Ställ dig i 

kön som alla andra!” Utanför portarna till vallaservicen står redan en lång kö av nervösa 

människor. Det kommer stora ångmoln från deras flämtande andetag. Visste man inte att det 

var 20 minusgrader ute skulle man kunna tro att det kokade i luften. Det rycks och slits i 

portarna och någon fäller en desperat kommentar om att han måste få sina skidor utlämnade 

innan kön till startledet blir för lång. Dörrarna till skidutlämningen öppnas och människor 

fullkomligt springer över varandra.  

 

Klockan är 07:59:30 och dansbandsmusiken slocknar. Ur högtalarna berättar en röst att det är 

30 sekunder kvar till start. Sorlet från 17 000 stycken människor mynnar ut och det blir helt 

plötsligt knäpptyst. 30 sekunder senare går startskottet. Den harmoniska stämningen som 

rådigt för några sekunder är helt bortblåst. Människor åker in i varandra. Några stavar och 

skidor bryts. Längre fram på startrakan hörs en irriterad röst från en medelålders man som 

skriker. "stav, stav, GE MIG EN STAV!" ca 20 cm framför ansiktet på en arrangör. 

Vasaloppet har börjat! 

 

Ca 10 timmar tidigare i Vasaloppets mässområde. Samma människor. 

 

Inne i mässområdet rör sig en konstant ström av människor. Det hörs ett tydligt sorl från 

människorna i området. Stämningen är stressad men människor är ändå glada och 

förväntansfulla. Ett yngre par beger sig till en restaurang och äter sin fjärde portion pasta i 

hopp om att ladda kroppen med så mycket energi som möjligt, ont vetandes att de kommer att 

ligga sömnlösa hela natten på grund av magknip. Spekulationerna om vallning inför loppet 

hänger i luften och de ”senaste vallatipsen” går från mun till mun bland besökarna. Några 

säljare står och pratar sig varm om deras produkter för ett par vilsna personer som är så 

nervösa inför loppet att de inte kan stå still där de står. Lite längre bort i lokalerna hos en 

annan leverantör köper några människor sin tredje skidvalla med samma användningsområde 

som de två andra produkterna. Det pratas mycket om erfarenheter från tidigare lopp. 

Människor vandrar runt i mässområdet och försöker skaffa sig så många tips som möjligt för 

att göra resan i fädernas spår så lättsam och smärtfri som möjligt. I händerna har de flera påsar 

med sportdryck, powerbars och skidvalla. Det råder en stor osäkerhet kring utrustning. 

Fokusen på loppet är stort och helt plötsligt verkar pengar inte tydligen ha någon betydelse. 
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Att människor får köa, ibland i flera timmar för att få lämna in eller få hjälp där de vill tycks 

heller inte spela någon roll.  

 

Att vi i detta examensarbete har valt att belysa två, vitt skilda konsumtionsställen som Gekås 

Ullared och Vasaloppet är för att vi genom egna erfarenheter har uppmärksammat att det är 

något som sammanför de båda platserna. Det är helt klart något som inträffar som gör att 

konsumtionsmönstret rubbas hos dessa kunder. Efter att ha upplevt Gekås Ullared och 

Vasaloppet kan vi inte sluta att förundras av vad som egentligen händer när tusentals 

människor från världens alla hörn hamnar på ett och samma ställe. Det är intressant att 

fördjupa sig i den smått overkliga situation som uppstår när vanliga människor plötsligt inte 

kan råda bot på sig själva och deras shoppinghysteri när dem öppnar plånböckerna för 

produkter som de i vissa fall inte ens kommer att ta fram ur förpackningen. Därför tycker vi 

att det är intressant att utreda vad det är som egentligen som händer i dessa situationer. 

 

Har ni aldrig varit med om denna situation tycker vi att ni någon gång bör utsätta er för det. 

Det är helt enkelt en underlig upplevelse som alltid kommer finnas med i ert minne! 

 

 

1.1 Problembakgrund 

Sverige har på några decennier övergått från ett jordbrukssamhälle, gått via ett 

industrisamhälle för att vidare utvecklas till ett informationssamhälle. På senare år har 

samhället fått allt större fokus på individen och dess tillfredställelse, vi är inne i ett 

upplevelsesamhälle som ur konsumenthänseende har stort fokus på upplevelser, 

tillfredställelse och människors individuella behov. Detta har givetvis fått allt större betydelse 

för hur företag och organisationer måste anpassa sig till den situation som råder för att kunna 

tillfredsställa kundernas behov. 

 

Upplevelseindustrin 

Längtan efter att få skämma bort sig själv får allt större fokus vilket gör att individen söker 

variation, nya upplevelser och spännande moment utanför vardagen. 

Pine & Gilmore menar att vi redan nu är på väg in i ett transformationssamhälle som bygger 

på utvidgning av upplevelsesamhället
1
. Det är upplevelseeffekterna som skapas hos gästen 

                                                 
1
  Pine & Gilmore 1999, s.173 
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som är målet för teorin, samt att förändra livssituationen hos gästen och lämna ett positivt 

intryck. Det gör att kunderna och gästerna återkommer. Företag inom upplevelseindustrin 

måste satsa större resurser på att ständigt utveckla nya och unika upplevelser för dess gäster 

och kunder. 

Ett praktexempel på denna på detta transformationstänkande är Disney World som hela tiden 

förändrar och utvecklar sitt utseende i parken för att kunna ge dess besökare nya upplevelser 

vid varje besök. 

 

Upplevelseindustri i Sverige. 

Gekås Ullared är en mötesplats som många Svenskar har upplevt eller hört talas om. 

Grundkonceptet för Gekås Ullared startade 1963 i en källarlokal på orten, därefter har 

verksamheten ständigt expanderat. Idag är Gekås ett av Sveriges största och mest välbesökta 

varuhus och turistmål, som erbjuder ett brett sortiment. Varuhuset arbetar ständig med 

konceptutveckling för bättre möjligheter till konferens och underhållning för att på så sätt 

skapa mervärde för besökarna.
2
 

 

Visionen för Gekås är att vara Nordens ledande aktör och konceptutvecklare inom 

upplevelsebaserad shoppingturism. År 2010 omsatte varuhuset 3,8 miljarder kronor på 4,5 

miljoner besökare, vilket är en ökning av omsättningen på 12 % sedan 2009 
3
, På plats fyller 

kunderna på med varor i kundvagnarna för ca 15 kr per minut
4
. En genomsnittskund reser i 

snitt 23 mil enkel resa för att besöka Gekås och handlar i genomsnitt för 3600kr per besök, 

Något som är intressant är att dessa besökare gör återbesök 2 ggr per år
5
. Det råder inget 

tvivel om att företaget har något speciellt som lockar alla besökare varje år. 

 

Det kan jämföras med Vasaloppet som även det är en stor besöksattraktion. Vasaloppet har en 

lång tradition bakom sig. Det hela började 1922 då Morasonen Ander Pers födde iden om att 

genomföra ett 9 mil långt skidlopp till minne av Gustav Vasas flykt från Mora till Norge 

1521. Det första loppet genomfördes den 19 mars 1922 och har sedan dess blivit ett 

evenemang som många svenskar på något sätt har en relation till. Det som började med en 

enkel skidtävling har idag utvecklats en stor folkfest med ett vinterevenemang som innehåller 

9 stycken skidlopp. Varje år vallfärdar människor från hela världen till Sälen och Mora för att 

                                                 
2
http://www.gekas.se/Default.aspx?tabid=167, 2011-02-21 

3
http://www.gekas.se/Default.aspx?tabid=220, 2011-02-21 

4
http://www.gekas.se/Default.aspx?tabid=374, 2011-02-21 

5
http://www.gekas.se/Default.aspx?tabid=244, 2011-02-21 

http://www.gekas.se/Default.aspx?tabid=167
http://www.gekas.se/Default.aspx?tabid=220
http://www.gekas.se/Default.aspx?tabid=
http://www.gekas.se/Default.aspx?tabid=
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uppleva stämningen. Vasaloppet arrangerar även en sommarvecka som äger rum under 

augusti, med Vasastafetten, Cykelvasan och Stavgångsvasa. 

Under 2011 deltog ca 60 000 personer i något av de nio loppen som ingår i Vasaloppets 

vinterarrangemang. Besökarantalet är ofta betydlig större då familj och närstående följer med 

för att semestra och uppleva evenemanget och stämningen. Vasaloppsmässan som arrangeras 

varje år lockade i år ca 200 000 besökare
6
. 

 

Enligt en undersökning från 2009
7
 konsumerade ca 50 000 besökare ca 115 miljoner kronor i 

regionen samband med deras besök under Vasaloppets vinterveckor. Det är en ökning på ca 

63 miljoner kronor jämfört med 2004 då en liknande undersökning gjordes som visade på en 

konsumtion på 50.5 miljoner kronor med ungefär samma besökarantal. 

Studien visar på en ordentlig ökning av besökarnas välvilja att spendera pengar på 

välbefinnande och nöje i samband med loppen. Studien visade även på att 88 % av deltagarna 

och 94 % av publiken kunde tänka sig att återkomma till regionen även under sommartid. 

Inför 2012 års Vasalopp tyder mycket på att evenemanget har ökat i sin popularitet. Till 2012 

års vintervecka har Vasaloppet hittills 18 500 anmälda. Dt är en ökning med 19 % jämfört 

med fjolårets Vasalopp. Fortsätter denna trend kan Vasaloppet locka över 50 000 skidåkare 

till 2012 års Vasaloppsvecka.8 

Givetvis har evenemang såsom Vasaloppet utvecklats att bli mer kommersiella. Allt fler 

företag inom sportbranschen har insett vikten av att finnas på plats under vasaloppsveckorna 

då en stor del av deras ekonomiska verksamhet omsätts under dessa veckor. Vasaloppet har 

blivit en stor mötesplats med många människor i omlopp, där det omsätts mycket pengar. På 

senare år har även andra företag från andra branscher (ex bilföretag som Volkswagen) sökt sig 

till regionen under Vasaloppsveckan för att marknadsföra sig och sina produkter. 

 

1.2 Problemformulering 

Hur påverkas konsumenters köpbeteende av lokaler och omgivande miljöer, rummet i en 

vidare bemärkelse. Hur ter sig detta på platserna Vasaloppet och Gekås Ullared som är två 

turiständamål i Sverige. Vad får detta för ekonomiska effekter?  

                                                 
6
http://www.vasaloppet.se/wps/wcm/connect/9ca34e8043dd9980bb17fff6e22a165d/inbj_VLmassan_2011?MO

D=AJPERES, 2011-04-18 
7
Intervju Per Stridh, Vasaloppet, 18/5 

8
http://www.langd.se/marcialonga-fulltecknat-snart-aven-vasaloppet.4922400-86106.html 2011-05-22 

http://www.vasaloppet.se/wps/wcm/connect/9ca34e8043dd9980bb17fff6e22a165d/inbj_VLmassan_2011?MOD=AJPERES
http://www.vasaloppet.se/wps/wcm/connect/9ca34e8043dd9980bb17fff6e22a165d/inbj_VLmassan_2011?MOD=AJPERES
http://www.langd.se/marcialonga-fulltecknat-snart-aven-vasaloppet.4922400-86106.html
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1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att se hur köpbeteendet gestaltar sig i olika situationer. Vi 

har avgränsat examensarbetet till att belysa två företag inom upplevelseindustrin, Gekås i 

Ullared och Vasaloppet. Vi anser att köpmönstret hos besökarna vid dessa mötesplatser skiljer 

sig från det vardagliga köpmönstret. Vi önskar även att försöka ge förslag på 

verksamhetsutveckling. Vi har för avsikt att ta fram en checklista för påverkande 

framgångsfaktorer för event som andra aktörer inom upplevelseindustrin kan använda sig 

utav. 

 

1.4 Avgränsning 

För att se hur köpbeteendet gestaltar sig i olika situationer, har vi avgränsat detta 

examensarbete till att belysa två företag inom upplevelseindustrin. Gekås i Ullared och 

Vasaloppet två upplevelseplatser inom olika segment vilket lockade oss till valet av dem. Vi 

anser att köpmönstret hos besökarna vid dessa mötesplatser skiljer sig från det vardagliga 

köpmönstret. 
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1.5 Disposition 
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2. Metod 

Vi kommer att ge en motivering till vald forskningsstrategi. Avslutningsvis kommer vi att 

kritiskt granska den metod som vi använt oss utav. 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Inom vetenskapsteorin diskuterar man idag positivism och hermeneutik.9 I positivismen 

användes ett naturvetenskapligt synsätt för att härleda hypoteser från teorin för att därefter 

prova dem empiriskt med vetenskapliga metoder. I vårt examensarbete kommer vi att använda 

oss av det hermeneutiska förhållningssättet. 

 

2.1.1 Den hermeneutiska cirkeln 

Ordet hermeneutik kommer från grekiskans ord hermeneuo vilket betyder tolka, begreppet 

kommer efter guden Hermes, som i den grekiska mytologin var gudarnas budbärare. 

Syftet med denna teori är att ge kunskap om hur människan upplever en händelse. Det handlar 

om förståelsen för andra individers känslor och upplevelser i samband med denna händelse. 

I denna cirkel ingår två cirklar vid namn kognitiv och normativ cirkel. Den kognitiva cirkeln 

bygger på analytisk skillnad mellan värderingsmässigt och faktamässig uppfattning och de 

särdrag vi studerar.  Det är ett växelspel som finns mellan forskare och dess undersökta 

enheter. 

 

2.2 Angreppsätt 

Det finns två olika angreppssätt som kan användas för att samla in och bearbeta data, 

kvantitativ metod och kvalitativ metod. Skillnaden mellan dessa metoder är att den 

kvantitativa metoden görs genom att behandla insamlat material med statistiska tekniker, 

medan den kvalitativa metoden i större grad ser till helheten inriktar sig på fördjupning och 

tolkning av informationen för att kunna dra slutsatser av händelser som upplevs.  I kvalitativ 

metod används därför mer djupgående intervjuer. 

 

Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden, eftersom fallstudier har utförts, detta 

för att ge en sanningsenlig bild som möjligt av verkligheten som getts av respondenternas 

upplevelser. 

                                                 
9
Patel.R & Davidson B, 2003 s. 26-27 
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Undersökningen i arbetet har gjorts med insamlad primärdata i form av intervjuer. Vi har även 

använt oss av sekundärdata som avser litteratur, internetplatser och vetenskapliga artiklar. 

 

2.3 Urval 

För att få en uppfattning om vad som påverkar kundernas köpbeteende i samband med besök 

på Gekås och Vasloppet valde vi att besöka båda ställena för att utföra intervjuer med kunder 

och besökare. Vi kategoriserade in de tillfrågade i åldrarna 20-30, 31-40, 41-50, 51-60 samt 

61och uppåt. I urvalsgruppen försökte vi hålla en relativ jämn fördelning mellan män och 

kvinnor för att få en bra referensram. I urvalsgruppen för kunder på Gekås visade sig detta 

vara svårt då de flesta personerna som åkte på shoppingresa var kvinnor. På Vasaloppet fanns 

en större spridning även om det i detta fall var fler män än kvinnor. 

 

På Gekås Ullared delades totalt trettio frågeformulär ut, av dem trettio fick vi tillbaka nitton 

stycken vilket är ett bortfall på elva stycken. På Vasaloppet tillfrågades totalt fjorton stycken 

kunder från olika delar av Sverige, av dem fick vi svar från tio stycken vilket är ett bortfall på 

fyra stycken. 

 

För att få en inblick i hur båda företagen arbetar med att attrahera dess kunder valde vi att ta 

kontakt med organisationernas ledning. På Gekås Ullared fick vi möjlighet att utföra en 

direktintervju med VD:n Boris Lennerhov. Vi valde att få intervjua honom då vi ansåg att han 

var bäst lämpad att besvara våra frågor. 

 

Vasaloppet har en stor organisation där olika personer har ansvar över olika områden. Detta 

gjorde det lite svårare att hitta en person som kunde besvara alla frågor. Vi fick därför fördela  

de frågor vi hade skrivit ned i förväg till två personer inom organisationen. De personer vi har 

intervjuat inom organisationen är marknadschefen Monika Eriksson och informationschefen 

Per Stridh.  

