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Sammanfattning

Denna uppsats handlar om ett litet företag inom hantverksbranschen, med ett konkret exempel i 
företaget Skrädderiverkstan. Skrädderiverkstan är ett centralt beläget skrädderi i Göteborg som 
funnits i nästan precis tjugo år. Företaget har ingen kunskap om marknadsfrågor och ville därför 
ha hjälp med detta. Med stöd från handledare bestämdes att uppsatsen skulle undersöka vilka 
Skrädderiverkstans kunder är, vad de anser om företaget och dess tjänster. Sedan skulle detta 
jämföras med Skrädderiverkstans egen syn på sig själva och sina kunder och mynna ut i en 
rekommendation för hur Skrädderiverkstan ska stärka sitt varumärke. Detta utmynnade i en 
pappersenkät som lämnades ut till privatkunderna av Skrädderiverkstans personal. Frågorna 
handlade om hur nöjda de var med företaget, hur de ser på lokaler, personalen, hemsida, logotyp, 
väntemiljö med mera. Enkäten gav svaret att kunderna i stort sett är nöjda med företaget men att 
det finns ett fåtal kunder som är missnöjda på vissa punkter, exempelvis gällande personal, 
hemsida och väntemiljö. I analysen analyserades empirin utifrån den teoretiska referensramen, 
vilket ledde till ett antal slutsatser. En slutsats är att Skrädderiverkstan har en stor blandning av 
kunder och att det idag inte är möjligt att göra någon segmentering eller uppdelning av företagets 
kunder. Olika beteenden har hittats men inga som är meningsfulla att segmentera enligt.
I rekommendationen rekommenderas Skrädderiverkstan att ta tillvara på de få missnöjda kunder 
som finns och undersöka de delar som upplevts mindre positiva av kunder. Detta gäller 
exempelvis praktiska punkter som handlar bland annat om tillgänglighet, väntemiljö och 
personalens beteende. I rekommendationerna rekommenderas även Skrädderiverkstan att låta sin 
grafiska profil bli mer genomgående för att kunderna lättare ska minnas varumärket och ett par 
förslag till vad Skrädderiverkstan kan undersöka för att bli ännu bättre i framtiden.



Förord

Det du håller i din hand är min examensuppsats/kandidatuppsats på utbildningen Grafisk Design 
och Kommunikation som jag har arbetat med under senare delen av vårterminen och sommaren 
-09 på uppdrag av Skrädderiverkstan i Göteborg. Det har inte varit någon spikrak väg för att 
färdigställa den och jag hade aldrig kunnat klara det utan hjälp.

Därför vill jag tacka min handledare/examinator Christina Grundström och min opponent Malin 
för allt stöd och hjälp jag fått under uppsatsens gång. Jag vill även tacka Skrädderiverkstan som 
ställt upp på intervjuer, frågor och tack till Skrädderiverkstans kunder, utan dem hade det inte 
blivit någon uppsats. Tack också till min mor som agerat mentalt stöd under arbetet.

Elizabet Westerlund
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1 Problembakgrund
I problembakgrunden sker en genomgång av problembakgrunden till uppsatsen, med tillhörande syfte,  
avgränsningar och disposition av uppsatsen.

1.1. Nulägesbeskrivning
Skrädderiverkstan är ett centralt beläget skrädderi i Göteborg, som ligger på en tvärgata till 
Avenyn. Lokalen ligger på andra våningen och för att komma in måste man ringa på en 
porttelefon samt gå uppför en halvtrappa. Företaget har öppet 9.30-18.00 på vardagar och 11-15 
på lördagar och lunchstängt måndag till lördagar 13.30-14.30. Under sommaren har de stängt på 
lördagar. Företagets högsäsong ligger i regel från slutet av mars/början av april och fram till jul, 
medan lågsäsongen går från december till april. Under lågsäsongen har man problem med att 
fylla upp med kunder. 

Företaget startades för tjugo år sedan av Gunilla Maxe och arbetar endast med ändringssömnad. 
De tar emot och ändrar alla typer av plagg, från bikinis till brudkläder, både dam- och herrkläder. 
En anställd är specialiserad på brud- och balklänningar, en annan är duktig på lagningar, 
dragkedjor och mer komplicerade arbeten.. I nuläget har företaget tre anställda men hoppas 
kunna anställa ytterligare en person. Företaget har en stabil ekonomi även om de har svårigheter – 
de försöker hålla priserna nere samtidigt som kostnaderna för hyror, löner och material stiger. 
Skrädderiverkstan har en egen resvisor som tar hand ekonomin men är ej anställd på företaget.

Vid starten hade företaget cirka 90 % företagskunder (mestadels butiker) men under åren har 
detta ändrats och idag har man ungefär 90 % privatkunder. Anledningen till detta tros vara att 
butikspersonalen har blivit mindre kunnig om hur man provar in kläder så kunderna går direkt till 
skrädderi för att åtgärda plaggen.

Skrädderiverkstan vet inte i nuläget hur många kunder de har men gissar på 20-40 kunder/dag. 
Ett arbete har påbörjats med att skapa ett kundregister för att kunna ge erbjudanden till 
stamkunderna. Skrädderiverkstan har inte någon uppfattning om vilka som använder deras 
tjänster och man tror inte att det finns någon specifik målgrupp då kunderna är väldigt blandade.

Arbetsprocessen på Skrädderiverkstan ser ut som följer: en kund som kommer in och vill ha ett 
arbete gjort får hjälp med att prova in plagget. Kunden får sedan en lapp med datum för när 
kunden kan hämta sitt plagg vilket oftast är en veckas tid. Vid snabbjobb så får man istället ett 
klockslag samma dag för att hämta plagget. De anställda syr om plagget, vilket tar olika lång tid 
beroende på svårighetsgrad på plagget samt personalens erfarenhet. Kunden har tio dagar på sig 
att klaga om de inte är nöjda när de fått tillbaka plagget.

På arbetsplatsen anses det vara god stämning; chef  och anställda arbetar sida vid sida och är 
vänner, aktiviteter för personal och chef  brukar anordnas, som exempelvis gemensamma 
måltider. Man tror även att relationen mellan personal och kunder är god och att kunderna 
upplever personalen som trevlig och tillmötesgående. Undantag kan vara kunder som är petiga 
eller på dåligt humör men man är trevlig även mot dessa även om inte kunden alltid anses ha rätt. 
Skrädderiverkstan tror att kunderna tycker att företaget har god kundservice och att arbetsplatsen 
är mysig och förmedlar kvalitet. På företaget lyssnar man på kundernas åsikter, bland annat har 
man börjat med ett klippkort, där kunden får rabatt på byxuppläggningar när denne köpt 10 
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uppläggningar.1

1.1.1 Marknad
Skrädderiverkstans mål för framtiden är att de vill bli det mest välkända skrädderiet i sin 
närregion i Göteborg. De har idag inte någon marknadsplan eller några större kunskaper om 
marknadsföring. Den marknadsföring som idag finns är att de finns med i ”Enjoy-häftet”, ett 
rabatthäfte med rabatter från företag i hela Göteborg, samt att de har en annons i Gula Sidorna. 
”Enjoy-häftet”går att beställa från enjoyguiden.se och kostar strax över fyrahundra konor.

Skrädderiverkstans främsta marknadsföringskanal är mun-till-mun-marknadsföring i form av 
rekommendationer från privata kunder och företag. Skrädderiverkstan har sedan tidigare haft 
marknadsföring som exempelvis annonsering i tidningar men man gav upp detta då det inte gav 
så mycket som det kostade.

Skrädderiverkstan har ingen befintlig grafisk profil men de har en logotyp som används. 
Logotypen föreställer en trådrulle tillsammans med texten ”Skrädderiverkstán”, allt i en 
mörkgrön färg. Detta ska symbolisera verkstad, att de ändrar befintliga plagg och ej har 
nysömnad. Den gröna färgen valdes för att inte vara för gäll eller kall. Logotypen tros ha hög 
igenkänning bland kunderna. Företaget har även en egen hemsida som de inte är nöjda med.

Det som enligt Skrädderiverkstan själva gör dem unika, är att alla som arbetar på skrädderiet har 
gedigen utbildning, vilket enligt dem själva inte är vanligt inom skrädderibranschen.  De håller 
hög tjänstekvalitet och har relativt låga priser för sina tjänster. Vidare anser de att de har en bred 
spännvidd av tjänster, har trevlig personal, är serviceminded och seriösa2.

Sammanfattningsvis är Skrädderiverkstan osäker på vilka deras kunder är, hur nöjda kunderna är 
och hur de uppfattar företaget. Skrädderiverkstan vet inte heller vad de ska göra för att kunna bli 
det mest kända skrädderiet.

1.2 Syfte
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur privatkunderna hos ett litet företag inom 
hantverksbranschen (med det konkreta exemplet Skrädderiverkstan som utgångspunkt) ser på 
företaget och jämföra detta med företagets syn på sig själva  Detta ska utmynna i en 
rekommendation för företagets framtida varumärkesbyggande arbete.

Utifrån detta kommer mina frågeställningar att bli:
Vilka är de privatkunder som använder Skrädderiverkstans tjänster och varför använder de 
företagets tjänster?

Hur ser de privata kunderna på företaget och deras tjänster?

Hur kan företaget göra för att bygga ett starkare varumärke?

1 Gunilla Maxe, chef Skrädderiverkstan, intervju  den 13:e mars 2009 
2 Gunilla Maxe, chef Skrädderiverkstan, intervju  den 13:e mars 2009 
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1.3 Avgränsning
Som det framgår i syftet kommer denna uppsats endast att behandla befintliga privata kunder, då 
företaget i nuvarande läge har främst sådana kunder. Eftersom uppgiften främst handlar om att ta 
reda på mer om kunderna samt deras bild av Skrädderiverkstan kommer jag inte att genomföra 
någon djupare undersökning av företagets konkurrenter eller andra intressenter, utöver det som 
finns i bilaga 1. Dock kommer vissa delar av empirin angående konkurrenter att användas till 
analysen för att exemplifiera vissa fenomen.

1.4 Disposition
Efter att i detta kapitel ha presenterat problembakgrund, syfte, frågeställningar och avgränsning 
kommer resten av rapporten att ha följande disposition:

I kapitel 2 sker en genomgång av den teoretiska referensram som tagits fram för att kunna 
genomföra uppsatsen och enkäten.

I kapitel 3 finns en genomgång av hur arbetet har gått till och vilka metoder som har använts för 
att genomföra arbetet.

I kapitel 4 presenteras den empiri enkäten lett fram till.

I kapitel 5 sker en analys av empirin med den teoretiska referensramen som grund.

I kapitel 6 finns slutsatserna av arbetet och rekommendation till Skrädderiverkstan.
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2 Att bygga ett starkt varumärke
I denna teoretiska referensram redogörs för de teorier som kommer att stå som grund för de frågor som behöver  
ställas till Skrädderiverkstans kunder samt teorier som möjliggör skrivandet av en varumärkesbyggande  
rekommendation för Skrädderiverkstan.

För att kunna skapa en rekommendation för Skrädderiverkstans varumärkesarbete, är det 
nödvändigt att undersöka hur ett tjänsteföretag kan skapa ett varumärke. En vanlig syn på 
varumärken är att de skapas genom att skapa varumärkesvärde (Keller, 2008), som anses vara det 
enda sätt idag att skapa långvariga fördelar gentemot kunder (Neal & Strauss, 2008).
Varumärkesvärde innebär värdet av ett varumärkes icke fysiska fördelar som exempelvis kundens 
tro på varumärket, dess namn, styling och hur varumärket hör ihop med kundens självbild (Neal 
& Strauss, 2008). Varumärket är ett av de viktigaste tillgångar ett företag har och därför måste det 
skötas på ett sätt som maximerar varumärkesvärdet (Keller & Lehmann, 2003).