 

2.4. Tillvägagångssätt vid intervjuer 

I denna studie har vi gjort intervjuer med ansvariga i våra valda organisationer. Intervjuerna 

har bedrivits på lite olika sätt beroende på anpassning av situationen. 
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Intervjuer med kunder och besökare på Gekås Ullared gjordes i samband med en bussresa på 

väg till och från Ullared. Frågorna hade skrivits ned i förväg i ett frågeformulär som delades 

ut till urvalsgruppen på resan ned till Ullared. Vi presenterade först lite kort om vad 

examensarbetet handlade om, därefter bad vi de tillfrågade att reflektera över situationen i 

samband med deras besök för att slutligen lämna tillbaka sina svar på vägen hem i bussen. 

 

På Vasaloppet tog vi kontakt med besökare dagen innan tävlingen, inne i Mora centrum samt 

vid målområdet utanför Vasaloppstältet och mässområdet. Även här presenterade vi lite kort 

om vad vårt examensarbete skulle handla om för att de skulle få en känsla av vad vi ville 

åstadkomma med vår studie. Vi bad dem att reflektera över deras vistelse på vasaloppet och 

därefter ställde vi några korta frågor som de fick svara på. Grundtanken var att de tillfrågade 

skulle svara på frågorna direkt i samband med vår kontakt, men då de flesta inte hade tid att ta 

det omgående tog vi deras telefonnummer och e- post och att få återkomma veckan efter 

vasaloppet. Frågorna skickades därefter ut via e-post. De tillfrågade fick möjlighet att svara på 

frågorna via e-post eller genom direktintervju per telefon. 

 

I undersökningen gjordes även intervjuer med ansvariga i de valda organisationerna Gekås 

Ullared och Vasaloppet. En första kontakt togs via e-post med tillfrågan om intervju. Frågor 

skickades ut per e-post några dagar innan intervjun och därefter bestämdes träff eller tid för 

intervju. På Gekås Ullared fick vi ca 20 minuter till intervjun som gjordes på vd:n Boris 

Lennoerhovs kontor i varuhuset. På Vasaloppet utfördes intervjuer med olika personer via 

telefon. För att hålla en mer avspänd och lättsam stämning under intervjun användes ingen 

bandspelare. Anteckningar gjordes istället för hand i ett skrivblock. 

 

2.5. Metodkritik/Källkritik 

En undersökning som gjorts är ingenting värd om forskaren eller forskarna har undersökt fel 

saker efter den frågeställning som är avsedd att undersökas gjorts på fel sätt, därför är vikten 

av tillförlitlighet i undersökningen viktig. Under vår forskningsprocess har vi därför 

kontinuerligt försökt att utvärdera tillvägagångssättet och delresultaten med syfte att stärka 

vår undersöknings tillförlitlighet. 
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I vetenskapliga kretsar brukar tillförlitligheten benämnas i termerna reliabilitet och validitet. 

Reliabiliteten handlar om hur tillförlitlig undersökningen är beroende på hur mätningarna har 

utförts och hur noggrant forskarna har bearbetat informationen. Validiteten behandlar vad 

som är avsett att mätas samt hur detta har behandlats i frågeställningen
10

 det vill säga hur 

korrekt frågeställningen är. 

 

Det är även viktigt att vi som forskar kontinuerligt kritiskt granskar de källor som vi använt 

oss av i undersökningen. Detta gäller både primära källor så som intervjuer observationer etc. 

likväl är det viktigt att kritiskt granska de sekundära källorna så som vetenskapliga artiklar, 

böcker samt information från internet etc. 

 

2.5.1 Styrkande av reliabiliteten 

I vår undersökning har vi valt att ge de intervjuade personerna god tid att titta igenom de 

frågor vi haft, allt för att de skulle få en möjlighet att förbereda sig inför intervjutillfället för 

att ge oss dem bästa svaren på de frågor vi önskade få svar på. Genom att göra detta hoppades 

vi få mer utförliga och bättre genomtänkta svar. I vår undersökning har vi intervjuat kunder på 

Gekås Ullared och Vasaloppet. Vi har även utfört intervjuer med och ansvariga i de båda 

organisationerna. För intervjuer med ansvariga på Gekås Ullared och Vasaloppet har vi i 

samråd med personer inom organisationerna valt att vända oss till de som vi tillsammans 

ansåg vara bäst lämpade att besvara våra frågor. Därmed känner vi att vi har fått ut rätt 

information efter den frågeställning som varit avsedd att grunda uppsatsen på. I våra 

kundundersökningar har dock urvalet varit mer slumpvis, Det är därför mycket svårt att veta 

om de personer som vi har intervjuat representerar alla konsumenttyper därför kan 

reliabiliteten och generaliseringar av svar från de intervjuade personerna ifrågasättas. Vi har 

dock i möjligaste mån försökt att få med en bred intervjugrupp som möjligt för att få ett 

tillförlitligt resultat. 

 

2.5.2 Styrkande av validiteten 

Under tiden vi har arbetat med examensarbetet har vi hämtat in material i form av intervjuer 

från nitton stycken kunder på Gekås Ullared och tio stycken kunder på Vasaloppet. Vi har 

även intervjuat Vd:n för Gekås Ullared samt marknadschefen och informationschefen för 

Vasaloppet. För att få en högre validitet har vi innan intervjutillfället ställt upp en 

intervjuguide på det område vi önskade få svar på. Denna guide har varit ställd utifrån våra 

                                                 
10

 Holme Idar Magne, Solvang Bernt, 1997, s 163 
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egen kunskap och frågeställning om problemområdet. Målet i intervjuerna har varit att i 

högsta möjliga mån genomföra intervjuerna på liknande sätt och med ungefär samma frågor 

även om det har visat sig att en del följdfrågor har tillkommit. 

 

2.5.3 Källkritik 

I valet av litteratur som vi har grundat vår teori på finns i huvudsak teorier inom området 

upplevelser. När det finns så många olika tankesätt som ska belysa detta är det svårt att veta 

om vi har valt rätt litteratur efter de material vi har fått fram från de undersökningar som är 

gjorda. Kanske finns det andra teorier inom området som skulle var bättre lämpade. Dock har 

vi i högsta möjliga mån försökt att ta med den litteratur som vi tillsammans med vår 

handledare trott kan vara mest användbar och tillförlitlig för vår studie. 

 

En annan viktig aspekt som vi måste ta hänsyn till i denna undersökning är urvalet av 

intervjupersoner. Vi har tidigare beskrivit att kundundersökningar gjorts mer slumpmässigt än 

de intervjuer som utförts på personer inom organisationerna som vi vill belysa. Detta kan till 

viss del kritiseras då vi inte vet om personerna kan representera alla kunder på Gekås Ullared 

och Vasaloppet så att vi kan generalisera de svar vi har fått. 
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3. Teoretisk referensram 

För att ge en bättre insyn i samhällets uppbyggnad och hur ekonomiska resurser flödar 

mellan företag och konsumenter har vi valt att börja det teoretiska avsnittet med att skriva om 

det samhällsekonomiska kretsloppet. Denna teori kommer inte att analyseras utan har avsikt 

att ge en grundförståelse för samhällets uppbyggnad ekonomiskt. 

 

3.1. Samhällsekonomiska kretsloppet 

Produktionsfaktorerna arbete, kapital och naturresurser är det företagen använder sig av för att 

producera varor och tjänster. Hushållen får en ersättning för att företagen får använda sig av 

dessa faktorer. Inkomsterna till hushållen används för att köpa varor och tjänster som 

produceras av företagen. Det är en beskrivning av dem strömmar mellan inkomst från 

hushållen och produktionen från företagen samt produktionsfaktorerna som återfinns i 

betalningsströmmarna i motsatt riktning. 
11

 

 

Företag

Hushåll

Betalning

Varor och 
tjänster

Arbete, kapital, 
naturresurser

Löner, vinster, 
räntor

 

Figur 1. Samhällsekonomiska kretsloppet
12

 

 

3.2. Konkurrensstrategier 

Med konkurrensstrategier vill företagen få den största delen av marknaden, nå fram till 

alternativa kunder och tillfredsställa deras behov. Man kan göra detta på tre sätt enligt 

Michael Porter, genom kostnadsöverlägsenhet (Företag strävar efter att vara billigast på 

marknaden), differentiering (Företaget är speciell) fokusering (Företaget har sin nisch). 
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 Eklund Klas, 2010,s. 41 
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Ibid ,s. 41 
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Strategin visar hur företag skall konkurrera och vilka målen är samt vilken politik som krävs 

för att målen skall uppnås. Konkurrensstrategi är en blandning mellan syftet och målet för 

företaget men även dem medel som används. Kostnadsöverlägsenhet uppnås genom stora 

volymer, hög marknadsandel medan differentieringens intjäningsförmåga skapas av hög 

marginal som skapas av goda kundrelationer, välkänt varumärke och unicitet. Ett mindre 

företag kan upparbeta en effektivare strategisk målgrupp än ett företag med bred inriktning 

det är grunden i fokusering. 
13

 

 

3.3. Upplevelserum 

I upplevelsebaserade organisationer får lokaler och omgivande faktorer en allt mer central roll 

i tjänsteerbjudandet. Mossberg beskriver att detta är särskilt viktigt att beakta detta då kunden 

ofta stannar relativt länge i upplevelserummet, ett besök av ett evenemang, en hotellvistelse 

eller nöjespark kan vara allt ifrån ett par timmar till flera dygn.
14

 

 

”Med upplevelserummet menas den fysiska omgivningen, vilken tjänsten produceras, 

levereras och konsumeras inom.”
15

 

 

Pine& Gilmore (1999) har utvecklat en modell som visar vilka faktorer som bidrar till hur en 

gäst uppfattar en upplevelseprodukt. 

 

Underhållning Utbildning

EskapismEstetik

Passivt 
deltagande

Aktivt 
deltagande

Absoroption
”Upplevelsen går in i kunden”

Immersion
”Kunden går in i upplevelsen”
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 Holm Olof , 2002, s. 96-97 
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 Mossberg L, 2003, s.109 
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Ibid, s. 113 
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Figur 2. The Experiences Realms, del områden i upplevelsefältet
16

 

 

Den horisontella axeln ger en beskrivning av sättet en gäst medverkar i samband med ett 

besök. Gästen kan både ha ett passivt och ett aktivtdeltagande. På den vertikala axeln beskrivs 

hur gästen sammansmälts med upplevelsen och hur omgivande faktorer är med och påverkar 

hur väl personen omsluts av upplevelsen. Högst upp på den vertikala axeln beskriver 

omfattningen av hur upplevelsen går in i gästen. Pine & Gilmore benämner detta med ett 

begrepp som de kallar absorption, det vill säga hur upplevelsen går in i personens 

medvetande. Ett exempel på en absorption kan vara när en person tittar på ett tv-program. Ju 

mer intressant programmet är desto mer uppslukas personen av den information som sänds ut 

genom tv-rutan. Den sätter sig i personens medvetande. I motsats till absorption finnspå den 

vertikala axeln begreppet immersion. Immersion handlar om hur gästen går in i upplevelsen. 

Ett exempel på en immersion kan vara när en gäst går in i en roll där han eller hon påverkar 

resultatet på upplevelsen genom att bli en del av den, exempelvis ett kompisgäng som spelar 

paintball på en svensexa. Genom att deltagarna lever sig in i spelet, uppslukas de i situationen 

och glömmer lätt tid och rum. 

 

I modellen tar Pine & Gilmore upp fyra olika upplevelsefält: underhållning, utbildning, 

estetik och eskapism. De fyra upplevelsefälten beskriver hur kunden kan kategoriseras in 

upplevelsens olika delar samt hur kopplingen mellan upplevelsefältet och kundens deltagande 

hänger ihop. 

 

3.3.1. Underhållning 

Pine & Gilmore beskriver underhållning som ”en passiv upplevelse där kundens erfarenheter 

absorberas genom sinnena”
17

 Detta händer exempelvis när en person befinner sig på en 

konsert, ett idrottsevenemang. Personen behöver inte göra så stora ansträngningar vid ett 

passivt deltagande utan kan luta sig tillbaka och njuta av tillställningen. För att fånga 

åskådarens intresse är det därför viktigt att skapa underhållning så att det väcker känslorna 

hos gästen. Lyckas skaparen till tillställningen med att engagera åskådaren så förhöjs dennes 

totala upplevelse. Detta har även uppmärksammats av Jensen, Skytt och Winther, som menar 

att själva upplevelsen kan öka värdet på en vara eller tjänst.
18
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Pine & Gilmore, 1999, s. 30 
17

Ibid, s. 31 
18

 Smidt-Jensen S., Skytt C. B. & Winther L., 2009, s 849 
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3.3.2 Utbildning 

En annan del av upplevelsefältet är utbildning
19

. Även den ligger i absorptionsdelen där 

upplevelsen går in i gästen. Till skillnad från underhållning så engagerar det kunden i ett mer 

aktivt deltagande, och deltagaren är i högre grad med och påverkar upplevelsen genom att 

vara medskapande. Ett exempel på upplevelsebaserat lärande kan vara en danskurs där 

deltagarna är med och sätter form på upplevelsen. Om deltagarna inte är tillräckligt aktiva så 

lär de sig heller inget. För att på en positiv upplevelse så krävs det alltså att deltagarna är 

aktivt medverkande. 

 

3.3.3. Eskapism 

En tredje del i upplevelsefältet är eskapism
20

 och handlar om hur kunden går in i upplevelsen.   

Detta förutsätter att kunden aktivt deltar i upplevelsen. Det kan göras genom att kunden 

använder fantasin och använda sinnena till att förstärka det som uppenbarar sig i miljön som 

kunden befinner sig i. Exempel på eskapatiska miljöer kan exempelvis vara ett showroom 

eller en temapark av något slag. Pine & Gilmore tar upp Walt Disneyland som en eskapatisk 

miljö. Ett annat exempel på eskapism finns beskrivet i en artikel skriven av Finn Helles och 

Suzanne Elizabeth Vedel.
21

 Där liknas begreppet vid att t.ex. en skogspromenad eller cykeltur 

är gratis och kan ej marknadsföras. För att företag ska kunna dra nytta av eskapism, får de ta 

steget längre, och skapa ett merbegär hos kunden. Detta kan istället bli en ridtur i skogen, och 

en övernattning under stjärnhimmel, vilket är lättare att ta betalt för. 

 

3.3.4. Estetik 

Det fjärde upplevelsefältet som Pine & Gilmore talar om är estetik och hur det kan påverka en 

kunds upplevelse
22

. Estetik handlar liksom eskapism om att kunden går in i upplevelsen 

Däremot krävs det inte lika aktivt deltagande från kunden för att påverka upplevelsen. I 

estetikens tankesätt fördjupar sig individen i en händelse eller miljö. Individen har liten eller 

ibland ingen möjlighet att påverka upplevelsens utgång. Däremot kan miljön de befinner sig i 

påverka dem på ett känslomässigt plan. Pine & Gilmore beskriver att stå på kanten av Grand 

Canyon som ett exempel på en estetisk miljö. 

                                                 
19
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Pine & Gilmore nämner att en upplevelse kan innefatta flera av dessa ovan nämnda 

upplevelsefält. Genom att täcka in flera fält kan man dels locka fler större målgrupper och 

därmed fler besökare. Fler upplevelsefält som täcks in kan även göra att besökarna stannar 

kvar längre på området. Pine & Gilmore skriver att en upplevelseprodukt som innefattar alla 

de fyra områdena är mer konkurrenskraftig och attraktiv på marknaden. 