Den modell som används som grund i denna uppsats är Keller & Lehmanns modell (2003) för 
varumärkesbyggande, då denna ger instruktioner i flera steg för hur man skapa värde för ett 
varumärke och därigenom gör det starkare. Det finns andra teorier, som exempelvis Kellers 
varumärkespyramid (2008), Grönroos teorier om varumärkesskapande relationer (2008) samt 
Burmanns modell (2009) om att bygga varumärken inifrån och ut. Eftersom den förstnämnda 
teorin dock inte är heltäckande och exempelvis inte tar upp relationer eller tjänsteprocesser, 
kommer den att kompletteras med teorier och modeller från de tre sistnämnda författarna.

Enligt Keller & Lehmanns modell (2003) byggs ett varumärke i fem olika steg: promotion, 
tankesätt, marknadsplats, varumärkesprestation och intressenter (den sistnämnda tas dock ej upp i 
denna uppsats då den ligger utanför avgränsningen). Denna modell kompletteras sedan med 
ytterligare steg: varumärkesskapande relationer, att gruppera kunderna, köpprocess, påverkan, 
kvalitet samt processer, då alla dessa påverkar Skrädderiverkstans kunders syn på företaget och 
tjänsterna (se figur 1).

2.1 Tjänstekvalitet
I denna del kommer referensramen handla om vad tjänstekvalitet är och hur man kan mäta den.

2.1.1 Vad är tjänstekvalitet?
För att kunna bygga ett starkt tjänstevarumärke måste Skrädderiverkstans tjänster hålla hög 
kvalitet. I den litteratur som finns om tjänstekvalitet, är de flesta överens om att det är kunden 
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som skapar kvalitet, när dennes förväntningar blir uppfyllda av tjänsten och därigenom blir nöjd 
(Grönroos, 2007; Palmer, 2005;  Lovelock, Patterson & Walker, 2001; Edvardsson, 1997). 
Förväntningar är viktiga, då en kund med höga förväntningar kan uppleva en tjänst annorlunda 
än en kund som har låga förväntningar (Palmer, 2005). Kundens förväntningar beror i sin tur på 
vilka behov denne har och hur kunden vill uppfylla behoven. Det beror även på företagets image 
och rykte på marknaden, tidigare erfarenheter av företaget och dess marknadsföring med mera. 
(Edvardsson, 1997; Grönroos, 2007) Det räcker inte att veta vad kvalitet är, utan det måste även 
finnas kunskap om vad kunden anser är god kvalitet, för att kunna fylla kundens behov. En 
tjänsts kvalitet kan delas upp i två dimensioner: den tekniska och funktionella dimensionen. 
(Grönroos, 2007)

Den tekniska dimensionen handlar om vad en kund får ut när denne interagerar med företaget, 
det vill säga slutresultatet, vad kunden har fått ut när tjänsteprocessen är färdig. Kunden kommer 
också att påverkas av det sätt som den får ut det slutgiltiga resultatet, vilket är den funktionella 
dimensionen. (Grönroos, 2007) Den funktionella dimensionen handlar bland annat om plats, var 
lokalerna ska ligga (Palmer, 2005), hur lätt potentiella kunder kan få tillträde till en tjänst 
(avseende plats, öppettider, tider för att genomföra vissa uppgifter, hur teknologin som möjliggör 
kontakt med företaget fungerar, exempelvis Internet (Grönroos, 2007). Eftersom produktion och 
konsumtion av tjänst sker samtidigt är platsen där kontakten mellan kund och säljare viktig 
(Jobber & Fahy, 2006), exempelvis lokalens exteriör och interiör. Den funktionella dimensionen 
innebär även andra personer på platsen och hur de beter sig. Dessa två dimensioner skapar i sin 
tur en bild av företaget och om denna bild är positiv kan kunderna lättare förlåta företaget om fel 
begås. Allt detta bildar tillsammans den totala kvaliteten. (Grönroos, 2007)

2.1.2 Att mäta tjänstekvalitet
För att undersöka den upplevda kvaliteten i en tjänst har Grönroos (2007) tagit fram en lista på 
sju egenskaper som bör undersökas:

• Professionalism/kunskap: Huruvida kunderna anser att företaget med deras anställda har 
den kunskap som krävs för att lösa deras problem.

• Attityder/beteenden: Om kunderna anser att de anställda bryr sig om dem och vill lösa 
deras problem på ett vänligt sätt.

• Tillgänglighet och flexibilitet: Om lokalens placering, öppettider, personal och så vidare är 
lättillgängliga och är beredda att anpassa sig till kundernas behov.

• Reliabilitet och Pålitlighet: Om kunderna vet att bara det som kommit överens om sker 
och att de kan lita på företaget att hålla sina löften.

• Tjänsteåterhämtning: Huruvida kunderna känner att när någonting oväntat händer eller 
något går fel, att företaget gör någonting åt det direkt.

• ”Servicescape”: Om kunderna anser att den fysiska miljön ger ett gott intryck av 
serviceprocessen.

• Rykte och trovärdighet: Om kunderna tycker att företaget är värt att lita på och ger rätt 
värde för pengarna samt att det står för bra kvalitet och värden.

10



2.2 Processer – specifikt köpprocessen
För att Skrädderiverkstan ska kunna stärka sitt varumärke hos kunderna, är det viktigt att vara 
medveten om alla de processer som sker vid utnyttjandet av tjänsterna. Processer innebär alla 
procedurer, mekanismer och aktiviteter som sker tills tjänsten är levererad. Kunden är en viktig 
del av dessa då det är denne som på ett direkt och aktivt sätt påverkar kvaliteten i resultatet och 
själv skapar värde. Processerna kan ha en radikal effekt på hur tjänsten levereras till kund. (Jobber 
& Fahy, 2006) Andra typer av viktiga processer är processen för att ta emot klagomål och åtgärda 
dessa (Palmer, 2005) samt interaktionen mellan kunden och delar i en process, exempelvis 
betalsystem, väntsystem, hemsida och telefonkommunikation (Grönroos, 2007).

2.2.1 Köpprocess
En viktig process är köpprocessen. För att kunna marknadsföra Skrädderiverkstans tjänster till 
rätt kunder är det viktigt att veta hur kunderna går tillväga när de köper. Det finns idag ett flertal 
modeller för hur ett köpbeslut för konsument går till, både Jobber & Fahy (2006) samt Palmer 
(2005) har sådana modeller. Modellen som Palmer redogör för (Fisk, 1981, i Palmer, 2005) är 
specifikt anpassad för tjänster och tar upp det faktum att utvärdering av tjänsten sker under 
konsumtionen. Eftersom Skrädderiverkstans kunder dock inte är delaktiga i den process när 
kläderna sys om, kan de inte utvärdera tjänsten förrän efter den är färdig och därmed passar inte 
Palmers modell. Av denna anledning har istället valts Jobber & Fahys (2006) modell, som kan 
användas både för produkt och för tjänst men komplettera denna med drag från en annan modell 
som Palmer (2005) redogör för.

Köpprocessen börjar med identifiering av att det finns ett behov eller problem som behöver 
fyllas. Det finns olika typer av behov, det kan vara funktionellt och rutinmässigt (exempelvis mat), 
oväntat (en maskin går sönder), eller kanske psykologiskt/känslomässigt. (Jobber & Fahy, 2006) 
Behoven kan även vara enligt Maslows så kallade behovstrappa, där det lägsta steget är 
människans grundbehov och för varje behov som blir tillfredsställt söker vi oss längre upp i 
trappan. De behov som redogörs för är i tur och ordning: fysiologiska behov, säkerhetsbehov, 
kärleksbehov, självkänslebehov och behovet av självförverkligande. (Palmer, 2005)

I nästa steg görs en informationssökning för att ta reda på vilka tjänster som kan uppfylla 
behovet. Informationen kan komma både från företaget eller från andra källor som exempelvis 
egna upplevelser, andras åsikter om en tjänst, tidningar, marknadsföring och Internet. 
En utvärdering eller avgränsning av de alternativ som finns till buds görs sedan utifrån kriterier 
som konsumenten anser vara viktiga. Kundens valkriterier har skapats utifrån de sekundärbehov 
som denne vill fylla. (Palmer, 2005) Kriterierna kan delas upp i fyra grupper: tekniska, 
ekonomiska, sociala och personliga faktorer.

De tekniska faktorerna handlar om tjänstens prestation, avseende exempelvis pålitlighet, komfort 
och tålighet. De ekonomiska faktorerna kan vara kostnad för tjänst, prisvärdhet med mera. 
Sociala kriterier är sådant som status, konventioner och mode. De personliga kriterierna rör hur 
tjänsten är relaterad till individens psykologi, bland annat känslor, moral och självbild. Efter detta 
tas ett slutgiltigt beslut om vilken tjänst som ska köpas och ett inköp görs.  (Jobber & Fahy, 2006) 
Det finns även saker som kan påverka negativt på köpbeslutet eller hindra en kund från att ta ett 
beslut, så kallade hämmande faktorer. Det kan handla om bland annat bristande tillgänglighet, fel 
på prisnivån eller krav på tjänsteleveransen (Howard & Sheth, 1969 i Palmer, 2005).
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2.3 Varumärkesskapande relationer
Enligt Grönroos (2007) är ett varumärke någonting som skapas kontinuerligt, när kunderna tar 
emot meddelanden från företaget och reagerar på dessa. Det är alltså inte möjligt att bygga ett 
varumärke och sedan låta kunderna bilda en uppfattning då kunderna är en del av den 
varumärkesskapande processen.

Varumärket skapas hos kunden när denne kommer i kontakt med och interagerar med 
varumärkets olika kontaktpunkter, vilket innebär både planerade och oplanerade meddelanden 
samt tjänstemeddelanden (exempelvis marknadsföring, kundbemötande med mera). Det innebär 
även att både tjänsteprocesser och marknadsföring är viktigt. När denna interaktion sker bildas 
alltså en relation mellan kunden och Skrädderiverkstan. (Grönroos, 2007)

En annan typ av varumärkesskapande relation är relationen mellan kunderna och de personer 
som är involverade i och kring en tjänst. Dessa påverkar en kunds uppfattning om kvaliteten på 
tjänsten då det inom många företag är personalen som är själva företaget (Lovelock, Patterson & 
Walker, 2001). Det som påverkar en kunds uppfattning om företaget handlar om de anställdas 
sätt att bete sig, vad de säger och gör, samt hur de säger och gör det (Grönroos, 2007), 
exempelvis den anställdes språkbruk (Palmer 2005).

För att de anställda ska kunna behandla kunderna på ett sätt och därmed kommunicera 
varumärket till dessa, är det viktigt att de anställda motiveras på ett bra sätt av chefer (Lovelock, 
Patterson & Walker, 2001) samt att de anställda är engagerade. Att skapa engagemang kan man 
göra genom att göra de anställda medvetna om varumärket, dess visioner, värden, personlighet 
med mera så att personalen därigenom ”lever varumärket”. När varumärket är viktigt för de 
anställda, när det är väl förankrat hos dem och de beter sig på ett bra sätt mot varumärket, då har 
det en stark intern varumärkesstyrka. (Burmann, 2009)

En annan typ av relation som ibland glöms bort är övriga kunder som är på plats samtidigt hos 
företaget. Av denna anledning är det viktigt att sköta interaktionen även mellan kunder. Det finns 
tre exempel på sätt att sköta denna: genom att begränsa vilka som får delta i en viss tjänst 
(exempelvis genom åldersgränser och riktad marknadsföring), bestämma beteenderegler (den 
som inte lyder de uppsatta reglerna får ej delta) eller försöka få till stånd en positiv interaktion 
mellan kunderna (exempelvis genom evenemang).(Palmer, 2005)

2.4 Att gruppera sina kunder
För att kunna erbjuda rätt tjänster till rätt kunder, är det viktigt för Skrädderiverkstan att ta reda 
på vilka deras kunder är och hur de är. Då det är svårt att få fram någonting meningsfullt av att gå 
in på individnivå, kommer jag att använda mig av segmentering. Segmentering innebär att dela 
upp alla sina kunder i ett flertal grupper, där alla i en grupp har vissa gemensamma egenskaper, 
behov och/eller beteende.