En liknande modell om hur ett s.k. upplevelserum kan designas återfinns i en artikel 

publicerad i Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism.
23

 

 

3.4. Skapa upplevelse i butik 

I en butik finns det faktorer som kan påverka en kunds upplevelse och beteende i en 

butiksmiljö. Ett sätt att beskriva dessa faktorer är genom att gruppera in butiksupplevelsen i 

ett antal dimensioner. atmosfär, design och sociala aspekter. Johansson & Bäckström har i en 

modell sammanfattat ett antal olika faktorer som vanligen framhävs i retail 

managementlitteratur: Modellen skildrar konsumenternas egna beskrivningar av upplevelser 

under servicemötet.
24

 En liknande beskrivning av konsumenternas upplevelse skildras även av 

Ting-Yueh Chang och Shun-Ching Horng i en artikel publicerad i The Service Industries 

Journal.
25
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Figur 3. Skapa upplevelser i butik
26
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3.4.1. Atmosfär 

I en butiksmiljö kan man urskilja olika faktorer som kan skapa emotionell och 

beteendemässig respons hos kunderna, exempelvis färger dofter och musik. Johansson & 

Bäckström beskriver atmosfär som en abstrakt aspekt och talar om att dessa aspekter både kan 

ha positiva och negativa effekter på kunderna. Det finns forskning som visar att atmosfären i 

en butiksmiljö kan få kunderna att stanna längre i butiken, konsumera mera och öka sina 

impulsköp. Färger som har en negativ inverkan på kunderna, störande ljudnivå och dofter som 

inte hör hemma i omgivningen samt som inte överensstämmer med produkterna som säljs i 

butiken, kan ge kunderna en känsla av otillfredsställelse och leda till att de vill lämna butiken 

istället för att vara kvar och konsumera mer. 

 

3.4.2. Design 

Begreppet design används ofta för att beskriva en butiksmiljö och vad som är påtagligt för 

kunderna. Johansson & Bäckström talar om design som den övergripande stilen i en 

butikslokal vilket uttrycks av butikens inredning, arkitektur och layout
27

. Butikernas design 

bör tillfredsställa kundernas grundläggande krav. Författarna nämner exempelvis krav på 

fräscha och rena miljöer. En annan aspekt som tas upp är att dagens konsumenter lägger större 

vikt på estetiska effekter och betydelsen av butikers design får en allt större betydelse för 

kundernas vilja att handla. Författarna talar även om design utifrån ett primärt intresse för att 

göra produkter mer tillgängliga för kunderna. 

 

3.4.3. Sociala faktorer 

I en butiksmiljö påverkas kunderna av interaktioner med andra människor, både fysiskt och 

emotionellt. Konsumtionsmönster och shoppingbeteende påverkas av andra människor i 

omgivningen men även av den kultur vi lever i. Omgivningen i en butik kan på flera sätt 

påverka kundernas konsumentmönster köpbeteende, bland annat genom mötet mellan 

kunderna och möten mellan kunder och personal. Betydelsen av servicemötet är att skapa 

kundtillfredsställelse och servicekvalitet. För att förhöja kunden butiksupplevelse är det 

viktigt att personalen är trevlig och visar hög servicegrad.
28

 

                                                 
27
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3.5. Eventmarknadsföring 

Inom marknadsföring är Kotlers föreställningsram 4 eller 5 p allmänt vedertagna dvs. pris, 

plats, produkt, påverkan, personal. Kotlers grundsyn är mest relevant inom 

massmarknadsföring.  I kontrast till denna marknadsföringsteori har det vuxit fram andra sätt 

att se på marknadsföring för att lyfta fram värden som kunderna tar hänsyn till. Inom 

upplevelseindustrin handlar det om att ge kunderna en speciell upplevelse. I en artikel skriven 

av Mehmet Mehmetoglu tenderar turister som har ett mål att uppnå med sin vistelse, att 

spendera mer pengar än de som reser för resandets skull.
29

 Detta skulle kunna användas för att 

strategiskt placera resurser för marknadsföring mot rätt målgrupper, genom att ge kunderna 

något de inte kan få någon annanstans och på så sätt knyta dem ännu närmare. Magnusson och 

Forsblad talar om ett liknande marknadsföringstankesätt i de 5 E:na. Experiences, 

Entertainment, Excitement, Emotions, Engagement
30 

 

3.5.1. Experiences 

Experienceshandlar om att arbeta strategiskt med att skapa ett högt upplevt värde för 

kunderna i dess kontakt med företaget eller organisationen. Det som ges är ofta det som fås 

tillbaka. Att arbeta efter denna grundfilosofi innebär att man ger kunderna en möjlighet att 

personligen bilda sig en uppfattning av företaget. Upplevs mötet som positivt så kommer 

kunderna gärna tillbaka. 

 

3.5.2. Entertainment 

Entertainment handlar om att på ett strategiskt sätt arbeta med att försöka underhålla sina 

kunder och att ge dem något extra. Organisationens varumärke och identitet kan förstärkas 

genom att bjuda kunderna på en annorlunda och uppmärksammad aktivitet i samband med 

besöket.  

 

3.5.3. Excitement 

Excitement handlar om att företag kan skapa större uppmärksamhet kring sitt varumärke 

genom att associeras med händelserika och spännande aktiviteter. Som exempel förknippas 

varumärket RedBull ofta med fartfulla och händelserika sporter. 

 

                                                 
29
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30
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3.5.4. Emotions 

Emotions handlar om att företag effektivt kan dra nytta av att marknadsföra sig till sina 

målgrupper genom att låta kunderna få uppleva produkterna med alla sina sinnen. Som 

exempel har Volvo speciella kundevenemang tillsammans med deras kunder där de låter 

kunderna få uppleva deras bilar på alla plan i att forma av syn hörsel känsla och dofter. Detta 

är ett väldigt effektivt marknadsföringsknep som företag kan använda sig av för att skapa en 

positiv bild av företagets tjänster och produkter. Genom att fånga upp kunderna i en 

känslomässig stämning finns stora möjligheter att kunderna ska komma ihåg just den 

produkten. 

 

3.5.5. Engagement 

Engagement handlar om att vara engagerad för kunderna. I dagens hårda affärsklimat är 

trovärdigheten oerhört viktig. Genom att företaget och dess personal engagerar sig i kunden 

och dess intresse kan de vinna stor empati hos kunder. För mindre företag är det viktigare då 

de inte har samma grunder som större företag att vinna trovärdigheten genom att övertyga 

dem genom massiv marknadsföring 

 

3.6.  Olika beslutsbeteende vid köp 

Enligt Kotler  kan konsumenternas köpbeteende variera beroende på vilken vara eller tjänst 

som ska handlas. För dyrare inköps krävs ofta ett större överläggande och mer djupgående 

beslutsfattande än vid köp av billigare varor/tjänster. I en avhandling av Jackie Clarke 

analyseras huruvida engagemanget ökar när någon ger bort eller får en upplevelse. Rent 

generellt skapas ett engagemang på olika plan, beroende på hur involverad mottagaren blir i 

utformandet av upplevelseprodukten som denne får.31Kotler beskriver skillnaderna mellan köp 

av t.ex. en tub tandkräm och inköp av en bil. Kotler har i en modell visat hur utvärderandet av 

köpet skiljer sig beroende kundens grad av engagemang och skillnader mellan olika 

varumärken.32 

                                                 
31
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Figur 4. Types of decision behavior in the purchase
33

 

 

3.6.1. Komplext köpbeteende 

När ett köp kräver högt engagemang hos kunden och när skillnaderna mellan varumärkena är 

stora talar Kotler om att köpbeteendet är komplext. Dyra varor, varor som köps sällan och där 

risken i köpet är stort kan vara komplexa situationer. Vid försäljning i komplexa situationer är 

det till fördel om säljarna och de som marknadsför produkten kan vägleda kunden genom 

beslutsprocessen för att få dem att göra rätt val.34 

 

3.6.2 Dissonansreducerande köpbeteende 

Kotler tar även upp dissonans reducerande köpbeteende. Detta kännetecknas av att köpet 

kräver ett högt engagemang och där skillnaderna mellan produkterna inte är särskilt stora. 

Kotler nämner som exempel att byte av golv kan uttryckas i ett dissonans reducerande 

köpbeteende då det kräver en hög delaktighet och engagemang från köparen. Byte av golv är 

ofta dyrt och det skiljer inte mycket mellan olika märken. För att köparen ska hitta ett golv 

som han/hon tycker är prisvärt krävs det att köparen undersöker priser och skillnader mellan 

olika affärer och märken för att hitta det golv som motsvarar dennes förväntningar. 35 

 

3.6.3.Vaneköpsbeteende 

I modellen talar Kotler om vaneköpsbeteende. Ett vaneköpsbeteende kännetecknas av ett 

lägre engagemang hos kunden samt när produkterna är likartade och inte skiljer sig särskilt 

                                                 
33
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mycket från varandra. Kotler nämner att vardagliga inköp som exempelvis inköp av t.ex. salt 

är en produkt som konsumenter har ett vaneköpsbeteende till.36 

 

3.6.4. Variations sökande köpbeteende 

Konsumenters köpbeteende i situationer som har ett variationssökande köpbeteende 

kännetecknas av att engagemanget hos konsumenten är lägre samt att skillnaderna mellan de 

olika märkena och produkterna är stora. Kotler tar upp att kunder med ett variationssökande 

köpbeteende gärna byter märke för att få variation och inte på grund av att de ogillar 

produkterna.37
 

 

3.7. Köpprocessen 

Genom att studera konsumenters köpbeteende kan företag få en ökad förståelse för hur 

konsumenter tänker i en köpprocess. Det finns en hel del forskning i köpbeteende med avsikt 

att kartlägga vad konsumenter köper, var de köper, hur de köper, hur mycket de köper, när de 

köper och varför de köper.
38

 

Det finns flera sätt att studera detta, ett av de mest vanliga sätten att studera köpprocessen är 

genom att använda sig av Engel Blackwell & Minard modell över köpprocessen. Det finns 

flera tolkningar av deras modell, bland annat beskrivs den av Kotler
39

men vi har valt att i 

större utsträckning utgå från Dahlén & Langes tolkning av modellen. 

Dahlén & Lange presenterar några centrala påverkansfaktorer som är viktigt att ha i åtanke 

vid studerande av köpprocessen. De centrala delarna som författarna tar upp är. 

Produktfaktorn
40

. En köpprocess kan variera i tid beroende på vilken sorts vara det handlar 

om samt vilken grad av engagemang kunden har vid köptillfället. (hög, låg eller av rutin) 

Produktfaktorn styrs också av produktens komplecitet och inköpskostnader. Detta 

resonemang presenterades i modellen (Typer av beslutsbeteende vid köp, modell 3.6) 

Författarna talar även om Individfaktorn
41

 som en central del, Individfaktorn tar ställning till 

konsumentens tidigare erfarenhet av produkten. Individfaktorn är beroende av konsumentens 

intressen, motivationsnivå samt hur hög kunskap han/hon har om produkten. Författarna talar 
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även om situationsfaktorn
42

 som bör beaktas då den bland annat tar upp syftet med köpet av 

produkten det vill säga om produkten köps i syfte att vara till fest, som present eller är tänkt 

att användas i vardagen. 

Dahlén & Lange tar även upp marknadsfaktorn
43

som belyser i vilket stadium produkten 

befinner sig i produktlivscykeln exempelvis om det handlar om en nyintroducerad eller väl 

etablerad produkt. Vidare tar författarna upp konkurrensintensiteten
44

 som en central del i 

köpprocessen då konsumenterna måste välja mellan likartade produkter, informationssökning 

och alternativutvärdering påverkas av vilken uppfattning konsumenterna har om respektive 

varumärke. 

Konsumentens köpbeteende beskrivs i 5 olika steg, som i varje steg beskriver köpprocessens 

olika delar: behovsidentifikation (need rocognition) informationssökning 

(information,search), utvärdering av alternativen (evaluation of alternatives), köpet (purchase 

decision), Utvärdering efter köpet (Postpurchase behaviour). 

 

Behovs 
identifikation

Informations-
sökning

Alternativ-
utvärdering

Köp

Utvärdering 
efter köpet

 

 

Figur 5. Köpprocessen
45

 

 

3.7.1. Behovsidentifikation 

I denna del av köpprocessen beskriver Dahlén & Lange att konsumenten måste uppleva en 

skillnad mellan nuvarande tillstånd och önskat tillstånd för att ett behov ska uppstå. Med det 
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menar författarna att konsumenten måste skapa sig ett behov och att detta behov uppstår. 

Författarna kallar denna nivå för tröskel. Först när tröskeln mellan nuvarande tillstånd och det 

önskade tillståndet är tillräckligt stort kan konsumenten uppleva ett köpbehov
46

. Kotler tar 

upp ett liknande scenario och menar att konsumenten identifierar ett behov eller upptäcker ett 

problem som i sin tur skapar ett behov hos konsumenten
47

. Vidare beskriver Dahlén & Lange 

olika köpmotiv som förklarar hur ett behov kan uppstå. Författarna delar in köpmotiven i två 

kategorier informativaköpmotiv
48

(aktiveras när individen upplever ett problem i det nuvarande 

tillståndet) och transformativa köpmotiv
49

(aktiveras när individen vill förflytta sig till ett nytt 

tillstånd). 

 

Exempel på informativa köpmotiv kan tillexempel uppstå när en person känner sig 

godissugen vilket triggar personen att gå till närmaste affär och köpa godis. Detta kallas 

Problemundanröjande köpmotiv
50

. Ett annat informativt köpmotiv är det problemundvikande 

köpmotivet
51

 som kan uppstå då individen vill undvika att hamna i framtida problem. 

Författarna nämner försäkringar som ett sådant motiv. Det tredje informativa köpmotivet 

författarna talar om handlar om att individen kan ha blandade känslor
52

 till en viss produkt, 

exempelvis alkohol som kan vara en njutningsdryck som ger välbehag men också kan ge 

bakrus. Det fjärde informativa köpbehovet Ofullständig nöjdhet
53

 utgår ifrån att individen inte 

är fullständig nöjd med utbudet som finns på marknaden. Företag på innovations intensiva 

marknader exempelvis mobiltelefoni. Det femte informativa köpmotivet är normal 

förbrukning
54

 som uppstår då en produkt tagit slut eller har försämrats genom slitage. 

 

Exempel på transformativa köpmotiv är Sensorisk tillfredställelse
55

som handlar om att 

köpmotivet väcks av sinnesupplevelser exempelvis ett restaurangbesök. Ett annat 

transformativt köpbehov är Social acceptans
56

som beskriver hur individen påverkas av andra 

individer i sin omgivning vid val av produkter. Det tredje transformativa köpmotivet handlar 
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om att konsumenter har behov av att anta utmaningar och vilja av att utvecklas. Dahlén & 

Lange kallar detta köpmotiv för Intellektuell stimulans eller skicklighet
57

. 

 

3.7.2. Informationssökning 

Andra steget i köpprocessen är informationssökning som artar sig i att konsumenten börjar 

samla in information om produkten. Dahlén & Lange delar upp sökningsprocessen i 

minnesbaserad sökning (intern sökning) och handlingsbaserad sökning (extern sökning) .
58

 I 

minnesbaserad sökning utgår individen från egna erfarenheter genom att scanna igenom sitt 

långtidsminne efter produkter som används tidigare för att utvärdera om produkten kan 

tillgodose ett behov. Denna typ av sökning sker ofta vid oviktiga köp och köp som kräver lågt 

engagemang. Handlingsbaserade sökning sker ofta vid viktiga köp när den minnesbaserande 

sökningen inte är tillräcklig. Osäkerhet om en produkt gör att individen söker information om 

produkten externt bland annat genom att fråga vänner, lyssna av med personer som har 

specifika kunskaper om produkterna. Det sker vanligtvis inför ett specifikt köpbeslut till 

exempel om en produkt är ny på marknaden. Kotler talar om att informationen kan samlas in 

bland annat från personliga, kommersiella och publika källor
59

. Personliga källor kan vara 

vänner, familj och bekanta. Kommersiella källor är reklam, internet och säljare. Publika källor 

är t.ex. massmedia eller konsumentverket som är ett oberoende organ i kommunen. 

 

3.7.3. Alternativ utvärdering 

I det tredje steget av köpprocessen analyseras informationen om produkterna innan det sker 

ett val. Kotler beskriver detta steg med att informationen analyseras innan köp och genomförs 

beroende på den risk vi tar vid mindre informations vetande om produkten efter att behovet 

har uppkommit. Konsumenten skiljer mellan objektiva och subjektiva produkter. Objektiva 

produktegenskaper kan vara kvalitet, färg och pris. Subjektiva produktegenskaper kan vara 

märke och status.
60

Dahlén & Lange sammanfattar detta steg i köpprocessen i tre 

frågeställningar. 