Det finns ett flertal olika sätt att segmentera sina kunder, den vanligaste är dock av den typen 
som Jobber & Fahy (2006), Keller (2008) och även Palmer (2005) använder. I dessa, med små 
variationer, segmenteras konsumenterna efter psykografisk segmentering, profilsegmentering 
samt beteendesegmentering. Psykografisk segmentering kommer inte tas upp i denna uppsats då 
det handlar om personlighet och livsstil – någonting som inte tas upp i undersökningen. Dessa 
olika sätt att segmentera går även att kombinera på olika sätt.
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2.4.1 Profilsegmentering
Profilsegmentering är en bred segmentering som kan delas upp i tre kategorier: demografisk, 
socioekonomisk och geografisk segmentering (Jobber & Fahy, 2006). Med demografi avses 
studier av den mänskliga populationen och deras egenskaper, vilket innebär egenskaper som 
exempelvis kön, ålder, civilstatus, livscykel (vilken del av livet du befinner dig i), religion, familjens 
storlek och så vidare. De socioekonomiska faktorerna är exempelvis social klass, utbildningsnivå, 
yrke, inkomst med mera (Weinstein, 1994) Att segmentera efter social klass baseras ofta på vilken 
typ av yrke en person har men även inom en viss social klass kan det finnas stor skillnad i livsstil 
och köpmönster. Den tredje kategorin är geografisk segmentering, där kunderna kan segmenteras 
efter var de bor i landet, staden, om det är lantmiljö och så vidare. Det finns även en gren som 
kallas geodemografisk segmentering där man grupperar människor utifrån var de bor men även 
enligt demografiska faktorer som exempelvis ålder eller livscykel.(Jobber & Fahy, 2006)

2.4.2 Beteendesegmentering
Ett annat sätt att segmentera är att dela upp kunderna efter beteende, efter vilka fördelar de 
söker, typ av köptillfälle (present, personligt köp), köpbeteende (om man byter tjänsteföretag ofta, 
gärna testar innovationer), användning eller vad man har för åsikter om produkten.
Att segmentera efter vilka fördelar en kund söker gör det möjligt att ge kunden en fördel de själva 
uppskattar. Om man segmenterar efter köpbeteende kan man dela in kunderna i olika grupper, 
om det är kunder som är trogna ett visst företag, köper en viss tjänst från ett visst företag och hur 
benägen man är att byta varumärke. (Jobber & Fahy, 2006) Keller (2008) har i den sistnämnda 
fyra kategorier, från de som är på väg att byta till de som är lojala och har låg sannolikhet för byte 
av varumärke. Ytterligare ett sätt att segmentera är enligt användning: använder man tjänsten ofta, 
bara ibland eller inte alls (Jobber & Fahy, 2008).

2.5 Påverkan på kunder
För att kunna marknadsföra rätt tjänst till rätt kunder är det utöver att veta hur kunderna köper 
även viktigt att veta vad som påverkar att Skrädderiverkstans kunder köper vissa tjänster. Det 
finns olika modeller som försöker förklara vad det är som gör att kunder väljer ett visst alternativ, 
exempelvis Palmers (2005) och Jobber & Fahys (2006). I denna uppsats har Jobber & Fahys 
modell (2006) valts då denna modell är mer heltäckande än Palmers modell.

Jobber & Fahy (2006) anser att det som påverkar en kunds val kan delas upp i tre delar: 
köpsituation, sociala influenser och personliga influenser. Utöver detta kommer detta delkapitel ta 
upp riskfaktorer vid köp av tjänst, något som också kan påverka ett köpbeslut (Palmer, 2005).

2.5.1 Köpsituation
Köpsituationen kan delas upp i tre situationer: utökad problemlösning, begränsad 
problemlösning och vanemässig problemlösning. En utökad problemlösning kräver mycket 
information och grundlig undersökning av alternativ. Kunden har många valkriterier då köpet 
innebär en stor risk (exempelvis husköp).
I en begränsad problemlösning har kunden redan erfarenhet av tjänsten och därför krävs bara lite 
informationssökning, exempelvis genom att ta information från minnet. En extra 
informationssökning och utvärdering kan dock ske innan köp (exempelvis prisjämförelse).
Vanemässig problemlösning är när kunden köper en tjänst gång på gång utan att söka någon 
information eller utvärdera mellan olika alternativ. (Jobber & Fahy, 2006)
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2.5.2 Personliga influenser
Personliga influenser kan delas in i sex kategorier: informationsprocess, motivation, tro och 
attityd, personlighet, livsstil och livscykel.

Informationsprocess innebär den process där information tas emot, tolkas, sparas i minnet och 
sedan tas upp igen. Viktiga faktorer är perception (hur vi väljer att tolka det vi ser) och inlärning 
(olika sätt för hur vi lär oss någonting som sedan sitter kvar i minnet).
Nästa kategori är motivation, de motivationsfaktorer som ofta används är de som nämns  i 
Maslows behovstrappa, se 2.2.1. Tro och attityder är en tredje personlig influens, vilket här 
betyder kundens åsikt om Skrädderiverkstans tjänster, om de är rätt eller fel, gynnsamma eller 
icke gynnsamma. En annan kategori är personlighet, vilket innebär en människas alla 
psykologiska egenskaper, om personen är varm, dominant, social och så vidare. Livsstil är sättet 
en människa lever på, uttryckt genom aktiviteter, intressen och åsikter. Med livscykel menas i 
vilket del av livet en människa är, om det är en student utan barn, ungt gift par, pensionär med 
mera. (Jobber & Fahy, 2006)