 

Vad är det som konsumenten utvärderar. Vilka kriterier används? 
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Dahlén & Lange menar att konsumenter använder sig av olika utvärderingskriterier inför ett 

köpbeslut, dels genomgenerella kriterier och produktspecifika kriterier
61

 Till de generella 

kriterierna hör pris på produkten och varumärket. Både pris och varumärket kan signalera 

något om användaren. Till de produktspecifika kriterierna hör salienta attribut som kan 

påverka inköpsbeslutet. Salienta attribut kan tillexempel vara priset på toapapper. Om 

konsumenten inte upplever speciellt stor skillnad på kvaliteten mellan två sorters toapapper är 

priset ett salient attribut. Ett annat produktspecifikt kriterium är det Måluppfyllelse
62

 som 

anger hur väl alternativen uppfyller de mål som konsumenten sätter upp. 

 

Hur många alternativ utvärderas? 

Dahlén & Lange menar att alternativen utvärderas både inom produktkategorier och mellan 

produktkategorier
63

. Inom produktkategorier väljer konsumenter mellan godkända 

varumärken (etablerade varumärken), ökända varumärken (varumärken som konsumenten 

känner till men har ratat) och okända varumärken (varumärken som konsumenten inte har 

kännedom om). Mellan produktkategorier gör konsumenter sitt val med hänsyn till 

målkonflikter och efter generella behov. 

 

Hur kommer konsumenterna fram till det bästa alternativet? Vilka beslutsregler används? 

Dahlén & Lange tar upp att konsumenter har svårt att hela tiden bedöma varumärken 

rationellt minutiöst att de alltid kommer att välja det alternativ som är det mest ekonomiskt 

fördelaktiga både på lång och på kort sikt
64

. Detta gör att konsumenterna måste sätta upp 

tumregler för att bedöma deras val. Detta kan enlig författarna göras med bland annat 

brytpunkter som beslutshjälp exempelvis inom vilket prisintervall de kan tänka sig att köpa 

produkten. En annan tumregel kan vara priset i sig då det kan fungera som en signal om det är 

hög eller låg kvalitet på produkten. 

 

3.7.4. Köp 

Det fjärde steget i köpprocessen är köpet. Dahlén & Lange menar att detta steg är en 

slutresultatet av tidigare informationssökning och utvärdering av alternativ. Köpet är i sig bara 

en transaktion när varor och pengar byter ägare.
65

Kotler ser på köpbeslutet på ett liknande 
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sätt. Han menar att köpbeslutet baseras på all information som samlats in. Tiden för beslutet 

baserar på den totala risken, är risken hög tar beslutet längre tid. Konsumentens påverkan från 

samhälle, vänner och företag är en bidragande faktor vid köpbeslut.66 Dahlén & Lange tar upp 

tre aspekter som är viktiga att ta hänsyn till under köptillfället. Inköpsställe, planering innan 

köp och shopping. 

 

Inköpsställe, handlar om vart konsumenten vänder sig för att göra sitt inköp. Köptillfället kan 

se olika ut beroende på om produkten handlats på postorder, genom telefon eller på plats i 

butik.67Planering innan köpet handlar om hur konsumenten har planerat och övervägt sitt köp, 

det vill säga om det är ett planerat köp eller ett så kallat impulsköp.68 Konsumentens 

inställning till shopping handlar om att olika individer har olika inställning till shopping. 

Vissa ser shopping som ett nödvändigt ont medan andra ser fram emot att shoppa. Dahlén & 

Lange menar att det både kan ligga personliga och sociala motiv bakom 

shoppingbenägenhet.69 

 

3.7.5. Utvärdering efter köpet. 

Det femte och sista skedet i köpprocessen handlar om hur konsumenten utvärderar köpet och 

fastställer om dem är nöjd eller inte med köpet. Konsumenten kan här bilda sig en uppfattning 

om produkten ska köpas igen efter att den är förbrukad samt om produkten tillfredsställer 

förväntad kvalitet.
70

 Kotler menar att detta skede av köpprocessen är beroende av faktorer 

som avgör kundens nöjdhet av inköpta produkter är förhållandet mellan förväntade och 

verkliga kvalifikationer. Inre konflikter uppstår efter större köp, kognitiv dissonans. 

Konsumenten är nöjd med produkten med missnöjd med de förlorade fördelarna från 

konkurrerande produkt.
71

 

 

3.8. Utvecklingstrappa av ekonomiskt värde för upplevelser 

När en upplevelse kundanpassas formas den att passa just den individen och hans/hennes 

behov för stunden. Automatiskt görs en transformation, vilket blir ett tillägg för upplevelsen. 

Kunden får sin livsupplevelse. En ekonomisk insats som sista del i trappan nedan. Det är 

denna upplevelse som ligger utanför ramarna som kunden eftersöker och som alla företag 
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önskar uppleva. Att företagen iscensätter en rad upplevelser ger en långvarig kundrelation.  

Det ger kunden mervärde och ökad lönsamhet för företagen. För att en upplevelse skall 

uppfattas som ekonomisktvärde skapande måste producentperspektivet bytas ut mot 

kundperspektiv.
72
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Figur 6. The progression of economic value
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3.8.1. Utvinna oförädlat utgångsmaterial 

Upplevelseprodukter handlar om framtagandet av ett helhetspaket som företagen måste ta till 

vara på. Oförädlat utgångsmaterial förädlas för ett befintligt koncept paketeras upplevelsen. I 

första steget i modellen utvinner företaget oförädlat material från naturliga resurser. De ses 

som råmaterial, prisnivån för råmaterialet är densamma världen över och den påverkas 

nämnvärt inte av konkurrens. Allt råmaterial går att byggas ut och utvecklas till 

konsumtionsprodukter. 

”Den naturliga råvaran är kaffebönor och i det första steget i modellen handlar det om att 

utvinna denna. Utgångspriset för en råvara är ofta relativt lågt och sett till exemplet kostar 

ett par kaffebönor inte många ören.”
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3.8.2. Producera konsumtionsprodukter 

I steg två tas en konsumtionsprodukt fram. Det oförädlade utgångsmaterialet används för att 

skapa en konsumtionsprodukt. I flera århundraden har människan producerat varor av 

råmaterial. Massproduktionen föddes under 1900 – talet och förädlingsprocessen 

standardiserades. 

”Kaffebönorna mals, paketeras och säljs i affär i och med detta blir kaffebönorna en 

konsumtionsprodukt. I samma steg stiger priserna på råmaterialet och följderna är 25 gånger 

utgångspriset.”
75

 Hänsyn tas till paketering, paketets storlek och varumärke. 

 

3.8.2. Leverera service 

Service beskrivs av författarna som ogripbara aktiviteter och är något som skapar mervärde 

till en produkt. Det kan vara en fika på ett café där service blir en del av fikandet samt gästens 

helhetsupplevelse av fikabesöket. 

”En kopp kaffe kostar nu upp till 50 gånger mer än råvaran. Gästen betalar inte bara för 

kaffet utan även för servicen, att sitta på ett café och eventuellt bli serverad vid bordet.”
76

 

 

3.8.3. Iscensätta upplevelser 

Råmaterialet anses vara det funktionella utgångsmaterialet. Konsumtionsprodukter är mer 

konkreta i och med att de är förädlade ur utgångsmaterialet. Den service som levereras är mer 

ogripbar men är också det som gör att en upplevelse blir mer minnesvärd. Författarna skriver 

om ett synsätt där dagens människor i samhället investerar i upplevelser och inte i produkter 

eller ting. De menar att produkter skiljer sig åt, likväl som ingen upplevelse är den andre lik. 

Författarna menar att upplevelser tidigare ingick i tjänster och ur denna synvinkel lyfts 

upplevelserna ut ur tjänsten och skapar ett eget ekonomiskt värde. 

 

”En besökare i en ny stad frågar om ett café med utsikt över staden. Besökaren beställer en 

kaffe och får njuta av utsikten och servicen. När besökaren skall betala kaffet är priset 

skyhögt och mer än 10 gånger dyrare än ett café utan utsikt. Besökaren anser att kaffet är 

värt sitt pris när den fick en för dem värdefull upplevelse. Detta ger en bra bild av 

iscensättning av en produkt.”
77
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Det egentliga värdet är inte kaffet utan upplevelsen som skapas i samband med emotionella 

intryck, sociala, kulturella och identitetsmässiga associationer som kaffet erbjuder i 

kombination med miljö och utsikt. 

 

3.8.4. Guide till transformation 

Sista steget i trappan handlar om transformationen att förändra gästen. Författarna menar att 

detta steg är det svåraste att uppnå när det inte går att iscensätta, skapa eller producera. Det 

går endast att uppnå genom en vägledande guide där gästen måste skapa sin egen uppfattning. 

Modellen beskriver orden gästanpassning och produktanpassning. Gästanpassning kan 

sammanfattas med att företag individualiserar upplevelseprodukten och gör den unik för den 

enskilde individen, vilket skapar ett mervärde för dem. För att uppfylla gästens specifika 

behov måste den vara anpassad och designad för just den individen. När en produkt är lika för 

alla gäster handlar det om produktanpassning. Författarna menar att alla erbjuds samma 

produkt, samma service, oavsett vem man är och utan hänsyn till gästens individuella behov.
78
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4.Empiri 

4.1Intervju med Boris Lennerhov, Gekås Ullared 

1963 startade Göran Karlsson verksamheten och han valde färgerna grönt och vitt till 

logotypen, idag 2011 är färgerna gult och blått. Boris säger i intervjun att detta val gjordes 

före hans tid i företaget, år 2000 blev han VD för företaget. Det finns inga djupare tankar 

kring färgvalet för logotypen, den skall dock vara lätt att känna igen. Det är viktigt att den är 

tydlig och upplevs som svensk. Gult är en signalfärg som är varm, positiv och ger en 

upplyftande känsla, enligt Boris förmedlar och signalerarfärgen glädje.79 

 

Utanför Gekås ligger en restaurang med namnet Nimos som tidigare var Gekås, företaget 

växte ur lokalerna och investerade i en stor industrilokal som skärmades av med presenningar. 

Sedan dess har Gekås byggt ut lokalen åtta gånger. Den senaste ombyggnaden gjordes under 

2010. Vid utbyggnaden av varuhuset som stod klar den 28 juni, skapades ytterligare en 

butiksyta stor som en fotbollsplan. I september samma år stod även våning två och tre klara. 

På våning två finns en kundvagnsparkering som rymmer närmare trehundra vagnar. 

Falkenbergs enda rulltrappa transporterar kunder och vagnar till dessa våningar. Våning tre 

omfattar en restaurang, café Kaffe & Co, frisersalongen Hår & Häpna, amningsrum och 

sanitetsutrymmen. Utbyggnadens syfte var att skapa mer utrymme och att det skall vara rent, 

snyggt och lätt att hitta till avdelningarna man söker. För att underlätta för kunderna satte man 

upp bokstavs skyltar i taken, men inte för många som kan leda till förvirring. Enligt Boris 

planeras avdelningarna efter attraktiviteten på varorna. 

 

I början av varuhuset finner man hygien, herrkläder och väskor. Allmänintresse avdelningarna 

ligger centrerat i varuhuset medan mer specialavdelningar som exempelvis hästsport, baby, 

teknik och bilvård ligger fördelat i varuhuset med anknytning till varuhusets centrala delar. 

 

Under ombyggnationen förbättrades även ventilationssystemet för att skapa en bättre miljö för 

kunderna i butiken. Större lokaler kan ta emot fler kunder i butiken, för det krävs också mer 

luft. Eftersom varuhuset besöks av olika individer är det viktigt för Gekås att transportera bort 

illaluktande dofter och tillföra en naturlig doft i varuhuset. Allergiker av olika slag ska kunna 

besöka varuhuset utan att känna av sin allergi, vilket ett större ventilationssystem kan hjälpa 
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till med säger Boris. Ljudet i lokalerna skapas av kunderna och Gekås vill inte tillföra musik 

som kan påverka kunderna. Enligt Boris är det en stor variation på kunderna som besöker 

Gekås, alla är välkomna såväl gamla, unga rika och fattiga. För Gekås är alla målgrupper 

viktiga men den största målgruppen representeras av barnfamiljer, eftersom att de handlar 

mest. Boris säger i intervjun att kvinnor i första hand tänker på barnen, sambon/mannen, 

hemmet och sist på sig själv. Det kan bero på att kvinnan prioriterar andra och annat före sig 

själv. 

 

Gekås vill förmedla shoppingglädje och ett välkomnande till sina kunder. Kunderna ska känna 

tillfredsställelse och en vilja av att göra bra fynd i varuhusets många avdelningar. Boris menar 

att en tillfredsställd och glad kund är en bra kund. Gekås vill ses som shoppingturism och 

upplevelsen får man på köpet. I och med starten av tv-serien Ullared har tillströmningen av 

kunder ökat med ca 1500 kunder i snitt per dag. Innan serien startade hösten 2009 hade 

kundtillströmningen tilltagit och varuhuset såg en ökande trend i kundbesöken. Den 27 juli 

2009 satte Gekås nytt besöksrekord när varuhuset tog emot totalt ca 23500 besökare på en 

dag, vilket var en ökning från tidigare år. Man tömmer varuhuset på varor fyra gånger på en 

vecka. 

 

Enlig Boris ser framtiden för varuhuset ljus ut för Gekås, företaget investerar femhundra 

miljoner kronor för att utveckla konceptet och bli marknadsledande inom upplevelsebaserad 

shoppingturism. Gekås planerar att bygga till hunddagis, fler stugor vid campingen, hotell, 

apotek, lounge och sportbar. Som en del i investeringen vill Gekås öka intresset för 

killar/män. Det kommer att göras genom uppbyggnaden av en sportbar i varuhuset med 

anslutning till klädavdelningen och avdelningen för heminredning. Boris menar att varuhuset 

på detta sätt kan locka till sig fler män/killar för att sedan kunna behålla dem som kunder. 

 

4.2. Intervjuer med Monica Eriksson och Per Stridh, Vasaloppet 

År 1922 anordnades det första Vasaloppet. Varumärket har förändrats genom åren men 

huvudkomponenterna i logotypen har bevarats. Monica Eriksson marknadschef på Vasaloppet 

berättar att tanken med Vasaloppets logotyp bygger på det förflutna med den Svenska 

Historien. Enligt Monica stod Gustav Vasa för självständighet, beslutsamhet, kamp och 
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segervilja.
80

 Detta är något som Vasaloppets organisation har byggt vidare på vilket även 

återfinns i Vasaloppets ledord. För att genomföra ett vasalopp på 9 mil krävs stor 

ansträngning av deltagaren. På Vasaloppet är alla som tar sig i mål segrare. Segerviljan är 

något som Gustav Vasa på sin tid stod väldigt mycket för
81

. Färgerna som återfinns i 

Vasaloppets logotyp är ursprungligen vadmalsgrå vilket är starkt kopplad till dalakulturens 

tradition. Profilen i logotypen gestaltas av Gustav Vasa som står för kampen och segerviljan. 

Vasaloppets kunder utmärker sig genom att de har tagit ett beslut, och satt upp målsättningar 

för deltagandet. Detta överensstämmer även med Vasaloppets ledord självständighet, kamp, 

beslutsamhet och segervilja.
82

Vasaloppets ambition är att få kunderna att göra fler saker 

tillsammans! Det är även viktigt att kunderna får ett bra välkomnande och att tillresta 

besökare känner det redan när de kommer innanför kommungränsen. Vasaloppet anser att 

nöjda kunder gärna återkommer. Monica berättar att traditionen i Vasaloppet är viktig och det 

är även något som de vill förmedla genom deras funktionärer som i mångt och mycket är 

deras ansikte utåt.
 

 

För att kunna bilda sig en uppfattning av hur kunderna upplever evenemanget gör Vasaloppet 

årligen omfattade kundundersökningar bland deltagare och publik. Detta görs i en 5 gradig 

skala. Allt som bedöms under 4 på skalan tittar Vasaloppet närmare på för att kunna förbättra 

sig inom det området. Vasaloppet brukar i regel få väldigt positiva betyg på deras evenemang, 

men självklart finns det alltid delar som de kan bli bättre på berättar Monica.
83

Under 2010 års 

vasalopp fungerade inte transport till start inte och blev väldigt uppmärksammat i media. Inför 

2011 års lopp startades Vasaloppet därför ett pilotprojekt där man såg över delar som inte 

fungerade. Under Vasaloppsveckorna går funktionärer dagligen längs spåret och plockar 

skräp. Trots det har deltagarundersökningar och e-post från deltagare visat på att 

nedskräpning längs bansträckningen inte varit tillfredställande. Vasaloppet har därför 

diskuterat om att införa vissa zoner längs banan som är särskilt avsedda för skräp. Vasaloppet 

har även tagit upp diskussionen med deras leverantör av powergel för att tillsammans hitta 

förändringar i förpackningarna så att delar av dem inte blir kvar ute i skogen. 
84

Monica menar 

att Vasaloppet alltid kan utveckla sig och bli bättre, därför besöker de årligen andra liknande 

evenemang för att lära sig av deras erfarenheter. 
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Enligt Monica är Vasaloppet en aktör inom upplevelseindustrin som aktivt arbetar med att 

deras gäster ska få en upplevelse i samband med besöket.
85

 För Vasaloppet är det viktigt att 

kunna ge deras besökare en helhet.  Därför försöker de konternuerligt utveckla sig till att bli 

ett mer komplett evenemang med kringarrangemang och andra aktiviteter i för att deltagare 

och publik ska få ut mer av vistelsen. Gästerna erbjuds även ett stort utbud av shopping i 

mässområdet. Vasaloppet vill att deras besökare ska känna ”Wow"! Det här vill vi komma 

tillbaka till”. Besökarna ska kunna gå på en sportmässa, ta del av en konsert. Det ska vara lätt 

att hitta ställen där besökarna kan äta. Som exempel var det i år fler utställare i mässområdet. 

Vasaloppet har även satsat på större lokalytor i sportbutiken. Även restaurangdelen i 

mässområdet tar emot fler gäster nu jämfört med för några år sedan. 

 

Per Stridh, Informationschef på Vasaloppet menar att de i dagsläget har många delar i 

verksamheten som de skulle kunna utveckla och skruva på för att ge deltagare och besökare 

en bättre upplevelse, bland annat som i dagsläget inte lever upp till resten av evenemanget. 

Vasaloppet har även mycket att arbeta på för att göra lokaler och delar av arenan mer 

tillgängliga för publik, även kringarrangemangen behöver utvecklas
86

 

 

Den exponering Vasaloppet får i media är oerhört viktig för dem berättar Per. I år genererade 

Vasaloppet ca 180 miljoner till regionen och att vasaloppet aldrig skulle befinna sig där de är 

nu om inte media hade bevakat arrangemanget under många år.
87

Vasaloppet fick nyligen klart 

med SVT att de kommer att sända Vasaloppet fram till år 2016. I år direktsändes Vasaloppet i 

sju länder och uppskattningsvis bevakades Vasaloppet av 3,4 miljoner tittare som någon gång 

under loppet var in och tittade. Målgången sågs av 2,2 miljoner. Hela sändningen bevakades 

av 1,8 miljoner under de 4-5 timmarna.
88

 Enligt Per är Vasaloppet det sportevenemang som 

omskrivs mest i media, det senaste året nämndes Vasaloppet vid ca 2500 tillfällen i olika 

media. De värden som mediebevakningen genererar för dem helt klart betydande för 

Vasaloppet.
89

 De företag som syns på Vasaloppets nummerlappar är de som får ut mest av sin 

exponering. Vasaloppet har idag ca 10 sponsorer som ligger på ett exponeringsvärde större än 
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1 miljon kronor. Per menar även att Vasaloppet inte skulle kunna ge deras deltagare den 

service de får nu om sponsorerna inte funnits. 

 

När Vasaloppet själva går ut i media är det viktigt för dem att de har något relevant att berätta 

om. Ofta försöker de göra en story av det de vill nå ut med genom att berätta om sådant som 

överraskar och förvånar. Det kan till exempel vara ett anmälningsrekord eller att vissa lopp är 

fulltecknade. Vasaloppet har även tankar på att utveckla informationsspridning i sociala 

medier.  Vasaloppet har idag en egen facebookgrupp med ca 5000 fans men detta skulle 

kunna vara mycket större enligt Per. 
90

 Vasaloppet tror mycket på den digitala utvecklingen 

för att ge deras kunder en bättre service och göra Vasaloppet mer tillgängligt. Sociala medier 

såsom facebook och twitter kan vara ett medie som Vasaloppet kommer att satsa på de 

kommande åren. Per berättar även att de med all säkerhet själva kommer att TV-producera 

och livestreama flera av loppen framöver. Vasaloppet håller just nu även på att utveckla flera 

iphoneappar och deras partners kommer framöver att ha en större aktivitet på Vasaloppets 

hemsida.
91

 

 

Vasaloppet även arbetar med att försöka ladda varumärket med en stark hälsoprofil med 

avsikt att driva upp intresset för måbraträning. Deras lopp ska kunna genomföras vid olika 

tillfällen under året.
92

 Monica berättar att Vasaloppet har märkt av att det blir allt mer vanligt 

att företag satsar på friskvård för deras anställda. I sina deltagare ser de även en tendens att de 

har helt en annan inställning till hälsa och välbefinnande nu jämfört med för några år sedan.
93

 

Vasaloppets anmälningsavgift är ännu inte helt skattepliktig även om det talas om att det 

kommer begränsas framöver
94

. 

 

Monica berättar för oss att Vasaloppet årligen lägger upp olika marknads- och 

aktivitetsplaner. Just nu läggs stort fokus på första helgen i Vasaloppets vinterarrangemang. 

Vasaloppet kallar denna helg generationshelgen/familjehelgen med KortVasan, TjejVasan, 

UngdomsVasan och Öppet spår där hela familjen kan delta. En annan fokusgrupp Vasaloppet 
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har, är de Norska deltagarna. Ett tredje fokus är sommarevenemanget med CykelVasan och 

Vasastafetten.
95

 

 

För att förstärka besökarnas upplevelse på plats men även när Vasaloppet marknadsför sig 

arbetar organisationen i viss mån med olika sinnesintryck. Vasaloppet har en egen ljudlogotyp 

som spelas start och målområde samt i vinjett i TV och när de är ute och marknadsför sig. 

Monica berättar att när Vasaloppet är ute och marknadsför sina evenemang på olika mässor  

använder sig de av doften av tjära i deras monter för att locka in människor i deras monter. 

Många som besökare känner igen tjärdoften då den ofta förknippas med skidvalla. I montern 

brukar de även bjuda på blåbärssoppa. Monica menar att experter inom svenska språket också 

hävdar att ordet ”blåbär” kommer från trakten. ”Det vill säga att man är en 

förstagångsdeltagare, ett blåbär”.  Till sommarens Cykelvasa och Vasastafett kommer 

Vasaloppet att uppmärksamma deras vinterveckor genom att sätta upp vinterfoton utefter 

bansträckningen. I vinterns Vasaloppsvecka satt även banderoller efter bansträckningen med 

olika slogans med budskap som ”Det hade gått lättare om du inte hade haft bakhalt här- prova 

Cykelvasan till sommaren” för sommarens arrangemang. Enlig Monica var detta något som 

Vasaloppet fick bra gensvar på då människor i efterhand hörde av sig och berättade att det var 

ett trevligt inslag då de fick något annat att tänka på ute efter spåret när det var som 

jobbigast.
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För att underlätta för besökarna försöker Vasaloppet göra det lätt för deras kunder framförallt 

genom skyltning på olika ställen. Inne i mässområdet är det viktigt med ett bra kundflöde. 

Enligt Monica försöker Vasaloppet hela tiden vara lyhörda och optimera både för besökare 

och utställare. I årets mässa fungerade det inte helt tillfredställande men det är något som 

Vasaloppet kommer att se över inför nästa år.
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Både Monica och Per pratar om att det är svårt att föreställa sig om hur Vasaloppet kommer 

att se ut om 10, 20 och 30 år. Att Vasaloppets vinterveckor är beroende av att vi har snörika 

vintrar är ett faktum därför är det viktigt att hela organisationen runt Vasaloppet måste klara 

av att anpassa sig till klimatförändringar. Ett sätt är att konternuerligt se över vissa delar av 

bansträckningen för att bland annat underlätta att kunna köra ut konsttillverkad snö. Detta kan 
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göras genom att svaga sektioner utefter bansträckningen byggs bort. Ett annat sätt är att 

utveckla sommararrangemangen vilket Vasaloppet satsar mycket på att utveckla just nu. 

 

4.3. Sammanställning Intervjuer med kunder Gekås Ullared 

Här nedan har svaren från intervjuerna sammanställts till en löpandetext. De intervjuade i 

undersökningen är av olika ålder, kön och har olika erfarenheter av besök på Gekås.
98

 

 

Tidigare besök på Gekås och förväntningar 

När besökare kommer till Gekås möts de av en stor kundparkering och byggnader med 

diverse butiker och restauranger. Besökarna kan välja ut en kundvagn med siffror och färg för 

att lättare hålla ordning på sin vagn inne i butikerna. Utanför Gekås entré kan det vara kö 

innan varuhuset har öppnat och särskilt under högsäsongen sommaren. Inne i varuhusets entré 

finns små gul blåa kundkorgar som kunderna ställer i vagnarna för att sedan fylla på med 

mindre varor. Kunderna kan åka rullbandet ned till undervåningen eller gå bland 

avdelningarna på entré planet. På plan 3 kan man lämna sin kundvagn/korg och åka 

rulltrappan upp till fiket, restaurangen, frisörer eller vilorummet för föräldrar med barn. 

Inför resan till Gekås Ullared känner många sig glada och förväntansfulla en handfull uppger 

att dem känner en spänning att få besöka Gekås och eventuellt få se Morgan och Ola - Conny. 

 

Många av de intervjuade gör besöket till Gekås som en trevlig utflykt. Sortimentet på Gekås 

är brett, vilket tilltalar alla åldrar, kön och intressen. De intervjuade kunderna återkommer till 

Gekås bland annat för priserna, sortimentet och för miljöombyte för en dag eller helg. I 

butiken är många av de tillfrågade glada och känner att dem har gott om tid att titta igenom 

butikens alla avdelningar i lugn och ro. Vid besöket är det lite folk vilket gör att man har god 

sikt i butiken samt att man slipper trängas med andra mellan hyllorna. Butikens utformning 

och miljö är viktig, särskilt att det är ljust och fräscht men även att butikens inredning är 

planerad och placerad på ett sådant sätt att man lätt kommer fram med vagnar. Gekås har stora 

korridorer mellan hyllorna och de olika avdelningarna för att göra framkomligheten så bra 

som möjligt för kunderna, men även för personalen som fyller på hyllorna med varor. En 

karta över varuhuset sitter fäst i kundvagnens främre del för att vägleda kunderna till rätt 

avdelning, även detta är en faktor som är viktigt för kunderna.
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Shopping på plats, planerade respektive oplanerade inköp 

Några av besökarna handlar efter listor på saker man saknar i hemmet eller sådant som man 

behöver, andra gör alla inköp på känsla eller efter kommande behov. Impulsköp förekommer i 

stor utsträckning eftersom det alltid finns något man glömt att skriva ned eller en ny vara man 

finner intresse för. De intervjuade kunderna uppger att det alltid lägger ned en eller flera saker 

som de inte planerade att köpa i förväg, exempel på sådana varor är godis, servetter, strumpor 

och inslagningspapper. Vi såg vid besöket att kunderna fyllde sina kundvagnar med 

hygienprodukter, leksaker, barnkläder, heminredning och verktyg, många vagnar var fyllda 

med råge och ändå fortsatte man att fylla den med varor, även vagnens underrede var fullt 

med diverse kartonger och varor. Trots att vi åkte efter barnbidrag och lön var det lite kunder i 

butiken och ingen trängsel.  

 

Det kan bero på varuhusets storlek, att det är mycket folk men alla är inte på samma plats utan 

kunderna är fördelade på dem olika planen och avdelningarna gör att man inte uppfattar att 

det är mycket folk förrän man får trängas mellan hyllorna och det är kö i alla kassor. Vid vårt 

besök var så inte fallet. Gamla och unga sågs fylla kundvagnarna och ett lugn fanns hos 

kunderna. Personalen fyllde hyllorna med varor och städade i butiken medan kunderna gick 

omkring med sina kundvagnar. 

 

När kunderna skall välja en butik att handla i är det viktigt att butiken är lätt att hitta i, har 

trevlig personal och ett brett utbud av varor. Även priset har stor betydelse för inköp bland 

annat vid köp av matvaror och sällanköpsvaror. Några av de tillfrågade anser att de har lärt sig 

att tänka till en extra gång innan dem lägger ned något i kundvagnen medan andra lägger ned 

de dem vill ha utan närmare eftertanke. De uppger även att de inte påverkas nämnvärt av 

sällskapet vid inköpen, de påverkas inte av grupptryck eller reklam under sina inköp. Om 

priserna är bra (billiga) handlar kunderna mer än vad de i normala fall skulle göra, man 

känner att man har råd att köpa lite mer om priserna är bättre än på hemorten. De flesta 

uppger att de blir glada av billiga priser och särskilt om det är märkesvaror. 

 

Intryck av shoppingen, kommersen 

Efter besöket är man trött men glad över sina inköp, man känner sig ivrig att få komma hem 

och plocka upp allt man köpt. Många säger att de inte ångrar några inköp eftersom de flesta 

av inköpen var planerade men att det finns inköpta impulsvaror. Känslan som helhet är att det 
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var en trevlig upplevelse både butiken och atmosfären i varuhuset. Kunderna 

uppmärksammade att det fanns mycket personal i butiken samt den nya restaurangen på plan 

tre. Även kundvagnsparkeringen på plan två påverkar kunden positivt, man slipper ta med 

vagnen in i restaurangen. För att förstärka upplevelsen kan varuhuset fortsätta med bra priser, 

utveckla menyn i restaurangen, se till att personal finns tillgänglig på flera avdelningar samt 

att ventilationen är bra. För besökare som kommer med buss skulle ett omklädningsrum med 

duschar och toaletter göra besöker mera bekvämt. Saker som påverkar konsumenterna är 

långa köer vid entrén till butiken och vid kassorna. Gekås har inte något problem med långa 

köer vid kassorna eftersom det finns ett antal kassor att välja på vid utgången. Dock vid 

högsäsong kan köerna till kassorna vara något längre men inte något som påverkar kunderna 

nämnvärt. 

 

4.4. Sammanställning Intervjuer med Kunder Vasaloppet 

Här nedan har svaren från intervjuerna sammanställts till en löpandetext. De intervjuade i 

undersökningen är av olika ålder, kön och har olika erfarenheter av besök på Vasaloppet. 

 

Tidigare besök på vasaloppet. Deltagande och upplevelse av evenemanget 

Bland de tillfrågade Vasaloppsbesökare är merparten (ca två tredjedelar) återkommande 

besökare. Respondenternas besöks frekvens varierar mellan ett till åtta tillfällen. Ungefär 

hälften av de tillfrågade har deltagit i andra liknande sportevenemang som Vätternrundan, 

Vansbrosimningen, Lidingöloppet samt Göteborgsvarvet. I överlag tycker de flesta att 

Vasaloppet går att jämföra med dessa evenemang både vad det gäller storlek och uppbyggnad 

runt evenemanget med kringarrangemang, mässområden och utställare. Den generella 

uppfattningen är dock att Vasaloppet är i något större format och utmärker sig som ett mer 

komplett arrangemang jämfört med de andra sportevenemangen. 

 

Ca en tredjedel av urvalsgruppen är förstagångsbesökare. En förstagångsbesökare upplevde en 

förvåning över att det var så många andra företag som egentligen inte var kopplade till 

skidåkning som var på plats och marknadsförde sig. Detta sågs både som positivt men även 

lite konstlat. Bland de tillfrågade framkom det att några av besökarna även hade varit på andra 

större tillställningar såsom Os i Lillehammer, Skidskytte VM i Östersund samt Fotbolls VM i 

bland annat Tyskland. Dessa evenemang skiljde sig lite från Vasaloppet genom att de är 

betydligt större. I undersökningen kan vi se annan inställning till shopping i samband med 

besöket bland de som fanns på plats i form av publik och anhörig jämfört med dem som 
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värderar där i egenskap att genomföra något av loppen. De besökare som aktivt deltog i 

evenemanget hade betydligt större fokus större på inköp av sportprodukter jämfört med de 

som var på plats i egenskap av anhörig eller publik. I svaren vi har fått fram framkommer att 

merparten av våra tillfrågade är på plats som deltagare i något av loppen. Många har med sig 

sin familj till evenemanget. Men det är också vanligt att de är på plats tillsammans med 

vänner. 