2.5.3 Sociala influenser
De sociala influenserna kan delas upp i tre kategorier: kultur, social klass och referensgrupper.
Med kultur avses traditioner, tabun, värden och attityder i ett samhälle där en individ lever, vilket 
formar personen och påverkar hur denna köper. Med social klass menas vilken klass kunden 
tillhör, om man är arbetarklass, överklass och så vidare, vilket ofta innebär yrke. Referensgrupper 
är grupper av människor som kan påverka en enskilds människas beteende. Detta kan vara 
exempelvis familj, vänner, arbetsgrupper och föreningar. (Jobber & Fahy, 2006)

2.5.4 Riskfaktorer vid köp av tjänst
Eftersom en tjänst inte kan upplevas innan den är konsumerad, innebär valet en stor risk och det 
finns ett  antal faktorer som påverkar hur stor den upplevda risken är. Ett av dessa är fysiska 
bevis, eftersom inte en tjänst går att utvärdera innan köp bör det finnas fysiska bevis för att 
minska den upplevda risken och försäkra kunden om tjänstens kvalitet. (Palmer, 2005) Exempel 
kan vara promotionsmaterial (exempelvis Internetsida), lokalens utseende, stämningen, 
sittkomfort samt personalens utseende och klädsel (Lovelock, Patterson & Walker, 2001).
En annan faktor handlar om hur involverad köparen är i tjänsten. I en tjänst som kräver hög grad 
involvering kan risken kännas högre än om det är en tjänst med låg grad av involvering. Andra 
saker som påverkar är hur ny tjänsten är, hur villig en person är att ta en risk, hur en situation kan 
göra kunden mer villig att ta en risk samt försäkring (exempelvis garanti). (Palmer, 2005)

2.6 Promotion
Eftersom ett varumärkes värde till stor del ligger hos sina kunder, blir nästa steg i kedjan ett steg 
riktat mot kunderna. Detta steg handlar om att skapa värde genom att företaget investerar i 
promotion mot faktiska eller potentiella kunder. (Keller & Lehmann, 2003)

För att kunna göra promotion är det en fördel att ha en grafisk varumärkesidentitet, vilket behövs 
för att identifiera varumärket och att differentiera det från andra varumärken. För att bygga en 
identitet kan man använda sig av olika varumärkeselement: varumärkesnamn, hemsida, logotyper, 
symboler, karaktärer, talespersoner, slogans, jinglar, paketering och bildspråk. Kriterierna för 
dessa är att de ska vara ihågkombara, meningsfulla (berätta vilken kategori varumärket tillhör och 
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vilka fördelar det har), tilltalande (vara möjliga att tycka om), överföringsbara (gå att överföra till 
nya tjänster/marknader), anpassningsbara (över tid), skyddbara (möjliga att skydda rent legalt). 
(Keller, 2008)

Promotion är alla metoder ett företag använder för att kommunicera fördelarna med sina tjänster 
till potentiella kunder. Detta kan ske genom bland annat annonsering, försäljnings-promotion, PR 
samt personlig försäljning. (Palmer, 2005) Promotion används för att skapa en bild av tjänsten 
hos kunderna, skapa kundnöjdhet och lojalitet. En viktig typ av promotion för tjänsteföretag är 
mun-till-mun-metoden, det andra kunder säger om tjänsten påverkar framtida kunder. Därför är 
det viktigt att stimulera denna kommunikation, exempelvis genom att påverka sina kunder att 
berätta för andra om tjänsten. (Jobber & Fahy, 2006) För att promotionsprogrammet sedan ska 
kunna lyckas krävs ett antal faktorer: att det är klart uttryckt, att det känns relevant för kunderna, 
att programmet är unikt samt att programmet är konsekvent (Keller & Lehmann, 2003).

2.7 Tankesätt
Nästa steg i att skapa värde handlar om kunderna och deras tankesätt. Här undersöker man hur 
kunden har förändrats efter att programmet är genomfört (Keller & Lehmann, 2003). Man vill ha 
skapat en positiv varumärkesimage samt skapat associationer till varumärket som är starka, 
favoriserande och unika. Styrka skapas ju mer en person tänker på ett varumärke, genom hur 
personligen relevant det är för denne och hur konsekvent den information denne tar emot om 
varumärket är. Om informationen är inkonsekvent finns en risk att varumärket försvagas i 
kundens ögon. Därför är det viktigt att veta vad kunderna har för behov samt hur konkurrensen 
ser ut. (Keller, 2008)

För att bygga starka, favoriserande och unika associationer kan man använda sig av den så kallade 
varumärkespyramiden (se figur 2). Pyramiden bygger associationer i sex olika steg, där alla steg 
måste genomföras i rätt ordning innan det är möjligt att gå vidare till nästa steg. De sex stegen ska 
besvara fyra frågor, här tillämpat på Skrädderiverkstan:

1. Vilka är Skrädderiverkstan? Hur ser deras identitet ut?

2. Vad är Skrädderiverkstan? Vad är meningen med deras varumärke?

3. Vad är det för speciellt med Skrädderiverkstan? Vad tycker kunderna om dem?

4. Vilken typ av relation vill Skrädderiverkstan ha med sina kunder? (baserat på Keller, 2008)
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2.7.1 Medvetenhet
Medvetenhet handlar om hur väl kunderna känner igen varumärket. Det kan mätas genom att 
kolla hur medvetna kunderna är om varumärket, hur lätt de kan återkalla det ur minnet 
(exempelvis vid nämnandet av en viss kategori) samt i hur många situationer som varumärket blir 
påtänkt. Att bygga medvetenhet hjälper kunderna att förstå vilken kategori företaget arbetar i och 
vilka tjänster som finns under varumärket. Medvetenhet kan byggas genom att påverka 
konsumenternas attityder mot varumärket, exempelvis genom promotion. (Keller, 2008)

2.7.2 Prestanda
Prestanda handlar om själva tjänsten då denna påverkar hur kunderna upplever varumärket, vad 
andra säger om tjänsten och vad företaget säger om tjänsten i sin kommunikation. Det gäller att 
ha en tjänst som uppfyller kundens funktionella, estetiska och ekonomiska behov, helst 
överträffar förväntningarna samt differentierar varumärket. Det finns fem grupper av attribut 
som är viktiga: de primära och sekundära egenskaperna, pålitlighet och hållbarhet, effektivitet och 
företagets empati mot kunderna, stil och design samt pris. (Keller, 2008)

2.7.3 Föreställning
Det tredje steget kallas föreställning och handlar om varumärkets yttre, hur kunden ser på 
varumärket rent abstrakt och hur varumärket försöker möta kunders psykologiska och sociala 
behov. Dessa åsikter skapas bland annat från egen erfarenhet, marknadsföring och mun-till-mun. 
Det finns fyra huvudtyper av associationer: användarprofiler, köp- och användningssituation, 
personlighet och värden, samt historia, arv och erfarenheter.