 

Intryck av evenemanget, kommersen 

Bland våra tillfrågade upplever vi att de flesta hade en väldigt god uppfattning av 

evenemanget i sin helhet. Vasaloppet upplevs i överlag som ett trevligt och genomtänkt 

evenemang med allt från transport till marknadsföringen kring loppet. Sammanfattningsvis 

upplevs stämningen vara god. Några av de tillfrågade beskrev Vasaloppet som en stor folkfest 

där många människor med liknande intressen samlas. Bland de tillfrågade ansågs det även att 

det var en fördel att det fanns många människor med stor expertis på plats som kunde dela 

med sig av sin kunskap om allt inom skidor och material. De tillfrågade uppgav några utbud 

av diverse olika kringarrangemang var stort samt att Vasaloppet var ett bra tillfälle att ta med 

sig familj och vänner på en trevlig minisemester. Det framkom av svaren att besökarna kände 

av ”pulsen” på plats som var positiv, vilket också smittade av sig på andra besökare. Bland de 

tillfrågade som besökt Vasaloppet vid tidigare tillfällen framkom att evenemangets koncept 

har utvecklats mycket de senaste tio åren. En av de tillfrågade nämnde att det var mycket mer 

aktivitet på gatorna i Mora centrum nu jämfört med tidigare besök. ”Det är en otrolig hets. 

Men på ett sätt som gör att det blir en häftig stämning.” 

 

Utifrån de svarande framkom det även att det var lätt att lockas med i köphetsen, dels på 

grund av att andra besökare handlade men även att kunniga säljare var övertygande och 

duktiga på att förklara fördelarna med deras produkter. Osäkerheten kring väder, vind och val 

av skidvalla ansågs också påverka besökarnas inköp. Flera av de tillfrågade upplevde att 

utbudet av skidvalla var väldigt stort, menade många att det var skönt att få rådfråga experter 

för att få tips inför loppet och att säkerställa att skidorna skulle gå så bra som möjligt under 

loppet efter rådande väderförhållanden. 

 

I Vasaloppets mässområden upplevde de tillfrågade att utbudet av produkter var stort. 

Stämningen i området ansågs även påverka deras shoppingvanor och benägenhet att köpa på 

plats. Flera av de tillfrågade berättade att det var lätt att ryckas med i diskussionerna om 
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produkter som kunde användas under loppet. Några av de tillfrågade hade även 

uppmärksammat att intresset för vissa produkter var mer populära. Säljare med större 

folksamlingar kring sig väckte större nyfikenhet. 

 

Stämningen på plats ansågs vara hög, många människor var glada vilket också smittade av sig 

på andra. Merparten av de tillfrågade uppgav att det var lätt att dras med i stämningen vilket 

också gjorde att inställningen till spontan shopping ökade. Flera av de tillfrågade ansåg att 

besöket på vasaloppet kunde liknas med en semesterresa och att det kunde vara en av 

anledningarna till att besökare på plats var mer benägna och villiga att öppna plånboken lite 

extra. Den generella uppfattningen är att de flesta i regel unnar sig mer när de är borta. I 

svaren framkom det även att shopping på tillställningar liknande Vasaloppet var något som 

hörde till och på sätt och vis var det någon form av ett minne från besöket. Några av våra 

tillfrågade ansåg också att säljarna på plats kändes väldigt övertygande vilket också kan ha 

påverkat dem att handla mer och dyrare produkter. Bland våra tillfrågade upplever vi också att 

många av besökarna är osäkra inför loppet och att den hetsiga stämningen på plats gör att 

många gärna sneglar på vad andra besökare handlar. Flera av våra tillfrågade berättade att det 

är lätt dras med i denna stämning. En av våra tillfrågade beskrev detta fenomen som ett sorts 

grupptryck och att shoppingen blir en sorts lugnande effekt inför loppet. 

 

”Det är oerhört lätt att dras med i hetsen genom att titta på vad andra handlar. Det är svårt 

att sätta ord på vad som händer ,men helt klart så märks det att mycket människor rör sig i 

området. Jag tror att många handlar i området på grund av att de då känner säkrare och 

lugnare inför loppet. När man ser att andra handlar vissa produkter så som exempelvis 

skidvalla, energigel och uppladdningsdrycker, så blir man mer nyfiken att testa det själv 

också. Kanske drabbas man som besökare av en sorts grupptryck.”
100

 

 

Bland de tillfrågade som inte aktivt deltog i Vasaloppet, utan som var på plats i egenskap av 

publik eller anhörig var den generella uppfattningen att de inte blev så påverkade av hetsen i 

mässområdet och butiker. De hade heller inte samma fokus på Vasaloppet och förberedelser 

som de personer som avsåg att genomföra skidloppet. 
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Förväntningar på evenemanget, inköp på plats, planerade respektive oplanerade inköp 

Bland de tillfrågade besökarna är förväntningarna av evenemanget olika. Några av de 

tillfrågade hade inga förväntningar medan andra svarade att respondenterna hade förväntat sig 

mer mycket mer kaos kring bilköer och inne i mässområdet. En av våra tillfrågade upplevde 

att förväntningarna berodde på hur stora förberedelser som hade gjorts innan. Han menade att 

många har sett fram emot och tränat inför Vasaloppet ett helt år. Förberedelser och 

inställningen till prestationen under vasaloppet är påverkande faktorer till att unna sig mer 

saker i samband med besöket. Flera av de tillfrågade liknade Vasaloppet med en semesterresa 

vilket också kan ha påverkat deras inställning till shopping. 

Under Vasaloppet finner man ett stort utbud av produkter som hör till skidåkning. Bland de 

tillfrågade fanns både planerade och oplanerade inköp. Här är variationen stor bland de 

tillfrågade. Några av de tillfrågade hade bara gjort planerade inköp medan andra tillfrågade 

hade gjort fler impulsköp än vad de hade räknat med. 

 

De planerade inköpen i vår urvalsgrupp var främst energitillskott och skidvalla. Några av de 

tillfrågade uppgav även att de passade på att handla skidutrustning så som stavar, skidor och 

pjäxor då de ansåg att sortimentet var betydligt större på plats jämfört med hemma samt att 

sakkunskapen bland säljarna som fanns på plats ansågs vara bättre än vad de kunde förvänta 

sig på hemmaplan. 

Bland de oplanerade inköpen nämndes bland annat skidvalla med högflour, funktionskläder 

såsom extra handskar, mössor och underställ. De flesta av de oplanerade inköpen hade med 

skidåkning att göra men de framkom även av svaren att några hade inhandlat produkter som 

inte var relaterade till loppet på något sätt. Dessa inköp var bland annat klockor, skor och 

kläder. Extra restaurangbesök, nöjen är även något som besökarna valde att spendera sina 

pengar på i samband med besöket. 

 

 

Handla på plats och inte hemma 

Vi fick varierande svar från dem tillfrågade varför de handlar på plats och inte på deras 

hemmaplan. Några valde att handla de produkter de behövde inför loppet i deras lokala 

sportbutik för att slippa all hets på plats i Mora och Sälen. Dem allra flesta ansåg att det var 

mer motiverande att handla på plats eftersom att utbudet var så mycket större jämfört med 
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hemma. Besöket på Vasaloppet ansågs vara en sorts semester där shoppingen på sätt och vis 

var ett sorts minne från resan. 

 

Ett par av dem tillfrågade hade även uppmärksammat att deras inställning till köbildning i 

samband med besöket var annorlunda på Vasaloppet jämfört med inställningen de hade 

hemma. På Vasaloppet uppstår många olika köbildningar, både i spåren efter vägarna och 

framförallt i kassorna inne i butikerna. Trots denna köbildning upplevdes det ändå mer okej 

att stå längre tid i kö för att få betala en produkt eller vara. Många ansåg att de inte hade haft 

samma tålamod att så i kö vänta om de hade varit på hemmaplan. Där hade de istället 

återkommit till butiken en annan dag för att handla. I överlag upplevdes säljarna ha stor 

sakkunskap om dess produkter. 

 

De flesta säljare upplevdes som hjälpsamma och ansågs agera väldigt professionellt och 

förtroendeingivande vilket också ansågs vara en av de bidragande faktorerna till att många 

kunder lockades att handla produkter på plats. Att säljarna verkade kunna sin sak är en  

anledning att flera av de tillfrågade kunde tänka sig att kosta på sig lite dyrare produkter som 

exempelvis skidvalla och annan specifik skidutrustning. Flera av de tillfrågade berättade för 

oss att de passade på att fråga experter för att få värdefulla tips om dess utrustning. Några 

tillfrågade upplevde dock att säljarna var mer pushande på vasaloppet jämfört med hemma 

samt att de hade känt sig lite trängda och övertalade till att köpa sådant de inte från början 

hade tänkt sig att köpa. Det fanns även en förståelse för att säljarna på plats var där med ett 

uppdrag, att marknadsföra och sälja så mycket som möjligt sina produkter. 

 

Inför Vasaloppet har de tillfrågade gjort olika förberedelser, både i form av träning men även 

inköp av material inför loppet. Svaren varierar kraftigt. Utrustning som exempelvis skidor, 

rullskidor, stavar, pjäxor och sportkläder har införskaffats för mellan 1000 och 15 000 kr. 

Bland de tillfrågade hade några köpt helt ny utrustning medan andra hade införskaffat 

begagnad utrustning. Det fanns även de som inte hade gjort några förberedelser över huvud 

taget utan hade lånat till sig all utrustning inför loppet. Resor till och från lägerverksamhet på 

olika orter runt om i Sverige träningsläger har gjorts för mellan 2000 och 20 000 kr, i det 

räknas även boende in. 

 

I samband med besöket på Vasaloppet har de tillfrågade köpt tjänster och produkter för 

mellan 200 kr och 5000 kr.  Utrustning och tjänster som köpts på plats är skidvalla, 
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energitillskott så som sportdrycker och polerbars och energigel var det mest förekommande 

svaret. Handskar och mössor var också ett vanligt svar. Några av respondenterna hade lämnat 

i sina skidor för skidvallning och preparering. Respondenternas kostnader för dessa produkter 

och tjänster låg på mellan 200kr och 3000 kr. 

 

Utifrån de svar vi har fått från de tillfrågade ligger deras totala investering på vasaloppsresan 

mellan ca 2000 kr och 20 000 kr. I det inräknas resor till och från Mora, boende, mat samt 

sportprodukter och inköp av andra tjänster på plats. 
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5. Analys 

5.1. Konkurrensstrategier 

Michael Porter ta upp olika strategier som företag kan använda sig av för att konkurrera på 

marknaden. Detta kan göras genom kostnadsöverlägsenhet.
101

 

 

Gekås utmärker sig genom att vara ett företag som inriktar sig på att sälja ett brett utbud av 

varor i till rätt priser. Boris (Gekås VD) berättar att varuhuset planerar att investera ca 500 

miljoner kronor för att bli nordens ledande aktör inom upplevelsebaserad shoppingturism i det 

fyndsmarta prissegmentet. Utifrån intervjuer med kunder på Gekås Ullared kan vi se att flera 

av dem åker till Varuhuset på grund av de låga priserna. Även om Vasaloppet kan dra nytta av 

stordriftsfördelar har de en annan inriktning jämfört med Gekås Ullared. Per Strid på 

Vasaloppet berättar att de har fokus på att skapa en hälsoprofil och att öka intresset för 

måbraträning. Därför har Vasaloppet de senaste åren satsat stora resurser på att utveckla 

evenemanget till att bli mer heltäckande över året. Vasaloppet är i många människors 

medvetande känt som ett vinterevenemang. För att locka en bredare publik och att få fler 

människor att träna för att må bra, erbjuder de numer även ett sommarevenemang med 

Cykelvasa och Vasastafett i löpning.  

 

Michael Porter talar om att Differentieringens intjäningsförmåga skapas av en hög marginal 

genom goda kundrelationer och ett välkänt varumärke. Vasaloppet genomför årligen kund och 

deltagarundersökningar med avsikt att stärka kvaliteten för att ge deras kunder en bättre 

upplevelse. Detta utmärker sig även i våra kundintervjuer då många anser att Vasaloppet 

upplevs välsmort och genomtänkt i allt från transport till marknadsföring av evenemanget. 

Om vi ser till de aspekterna är Vasaloppet mer inriktade på differentiering i sin 

marknadsstrategi. Gekås har en mix av olika konkurrensstrategier. 

 

5.2. Upplevelserum 

”Med upplevelserummet menas den fysiska omgivningen vilken tjänsten produceras, 

levereras och konsumeras inom”
102
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I Pine & Gilmores modell över delområden i upplevelsefältet fördelas kunderna in i olika fält 

beroende på hur de uppfattar en upplevelseprodukt.
103

 

För att tillämpa denna modell på Vasaloppet är en passiv deltagare i på evenemanget där i 

egenskap som anhörig eller åskådare. Den personen är en del i evenemanget men har en lägre 

nivå på sitt deltagande. En person som avser att genomföra vasaloppet är mycket mer aktiv i 

sitt deltagande och kan i ett större perspektiv påverka sin egen upplevelse. Utifrån intervjuer 

med kunder kan vi utläsa att deltagandet skiljer sig på båda platserna beroende på hur 

engagerade kunderna var under besöket. När det gäller köpbeneägenhet hos deltagarna märkte 

vi att aktiva deltagare hade mycket större fokus på att handla i mässområdet jämfört med de 

besökare som fanns på plats i egenskap av anhörig eller publik. På Gekås märkte vi även 

samma tendens. Kunder som följde med sin partner visade inte samma intresse för shopping. 

På Gekås och Vasaloppet upplever vi att kunderna har olika sätt att handla under deras besök. 

Återkommande kunder på Gekås och Vasaloppet har planerat sina inköp i mycket högre grad 

än de som är förstagångsbesökare. 

 

I Pine & Gilmores upplevelsefält beskriver de hur en gäst kan gå in i en roll där han eller hon 

kan påverka upplevelsen genom att bi en del av den. De kallar detta sammanhang för 

immersion. Monica på Vasaloppet berättar att det som kännetecknar flera av deras kunder är 

att de har förberett sig länge inför loppet och besöket på Vasaloppet. Dessa kunder är fast 

beslutna att genomföra loppet och vill därför ha bästa möjliga förutsättningar. En av de 

intervjuade kunderna berättade för oss att han hade sett fram emot Vasaloppet under en längre 

tid och menade att hans inställning även påverkade honom att unna sig mer på plats.  

 

I Pine & Gilmores modell beskriver de även begreppet absorption som anger hur upplevelsen 

går in i gästen. Gekås vill förmedla ett välkomnande och skapa shoppingglädje för sina 

kunder. För att underhålla kunderna med andra aktiviteter utöver shoppingen, arbetar 

varuhuset med olika kringarrangemang, bland annat korvätartävlingar. Boris berättar att de 

även planerar att utöka varuhusets områden i butiken med bland annat lounge och sportbar, 

för att underhålla männen under tiden som deras kvinnor handlar i butiken. Vasaloppet 

erbjuder även de ett brett utbud av kringaktiviteter vilket även konstateras av kunderna som 

hade uppmärksammat utbudet av aktiviteter var stort. Flera av kunderna berättade för oss att 

de tyckte att Vasaloppet var stor folkfest som lämpade sig bra för att med vänner och familj 
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på en minisemester. Enligt Per Stridh på Vasaloppet finn det många delar att utveckla för att 

ge deras besökare bättre upplevelse. Bland annat nämner han att de har en invigning som inte 

är värd namnet. Monica Eriksson på Vasaloppet berättar att de kontinuerligt försöker utveckla 

sitt evenemang till att bli mer komplett så att fler besökare ska känna att de får ut mer av 

besöket. 

 

5.3. Skapa upplevelse i butik 

Johansson och Bäckström menar att det finns flera dimensioner som kan påverka en kunds 

upplevelse och beteende i en butiksmiljö, atmosfär, design och sociala faktorer.
104

 

Kunderna på Gekås anser det viktigt att lokalerna är ljusa, fräscha och rena för att de skall 

känna tillfredsställelse att handla i butiken. Kunderna anser att det är viktigt att inredningen är 

planerad på ett sådant sätt att det är lätt att hitta mellan de olika avdelningarna. Boris nämner 

att planeringen av butiken görs efter attraktiviteten på varorna. Han berättar att de försöker 

skylta i varuhuset på ett som gör lätt att hitta. Gekås har stort ventilationssystem som ska se 

till att luften i varuhuset känns fräsch. På grund av att Vasaloppsområdet är stort samt att flera 

av dess lokaler är tillfälliga är kan vi inte jämföra deras butikslokaler med Gekås. 