Associationerna kan exempelvis handla om vilken typ av person som använder varumärket eller 
att ett varumärke upplevs ha en viss personlighet (ärlig, varm med mera). När ett varumärke 
upplevs ha en viss personlighet är det svårt att göra saker med det varumärket som säger emot 
personligheten. Andra associationer kan handla om under vilka förutsättningar ett varumärke 
används, exempelvis när varumärket ska användas (tidpunkt på dagen, årstid och så vidare). Ett 
annat sätt där föreställning kan vara viktigt är självbild, att en konsument använder en viss tjänst 
för att man vill upplevas på ett visst sätt av andra människor. (Keller, 2008)

2.7.4 Bedömningar
Kundernas bedömningar (personliga åsikter och utvärderingar av varumärket) formas när de 
olika associationerna för prestanda och föreställning förs samman. Fyra viktiga kategorier är: 
kvalitet, trovärdighet, övervägande och överlägsenhet.

Attityder är en konsuments utvärdering av ett varumärke och baseras ofta på hur bra en kund tror 
att varumärket uppfyller vissa egenskaper. Attityderna kan vara avgörande för vilket varumärke 
som köps, viktiga attityder är upplevd kvalitet, värde för kunden samt nöjdhet. Trovärdighet 
beskriver hur kunder ser på varumärket: om företaget bakom upplevs som kompetent, innovativt, 
marknadsledande, pålitligt, om de lyssnar på sina kunder samt om det är intressant och värt att 
lägga energi på. Det räcker inte med att ha ett trovärdigt företag med hög kvalitet, kunderna 
måste även på allvar överväga att använda varumärket. Om de överväger företaget beror på hur 
relevant varumärket är personligen för kunderna. Utöver detta måste varumärket även kännas 
bättre och mer unikt än sina konkurrenter. (Keller, 2008)
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2.7.5 Känslor
Det femte steget innebär kundernas känslomässiga reaktioner på ett varumärke, exempelvis vilka 
känslor varumärket väcker hos konsumenten och hur det påverkar hur denne ser på sig själv och 
andra. Känslor kan vara både svaga och starka, positiva och negativa. Det finns sex olika typer av 
känslor som är viktiga för varumärkesbyggande: värme, glädje, livlighet, säkerhet, socialt 
godkännande och självrespekt. (Keller, 2008)

2.7.6 Gensvar
Gensvar beskriver vilken relation konsumenten har med varumärket samt hur mycket kunderna 
känner att de är ”synkade” med varumärket. Gensvar har i sin tur fyra steg: beteendelojalitet, 
tillgivenhet, gemenskap och engagemang. Att vara lojal beteendemässigt innebär att konsumenten 
använder samma varumärke upprepade gånger. För att få gensvar utöver detta även tillgivenhet 
till varumärket, att det älskas. I det tredje steget sker en känsla av gemenskap, kunderna börjar 
känna gemenskap gentemot andra människor som finns runt varumärket. Att vara engagerad 
innebär att kunden lägger ned tid, pengar och andra resurser i varumärket, till exempel går med i 
en klubb eller liknande. (Keller, 2008) När kunden känner sig ”bunden” till varumärket kommer 
denna att känna sig motiverad att tala med andra om tjänsten (Grönroos, 2007). Ett sätt att skapa 
engagerade kunder kan vara genom att skapa ett så kallat lojalitetsprogram, då man förlänger 
relationen med kunden och därigenom kundens lönsamhet (Palmer, 2005).

2.8 Marknadsplats
Att lyckas hos kunderna kanske inte nödvändigtvis ger marknadssuccé, det krävs även andra 
kvaliteter. Dessa är bland annat konkurrens (hur effektiv marknadsföringen är i jämförelse med 
konkurrenten),  mellanhänder (hur mycket varumärket säljs och förstärks av partners) samt 
storleken på kundgruppen (hur många och olika typer av kunder som dras till varumärket). Ett 
högt varumärkesvärde skapas alltså när konkurrensen inte anses som ett hot, när företaget får 
mycket support från mellanhänder och när många lönsamma kunder lockas till varumärket. 
(Keller & Lehmann, 2003)

2.9 Varumärkesprestation
Nästa del i kedjan handlar om hur kunder reagerar på marknadsplatsen mot varumärket och här 
finns sex dimensioner: premiumpris, priselasticitet, marknadsandel, expansion, kostnadsstruktur 
och varumärkesvinstgivande (Keller & Lehmann, 2003). Expansion tas dock inte upp i detta 
arbete då Skrädderiverkstan redan har de allra flesta ”kategorier” av tjänster som är möjliga för ett 
skrädderi.

De två första handlar om  hur mycket kunderna är villiga att betala för ett varumärke och hur 
efterfrågan ser ut om priset faller eller höjs. Eftersom en tjänst inte kan utvärderas innan den 
använts, är priset ofta en indikator av tjänstens kvalitet. Som exempel kan ett högt pris skapa en 
förväntning på att tjänsten håller hög kvalitet.3. Vissa kunder är även beredda att betala högre 
priser än andra. (Jobber & Fahy. 2006) De beslut som kan tas kring pris handlar bland annat om 
prisnivå, rabatter, samt betalningssätt (Palmer, 2005).