 

En negativ aspekt vad gäller Vasaloppets design är deras hygienfaktor. Enligt Johansson och 

Bäckström är rena och fräscha miljöer viktiga krav från kunderna. I år fick Vasaloppet enligt 

Monica stor kritik på grund av undermålig renhållning efter bansträckningen och i 

mässområdet. Detta menar hon kan ha påverkat deras kunder negativt. För att åtgärda detta 

har de infört åtgärder tillsammans med en av deras samarbetspartner som bland annat går ut 

på att införa speciella zoner där deltagarna kan slänga sitt skräp. På ett sådant sätt hålls 

bansträckningen renare för att Vasaloppets kunder ska uppleva bättre hygienfaktorer och 

därmed bättre design till nästa års Vasalopp. 

 

Johansson & Bäckström beskriver att konsumtionsmönster och shoppingbeteende på verkas 

av interaktion mellan andra människor både fysiskt och emotionellt. Dessa sociala faktorer är 

även något som kunderna på Vasaloppet känner av. Flera av de intervjuade personerna 

upplever att stämningen runt vasaloppet beskrivs som ”häftig” och byggs upp av de andra 

kunderna. 

”Det är oerhört lätt att dras med i hetsen genom att titta på vad andra handlar. Det är svårt 

att sätta ord på vad som händer, men helt klart så märks det att mycket människor rör sig i 
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området. Jag tror att många handlar i området på grund av att de då känner säkrare och 

lugnare inför loppet. När man ser att andra handlar vissa produkter så som exempelvis 

skidvalla, energigel och uppladdningsdrycker, blir man mer nyfiken att testa det själv också. 

Kanske drabbas man som besökare av en sorts grupptryck.” 

 

På Gekås upplever kunderna inte samma påverkan från andra kunder i omgivningen som 

kunderna gör på Vasaloppet. Köbildning uppstår periodvis på Gekås men inte alls i samma 

omfattning som på Vasaloppet. Antagligen beror det på att besökarantalet på Vasaloppet är  

större och mer koncentrerat än vad det är på Gekås. En intressant iakttagelse som kommit 

fram från kundundersökningen på Vasaloppet är att tålamodet för att stå i kö är betydligt 

högre än på de intervjuade personernas hemmaplan. Boris på Gekås berättar att de förra året 

gjorde en utbyggnad av deras lokaler för att skapa mer utrymme för deras kunder. I 

Vasaloppets mässområde är allt mycket mer koncentrerat på en mindre yta vilket också gör att 

trängseln är mer påtaglig i Vasaloppets mässområde. Monica på Vasaloppet berättar att de 

årligen utvärderar evenemanget för att underlätta för deras besökare att vistas i området. 

 

5.4. Eventmarknadsföring 

Magnusson & Forsblad beskriver hur företag genom experiences strategiskt kan skapa högt 

upplev värde för kunder genom att låta dem bilda en uppfattning om företaget.
105

 Både 

Vasaloppet och Gekås anser att det är viktigt att ha tillfredsställda kunder för att få dem att 

återkomma. I vår undersökning visar det att merparten besökarna på både Gekås och 

Vasaloppet är återkommande besökare. Vasaloppets deltagarundersökningar gör att 

arrangemanget kontinuerligt förbättra i syfte att ge kunderna bättre kvalitet och höja deras 

upplevda värde av besöket. 

 

Entertainment handlar om att underhålla sina kunder och ge dem något extra och därigenom 

höja upplevelsen för kunden. För att underhålla kunderna och ge dem mervärde i upplevelsen 

erbjuder Vasaloppet en stor mässa med experter inom skidåkning som kan hjälpa alla 

besökare att förbereda sig inför tävlingen. Av kundundersökningen framkommer det att 

produktutbudet för skidåkning är stort vilket många kunder uppskattar. Det framkommer även 

i undersökningen att en förstagångsbesökare till sin förvåning upplevde att det fanns flera 

företag som egentligen inte hade någon stark förankring till skidåkning i området. Per på 
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Vasaloppet berättar för oss att de ekonomiska medel som vasaloppet de får in genom bland 

annat sponsorer är oerhört viktiga för att kunna leverera den kvalitet som besökarna förväntar 

sig av vasaloppet. 

 

Genom att arrangera händelserika och spännande aktiviteter skapas stor uppmärksamhet kring 

varumärket menar Magnusson & Forsblad. Vasaloppets stora produkt är en stor aktivitet i 

form av alla deras lopp. Gekås erbjuder shopping i det fyndsmarta prissegment och har planer 

på att utveckla företaget till att ett ledande shoppingcenter med upplevelser. Att Gekås blivit  

framgångsrikt och uppmärksammat har resulterat i att varuhuset fått ett eget TV program. 

Sedan TV-programmet började sändas menar Boris att Gekås har ökat antalet besökare med 

ca 1500 personer/dag i snitt. Vasaloppets medieexponering har enligt Per varit oerhört viktig 

för dem. Vasaloppet genererade i år ca 180 miljoner kronor till regionen. Per menar att 

Vasaloppet aldrig skulle befinna sig där de är idag om inte media bevakat arrangemanget i så 

hög omfattning under många år. I kundundersökningen för Gekås nämner några kunder att de 

är förväntansfulla inför besöket för att eventuellt få en skymt av Ola-Conny som är en av de 

mest framträdande i Gekås TV-serie. 

 

Magnusson & Forsblad menar att företag effektivt kan marknadsföra sig genom att låta 

kunder uppleva dem genom sinnen.
106

 Monica berättar att Vasaloppet årligen marknadsför sig 

på olika mässor. Vid dessa mässor försöker de blanda in kundernas sinne för att på så sätt få 

dem att uppmärksamma de olika loppen. En smak som är väldigt förknippat med Vasaloppet 

är blåbärssoppan som serveras till alla deltagare under loppets gång. Genom att servera 

blåbärssoppa vid marknadsföring på mässor låter de kunderna få uppleva Vasaloppet med 

sina sinnen. En rolig kuriosa är att ordet ”blåbär” även är synonym för nybörjare och 

förstagångsdeltagare. Vasaloppet använder även tjärdoft i sina montrar för att kunderna ska 

associera doften med skidvalla. På så sätt integreras ytterligare sinnen hos kunderna. 

 

Enligt Magnusson & Forsblad kan företag vinna stor empati hos kunderna genom att vara 

engagerade och vara trovärdiga. Monica på Vasaloppet menar att deras funktionärer är 

Vasaloppets ansikte utåt och att det är viktigt att stoltheten för varumärket förmedlas ut till 

alla besökare. Ur kundundersökningarna framkom att kunderna värdesatte att säljarna i 

mässområdet agerade professionellt och förtroendeingivande. Även om inte de tillhör 
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Vasaloppets organisation är de ändå en del av helheten för Vasaloppet. På Gekås är också 

personalen viktig för att kunderna ska känna sig välkomna. Av kundundersökningarna fick vi 

fram att kunderna hade uppmärksammat att det fanns gott om personal. 

 

5.5. Beslutsbeteende vid köp 

I ett komplext köpbeteende är det en fördel om säljarna kan vägleda kunderna att göra rätt val 

enligt Kotler.
107

 Flera av kunder på Vasaloppet uppger i vår undersökning att de har gjort 

stora förberedelser inför loppet. Vasaloppet utmärker sig även genom att det bara inträffar en 

gång per år. Flera av de tillfrågade uppger i undersökningen att osäkerheten kring 

väderförhållandena påverkar deras inköp inför loppet. För flera av kunderna innebär det att de 

vill ha den bästa utrusningen inför rådande väderförhållanden. Denna utrustning har de 

möjlighet att konsumera i Vasaloppets mässområden. I mässområdet finns ett enormt utbud av 

all möjlig skidutrustning. Flera av kunderna tar chansen att fråga om råd och få tips för att 

optimera för sig själva. Flera kunder upplever även att flera av säljarna som fanns på plats var 

kunniga och övertygande vilket gjorde att flera av dem lockades att handla skidprodukter som 

de i förväg inte hade tänkt handla. På Gekås kan kunder välja mellan ett stort utbud av diverse 

dagligvaror. Kotler beskriver i sin modell över köpbeteende att kunder inte behöver engagera 

sig lika mycket när de vid vardagliga inköp
108

. 

 

5.6. Köpprocessen 

I alla köpsituationer är det viktigt att beakta till vilket syfte eller situation en vara är tänkt att 

användas för
109

En av våra intervjuade kunder på vasaloppet berättade för oss att viljan att 

shoppa saker i samband med besöket, för honom berodde på att han såg Vasaloppet som en 

semestertripp. Han menade att Vasaloppet är en tillställning som bara händer en gång om året 

och likställde resan till Sälen och Mora med en semesterresa. När han var på semester ville 

han i regel unna sig mer jämfört med hemma. Kunden ansåg även att hans inställning till att 

handla redan fanns innan besöket. Eftersom mycket tid och energi har lagts ner i förväg  

kändes det dumt att snåla när det verkligen gällde. Situationsfaktorn beskrivs även av Boris på 

Gekås som menar att deras kunder främst har olika prioriteringsordningen inför köpet deras 

köp beroende på vilket tillfälle de är tänkt att användas till. 
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Den klassiska bilden av köpprocessen startar med att behov uppstår
110

. På Gekås har de 

kunder vi har pratat medha vissa ett behov att konsumera billiga varor medan andra vill har 

behov att konsumera kvalitetsprodukter. Flera av de tillfrågade har behov av att komma bort 

och ser resan till Gekås som en trevlig utflykt. Bland kunderna på Vasaloppet ser vi att 

behovet av inköp inför loppet skiljer sig avsevärt beroende på vilken motivationsnivå de har 

för att genomföra loppet. Deltagare med högre ambition att ta sig fram i spåret har ett helt 

annat behov av att deras skidor ska gå snabbt. Bland deltagare på en mer amatörnivå ser vi att 

de inte har samma krav på materialet, utan de är bara glada av att ta sig i mål. 

 

Enlig Dahlén & Lange kan informationssökning ske på olika sätt samt inhämtas från olika 

källor
111

.  På Gekås och Vasaloppet märker vi att informationssökningen bland kunderna 

anpassas utefter hur erfarna de är av situationen. Återkommande kunder har i regel mer 

erfarenhet av shopping på platserna och söker därför i högre grad reda på vad de behöver veta 

för att skapa bättre förutsättningar för sig själva. På Gekås yttrar det sig i att de återkommande 

kunderna vet vad de vill handla inför besöket och söker därför varor av högre kvalitet som de 

kan göra bra fynd på. Utifrån kundintervjuer på Vasaloppet märker vi att de personer som har 

satt upp större mål med sitt deltagande i loppet exempelvis att de vill ta sig i mål inom en viss 

tid också har förberett sig mer inför loppet. De ställer högre krav på sitt material och söker 

därför av informationen som säljarna ger på ett mer rutinerat sätt än de som har lägre 

ambition. På Vasaloppet anser kunder att mässområdet är ett bra ställe att snappa upp 

information om skidutrustning samt att säljarna som finns i området kan ge dem bra tips och 

råd inför loppet. Förenklat kan sägas att kunderna först går efter egen erfarenhet och därefter 

söker rätt på den information de behöver utöver det genom att rådfråga experter. Kotler 

nämner att detta avsökande är ett tecken på avsökande av personliga källor och genom 

kommersiella källor
112

.  

 

Dahlén & Lange menar att utvärderingen av alternativ sker efter tre frågeställningar
113

. För 

kunderna på Gekås och Vasaloppet yttrar detta sig genom att kunderna i förväg har satt upp 

olika kriterier för prisnivå, produktens måluppfyllande och mellan olika produktkategorier. 

Av undersökningarna från Gekås visar det sig att de flesta vill hitta fynd och där priset är det 

bästa. Vana kunder i varuhuset söker märkesvaror till lågpris medan icke vana kunder i regel 
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handlar mer spontant. På Vasaloppet är måluppfyllelse för produkterna det viktigaste 

argumentet i deras alternativutvärdering. Flera kunder berättar att de vill ha en så optimal dag 

som möjligt ute i spåret vilket gör att de vill ha de bästa under fötterna så att tiden i spåret ska 

bli så bra som möjligt. På både Gekås och Vasaloppet utvärderar kunderna produkterna 

sinsemellan. Vissa går på pris medan andra går på kvalitet. 

 

När köpet äger rum på Gekås och Vasaloppet vid Köptillfället menar Dahlén & Lange att tre 

faktorer är viktiga att ha i åtanke när ett köp studeras
114

. Utifrån kundintervjuer på de båda 

platserna upplever kunderna att inköpsstället påverkar dem att handla. Resan in mot besöket 

har ofta planerats under en längre tid. På både Gekås Vasaloppet anser kunder att besöket ses 

som en semester vilket gör att det är lättare för kunderna att motivera sina inköp då det på sätt 

och vis blir ett trevligt minne från resan. På Vasaloppet anser kunderna dessutom att det är en 

otrolig hets i området. Ur intervjuer med ansvariga inom både Gekås och Vasaloppet 

framkommer att de aktivt arbetar för att göra platsen mer attraktiv för fler målgrupper, bland 

annat genom att erbjuda kunderna en större upplevelse. På båda platserna förekommer 

dessutom impulsköp i relativt stor omfattning. Ur intervjuer med kunderna ser vi att flera av 

kunderna har sett fram emot att shoppa under deras vistelse. 

 

Kundens nöjdhet av en produkt är förhållandet mellan förväntade och verkliga kvalifikationer 

enligt Kotler
115

 På Gekås är de få personer som upplever att de ångrar sitt köp vilket visar att 

de på något sätt har utvärderat sina inköp. På Vasaloppet fanns kunder som hade känt sig 

övertalade av säljare att handla dyrare produkter än de först hade tänkt. I studien har vi inte 

fått fram så mycket material om utvärderandet efter köpet. Trots det kan vi se att de flesta 

intervjuade är nöjda med resan till de respektive platserna. Resan kan även ses som en del i 

köpprocessen.  

 

5.7. Utvecklingstrappa av ekonomiskt värde för upplevelser 

Enligt Pine & Gilmore skapas upplevelseprodukter genom framtagandet av ett helhetspaket. 

Genom att företagen erbjuder helhetslösningar kan mervärde skapas för kunden. På både 

Gekås och Vasaloppet finns det kringliggande aktiviteter som skapar ekonomiskt mervärde 

för kunden. Upplevelsen för besökarna anpassas efter deras behov, även kunderna anpassar 

sina behov efter utbudet som ges på platsen vid besöket. 
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Att företagen iscensätter även en rad upplevelser skapar en långvarig kundrelation som 

bygger på att anpassa upplevelsen för varje kund. Både Gekås och Vasaloppet anser att en 

nöjd kund gärna kommer tillbaka. Gekås och Vasaloppet arbetar därför aktivt ned att utveckla 

och erbjuda paketlösningar för sina besökare genom boende, aktiviteter, shopping och turism. 

De säljer inte en produkt utan en upplevelse som innefattar ovan nämnda delar. Besökaren på 

Gekås och Vasaloppet betalar inte bara för, exempelvis boendet på orten utan även för 

(servicen) städningen av rummet, bäddningen av sängen. Att slippa bädda sängen och städa 

blir en del av upplevelsen, servicen man får blir en del av upplevelsen och ett minne. Pine & 

Gilmor menar att dagens människor investerar mer i upplevelser än i produkter och ting. På 

Vasaloppet erbjuder man inte bara kunder att åka skidor, Vasaloppet arbetar aktivt med att 

utveckla hela konceptet till att bli mer komplett. Genom en komplett helhetslösning skapas ett 

mervärde för deras kunder. 

Gekås motsvarighet blir att de inte bara erbjuder en möjlighet att köpa produkter, utan även 

att de erbjuder ett koncept med shopping och boendemöjlighet på camping eller på motellet. 

Om priset för en upplevelse är högt kan besökarna anse att upplevelsen är värt sitt pris, man 

får ett minne som är mer värt än det ekonomiska utlägget. I samband med emotionella intryck, 

sociala, kulturella och identitetsmässiga associationer skapas värdet av upplevelsen för 

besökaren. Det svåraste för företagen är att förändra gästen/besökaren, (transformation) det 

kan inte iscensättas, skapas eller produceras. Besökarna måste själv skapa sig en egen 

uppfattning. 

6. Slutsats 

Både Gekås och Vasaloppet investerar pengar för att bli större, lönsammare och mer 

uppskattat bland besökaren föregående år. Vasaloppet använder sig av differentiering och 

Gekås har en blandning av dem tre konkurrensstrategierna. Kunderna och besökarna har olika 

sätt att delta i aktiviteterna samt sättet att shoppa, I mässområdet har aktiva deltagarestörre 

fokus på sitt handlande jämfört med besökare som mer passiva. Båda platserna har aktiviteter 

för besökarna som regelbundet ändras. På Gekås shoppar många fokuserat och aktivt. Har 

man med sig sin partner är shoppingen inte lika aktiv på någon av platserna. Kunderna på 

orterna shoppar på olika sätt, återkommande kunder planerar sina inköp i större grad än 

förstagångs besökare. Det gick att urskilja vilka som var återkommande kunder och inte på 
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dem olika platserna, första gångs besökare letade sig omkring medan de återkommande 

kunderna gick mer rakt på dem intressanta avdelningarna. 

  

Kunder vill i överlag ha en ljus, planerad och fräsch butik att handla i, kunderna på Gekås 

uppgav samma sak, medan kunderna på Vasaloppet var ute i naturen och fick samma känsla. 

(Det går dock inte att jämföra en butikslokal med ett mässområde i samma utsträckning) 

Kunderna på Vasaloppet påverkas av varandra vid köp av produkt/vara, kunderna på Gekås 

påverkas inte av andra kunder. På Vasaloppet är kunderna mer tålmodiga när det gäller att stå 

i kö medan kunderna på Gekås har ett mindre tålamod för att stå i kö, Gekås har sextiotvå 

kassor för att ha korta köer under hela året. Vid högsäsongen (sommaren) är alla kassor öppna 

och kötiden ligger på ungefär fem minuter. Tillfredsställda kunder återkommer. Mer parten av 

besökarna är återkommande kunder på Gekås och Vasaloppet. Kundens inställning till 

evenemanget och shopping påverkar hur kunden upplever upplevelsen samt om shopping görs 

vid besöket. Personalen på platsen är viktig för kunderna men även för upplevelsen man vill 

förmedla, på Vasaloppet och Gekås finns det mycket personal. Personalens kunskaper om 

produkterna är viktiga för båda parter, de tillfrågade på Vasaloppet anser att en kunnig säljare 

ger bättre förtroende för varan (och varumärket) än en lite mindre kunnig person. Så är även 

fallet på Gekås. 

  

Vasaloppet genererar ca 180 miljoner kronor till regionen under två veckor, Gekås har ökat 

sin omsättning per dag med ca 5,4 miljoner kronor efter en ökning med ungefär 1500 kunder 

per dag sedan tv-programmet startade. De ekonomiska effekterna för orten och företagen blir 

att orten får fler besökare, företagens försäljningar ökar, invånarna bor kvar på orten där det 

finns arbetsmöjligheter. Orten får ett högre BNP (bruttonational produkt per kapital) välfärden 

ökar. 

  

Vi anser att paketlösningar för de båda upplevelserna är positiva för både företaget och 

besökaren. Det lockar till sig fler besökare om det finns möjlighet till boende i samband med 

upplevelsen. Aktiviteter som passar familjer med eller utan barn, singlar, par i alla åldrar är 

näst intill ett krav för att locka till sig många olika kundgrupper. Båda företagen skapar 

således långvariga kundrelationer som bygger på företagets framgång. Vi tycker det är viktigt 

med bra service på alla upplevelseområden för att skapa en positiv bild av platsen, företaget 

och upplevelsen som helhet. En dålig service kan göra att företaget/evenemanget förlorar 

besökare och därmed intäkter. 



 

 56 

  

Vi tror att framgången för Gekås och Vasaloppet beror till stor del på marknadsföringen, 

andra besökares åsikter men även intresset för dessa evenemang/upplevelser. Medias 

bevakning av Vasaloppet och tv programmet Gekås Ullared gör att fler skapar sig en 

uppfattning och en nyfikenhet för platserna vilket leder till ett besök. Hälsa och välbefinnande 

är en stor trend och detta gör att fler tänker på att träna och leva sunt, För många är 

Vasaloppet en del av ett mål med träningen och drivkraft att fortsätta träna även efter 

tävlingen. Det har skapats ett mode inom heminredning som göra att många vill förnya sina 

hem lite oftare än förr, vilket har lett till en ökning av efterfrågan på heminredningsprodukter 

i branschen. Gekås erbjuder bland annat en stor avdelning med heminredning för alla stilar till 

ett bra pris, oavsett vilken ekonomi kunden har kan han/hon följa modet inom heminredning. 

 

Att besöka dessa turiständamål kan för många vara ett besök man ser fram emot att göra varje 

år. Besökarna ser besöket som avkoppling från vardagen och något roligt för hela familjen, att 

företagen har något för alla kan vara en bidragande orsak till återkommande besökare. Vi tror 

att fler besöker Vasaloppet och Gekås efter de att man har hört av någon annan att besöket var 

givande och avkopplande.  
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7. Checklista 

Tio stycken frågorett företag som arbetar med upplevelser bör ställa till sig själva 

1. Hur kan vi göra vårt event/upplevelse/tjänster mer minnesvärda? 

2. Hur gör vi anläggningen unik? 

3. Vilka tjänster skall vi skräddarsy för kunden, för att bli unika och skapa minnesvärda 

upplevelser? 

4. Vad kan aktivera/involvera kunden som kunden är villig att betala för? 

5. Hur kan vi göra upplevelsen mer minnesvärd med de fyra elementen att roa, lära, göra 

och vara? 

6. Hur får vi kunden att stanna längre på plats? 

7. Hur skall vi förbereda vår personal?(träning, serviceträning, attityd, problemlösning) 

8. Hur skall vi klä vår personal? (enhetligt, stil, tema, profil) 

9. När kan vi ta betalt för vår webbsida, alternativt få kunden att prenumerera? (nytta, 

erbjudanden, upplevelser, nyheter) 

10. Hur får vi kunden att boka samma program nästa år, redan året innan? 
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 D 

Bilaga 1 

 

Till Vd för GeKås, Boris Lennerhov 

Bokad intervju fredag den 2011-03-15, kl 11:00 

 

Medverkande på möte 

Boris Lennerhov 

Sofie Björkman med notarie Charlotte Jörgensen 

 

Frågor 

1. Vilken betydelse har valet av gult & blått någon betydelse i Er logotyp? Vad vill 

signalera och förmedla till kunderna genom färgerna? D.v.s. hur tänkte ni kring 

framtagandet av loggan och dess färg? 

2. Hur arbetar Ni med kundnöjdhet? Vad gör Ni för att uppfylla detta? Ge gärna några 

konkreta exempel. 

3. Hur har Ni tänkt kring lokalens utformning? 

4. Hur arbetar Ni för att förstärka kundens intryck av butiken? ( Genom att tänka på alla 

sinnen dvs.syn, doft, känsel, hörsel, smak.? Hur tänker Ni kring design och funktion? 

5. Hur tänkte Ni kring detta vid om- och tillbyggnad av varuhuset? 

6. Vilken känsla vill Ni förmedla till kunderna, i och utanför varuhuset? 

7. Hur tänker Ni kring varuplanering & kundflöde? (kundvarv t.ex.IKEA, Stadium) 

8. Vilken upplevelse hoppas ni ge era kunder i samband med besök? 

9. Vad är utmärkande för era kunder? (er målgrupp) 

10. Vill Ni ses som shoppingturism eller upplevelseturism? 

11. Hur har tv- serien påverkat Er? (fler besökare, ekonomi, förväntningar från kund) 

12. Hur ser Ni på GeKås framtid? Hur tänker Ni arbeta för att GeKås skall fortsätta vara 

framgångsrika? (Tillväxt, besökare, ihållande frammarsch på marknaden) 

Med reservation för mindre ändringar. 



 

 E 

Bilaga 2 

 

Till Marknadschef på Vasaloppet, Monica Eriksson och Informationschef, Per Stridh 

Bokad telefonintervju 2011-05-16, kl 10:00 och 2011-05-18, kl 08:30 

 

Medverkande på telefonmöten 

Monica Eriksson och Per Stridh 

Rikard Hägglund 

 

Frågor till Vasaloppet, Monica Eriksson och Per Stridh 

 

1. Finns det någon grundtanke i er logotyp? Vad vill signalera och förmedla till kunderna 

genom ex färgerna, motiv etc? dvs. hur tänkte ni kring framtagandet av logotypen? 

2. Hur arbetar ni med kundnöjdhet? Vad gör ni för att uppfylla detta? Ge gärna några 

konkreta exempel. 

3. Kan ni se något som är speciellt utmärkande för era kunder? (er målgrupp) 

4. Vilken Upplevelse vill ni ge era kunder i samband med deras besök? 

5. Vilken känsla vill Ni förmedla till era kunder, i och utanför området? 

6. Vi har uppmärksammat att det är en otrolig kommers under vasaloppet. Anser ni er att 

arbeta med shoppingturism eller upplevelseturism?(kanske både och) Vad vill ni helst 

ses som och varför? 

7. Hur har exponering i media och framförallt tv påverkat er? (fler besökare, ekonomi, 

förväntningar från kunder mm) 

8. I och med att ni syns en hel del i media. Finns det vissa utvalda delar i er verksamhet 

som ni gärna vill lyfta fram och fokusera på? 

9. Hur arbetar ni för att förstärka kundens intryck av eventet? (exempelvis genom att 

tänka på alla sinnen dvs.syn,doft,känsel, hörsel, smaker etc.) 

10. Hur tänker ni kring ert mässområde när det gäller utformning, design och funktion? 

11. Hur arbetar Ni med kundflöde & produktplanering i era mässområden? (kundvarv 

t.ex.IKEA,Stadium) 

12. Hur tänker ni kring om- och tillbyggnad av eventet? 

13. Hur ser ni på Vasaloppets framtid? Hur tänker ni arbeta för att Vasaloppet skall 

fortsätta vara framgångsrik? (Tillväxt, besökare, ihållande frammarsch på marknaden) 
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Bilaga 3 

 

Kundundersökning  2011-03-24 

Inför & Under 

Kön: Man Kvinna 

Ålder: 20-30 31-40 41-50 51-60 61- > 

 

1. Hur känns det inför resan till GeKås Ullared? (förväntningar) 

 

2. Har Ni besökt GeKås förr? Om ja, hur många gånger? 

 

3. Vad gör att Ni återkommer till GeKås Ullared? 

 

4. Är det viktigt för dig när du skall handla hur butikens miljö är? (t.ex. ljus, lukt, ljud, 

färg, form, osv.) 

 

5. Påverkas Ni av lokalens utformning, avseende lokal? (mörkt, ljust, färg, stl, lukt, 

planering) 

 

6. Påverkas Ni av grupptrycket av era vänner vid shopping? (t.ex. hon köper kläder Ni 

tänker jag kanske skall göra det också) 

 

7. Vad ger dig köplust ur synpunkten lokalens utformning & miljö? 

 

8. Vad är avgörande när du väljer butik att handla i? 

 

9. Handlar du bara efter eget behov? T.ex. du behöver en taklampa, köper Ni bara det? 

 

10. Planeras era köp alltid i förväg? (om ja, varför? Om nej, varför tror Ni gör 

impulsköp?) 

 

 

 



 

 G 

På hemvägen 

 

1. Vad kände Ni efter besöket? (glad, ånger full pga. dyrt köp osv.?) 

 

2. Har Ert sätt att shoppa förändrats något sedan första besöket och vad i så fall? 

(tänker till ännu en gång innan jag lägger något i vagnen/korgen, märkes shopping 

till bra pris) 

3. Gör Ni impulsköp hemma, gjordes de här? 

 

4. Vad i så fall och vad berodde det på? (T.ex. för att må bra, billigt, har letat länge) 

 

5. Är det något köp Ni ångrar och vad i så fall och varför? 

 

6. Vad har ni fått för känsla av besöket på GeKås? 

 

7. Vad ser Ni för skillnad i ert köpmönster/beteende här jämfört med hemma? 

 

8. Berätta om något speciellt som ni uppmärksammade i samband med besöket på 

GeKås? 

 

9. Vad kan varuhuset göra för att förstärka er upplevelse på plats? 

 

10. Hur påverkar köer dig om konsument? 

 

11. Vad kände Ni när Ni var i varuhuset och under tiden ni shoppade? 
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Bilaga 4 

 

Kundundersökning Vasaloppet  2011-03-05 

 

Hej! 

Vi är två studenter på Högskolan i Gävle som just nu gör vårt examensarbete och är därför 

tacksam om ni kunde ta er tid att besvara några frågor. 

Vår grundtanke med examensarbetet är att försöka utreda vad som händer med besökares 

köpvanor och vilja att handla i samband med besök på ett event liknande Vasaloppet. Vi är 

även intresserade av om dessa köpvanor kan jämföras med besök på en festival eller en större 

marknadsplats som exempelvis Gekås Ullared. 

I år lockade Vasaloppet ca 60 000 skidåkande besökare, till den siffran ska läggas 

medföljande partners, familjemedlemmar, vänner och inte minst publik .  2011 räknar lokala 

handlare och affärsidkare omsätta minst 130 miljoner kronor under vasaloppsveckorna. För 

att ge ett exempel på detta så omsatte Intersportbutiken på gågatan i Mora förra året ca tio 

procent av hela deras årsomsättning under de två vinterveckorna kring Vasaloppet. 

Vi tycker därför det är intressant att utreda hur ni som besökare påverkas av omgivningen och 

kommersen kring Vasaloppet och vad det är som händer på plats med besökarnas 

shoppingvanor. Vi är därför intresserade av hur ni som besökare påverkas av exempelvis 

stämningen på plats, flödet i butikerna och mässområdena etc. 

Nedan har vi därför några frågor som vi skulle vara tacksamma att få svar på. 

Svara gärna så utförligt som möjligt då det förenklar för oss när vi ska analysera sammanställa 

resultatet. Givetvis så svarar ni helt anonymt. 

 

Tack på förhand! 

 

Bästa Hälsningar! / Rikard och Sofie 

 

Frågor 

 

1. Kön:___K___  Ålder:  20-30____, 31-40__35__, 41-50____, 51- 60____ , 61-70____ 

 

2. Har ni besökt Vasaloppet förr? Har ni besökt andra liknande evenemang? 

 



 

 I 

3. Vad fick er att återkomma? 

 

4. Är ni här som deltagare i loppet eller som sällskap/åskådare? 

 

5. Vad har ni fått för intryck av evenemanget och kommersen runtomkring? 

 

6. Hade ni några förväntningar innan ni reste hit? I såfall vad, hur och varför? 

 

7. Vad har ni köpt på plats? Vad var planerat, respektive oplanerade inköp? 

 

8. Om ni har gjort ett impulsköp på plats, vad köpte ni och varför? 

 

9. Vad gör att ni handlar här och inte hemma? 

 

10. Hur påverkar stämningen på plats era inköp? Tror ni att ni blir påverkade av 

omgivande faktorer t.ex. andra kunder, lokaler, hur och varför? 

 

11. Handlar ni mycket på marknader/event jämfört med butiker på er hemort? 

 

12. Påverkas ni av säljarna på plats i respektive butik på plats? 

 

13. Hur upplever ni produktkunskapen som säljarna har? 

 

14. Vad har ni gjort för förberedelser inför tävlingen/besöket? T.ex. inköp av utrustning, 

läger, boende, osv. 

 

15. Hur mycket uppskattas ni har spenderat på mat, boende, resor, utrustning? (kläder, 

skidvalla etc.) 

 

16. Har ni besökt andra event/shoppingresor som kan jämföras med Vasaloppet eller 

liknande event? Hur skiljer sig detta event jämfört med det? 

 



 

 J 
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Kön på intervjuade kunder på GeKås 



 

 K 

 

 

 

 



 

 L 

 



 

 M 
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Varuhus karta, GeKås Ullared 

 