Det finns ett antal sätt att bestämma prisnivå, Jobber & Fahy (2006) tar upp antal olika metoder, 
3 Skrädderiverkstan har exempelvis valt att hålla ned sina priser trots ökade omkostnader och en hög kvalitet 

på sin tjänst
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exempelvis kostnadsbaserad och marknadsbaserad prissättning. Den första utgår från själva 
företaget, vilka kostnader de har medan den andra utgår ifrån vilket värde tjänsten har för 
kunden. Om kunden upplever att en tjänst ger mer värde jämfört med konkurrenterna, borde 
företaget kunna ta ut ett högre pris (Jobber & Fahy, 2006). 

Marknadsandel handlar om att mäta hur bra marknadsprogrammet fungerat gällande att öka 
försäljningen. Kostnadsstruktur innebär förmågan att minska kostnader för marknadsprogram på 
grund av det härskande tankesättet bland kunder. Dessa fem faktorer tillsammans leder  i sin tur 
till att företaget går med vinst. (Keller & Lehmann, 2003)
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3 Metod
I metoddelen sker en genomgång av hur arbetet med uppsatsen har fortskridit steg för steg, varför vissa val har 
gjorts samt en diskussion om metodens reabilitet och validitet.

3.1 Tillvägagångssätt
I denna del sker en redogörelse av hur uppsatsen har fortskridit steg för steg.

3.1.1 Bakgrund
När ett lämpligt företag för kandidatuppsatsen hade hittats (Skrädderiverkstan), genomfördes 
först en intervju av Skrädderiverkstans chef  Gunilla Maxe på arbetsplatsen i Göteborg. 
Intervjuns frågor kom till genom en ytlig undersökning av litteratur gällande marknadsföring. 
Under intervjun ställdes frågor rörande företagets nuläge, hur många kunder de har, vilka de tror 
är deras kunder med mera. Efter att ha frågat om nuläget följde frågor om Skrädderiverkstans 
marknad – om de har någon marknadsplan, vilken marknadsföring som gjorts tidigare och vad 
hon anser hennes företag har för unika fördelar. Vidare frågade jag vilka hon ser som deras 
konkurrenter, hur deras arbetsprocess ser ut, hur hon tror att kunderna upplever personal och 
arbetsplats. Utifrån denna information formulerade jag problembakgrund för företaget och ett 
syfte med frågeställningar, för att ha en ledstjärna genom arbetet. Anledningen till varför jag valt 
att arbeta med frågeställningar är att när man undersöker ett område som det finns lite eller ingen 
kunskap om (där det är svårt att arbeta med hypoteser, som är baserade på teorier) är detta att 
föredra (Backman, 1998).

3.1.2 Teoretisk referensram
Efter möte med examinator påbörjades själva litteratursökningen i ämnet. Den typ av böcker som 
gicks igenom var böcker om främst tjänstemarknadsföring och varumärken, med tips från 
examinator om lämpliga böcker. Även ett flertal artiklar om varumärkesvärde, tjänstekvalitet och 
konsumenter lästes. Utifrån dessa böcker och artiklar, med hjälp av handledare, utformades sedan 
den teoretiska referensramen. Den teoretiska referensramen låg sedan till grund för de frågor 
som skulle besvaras genom det val av metod som bestämts.

3.1.3 Metodval
För att kunna svara på mina frågeställningar valde jag att använda mig av en kvantitativ metod, i 
formen av en survey, en skriftlig enkät. Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) uttrycks den insamlade 
datan i en kvantitativ undersökning i sifferform, resultatet blir en sammanställning som sedan 
analyseras. En survey har tvärsnittsansats, det vill säga man mäter några områden i många 
enheter, något som jag avser att göra för att få fram en bra slutsats, istället för att exempelvis i en 
djupintervju undersöka allting i en enda enhet (Lekvall & Wahlbin, 2001). Metoden är även 
lämplig när man söker information om en eller flera grupper människor, om exempelvis deras 
åsikter och attityder, något som jag avser att göra. (Leedy & Omrod, 2005). Till enkäten 
utformades totalt 44 frågor med delfrågor, längre enkäter än 40-50 frågor rekommenderas inte då 
det då kan bli större bortfall (Eilertsson, 2005). Den första sidan bestod av profilfrågor gällande 
kundens kön, ålder med mera, för att kunna göra en segmentering av kunderna, de övriga 
frågorna handlade om hur kunden ser på Skrädderiverkstan och deras tjänster (se bilaga 2). 
Enkäterna fick varsitt unikt löpnummer, ett identitetsnummer som är bra för inläsningen av 
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enkäterna (Trost, 2007). Dessa användes för att kunna bedöma bortfall.
Enkäten lämnades ut under cirka två veckors tid (20/4-4/5) till kunderna i samband med att 
dessa besökte Skrädderiverkstans lokaler för att hämta/lämna plagg. Kunden fick valet att fylla i 
enkäten på plats eller ta med hem och enkäten kunde sedan lämnas in vid senare tillfälle, 
exempelvis vid hämtning av plagg.  Detta innebar att enkäten kunde besvaras när personen själv 
hade tid, till skillnad från intervjuer där en tid måste bokas (Leedy & Ormrod, 2007).

När kunden sedan återlämnade blanketten fick denne en rabatt som belöning, då någon form av 
motprestation ofta kan minska bortfallet när man ger ut enkäten (Lekvall & Wahlbin, 2001). Å 
andra sidan kan belöning ge snedvridning, då detta kanske bara lockar en viss typ av människor 
(Eilertsson, 2005). Här valdes en så kallad totalundersökning (Trost, 2007), vilket innebär att inget 
urval av kunder gjordes. Detta eftersom det intressanta var att få fram bredden av vilka som 
köper Skrädderiverkstans tjänster. Skrädderiverkstan fick även en lista där fyllde i vilka enkäter de 
lämnat ut och vilka de fått tillbaka, för att det skulle vara möjligt att se bortfallet.

Till enkäten utformades ett följebrev/missivbrev med förklaring till bland annat varför enkäten 
görs och var informationen tar vägen. Detta brev används för att skapa en bra relation mellan 
respondenten och den som besvarar, så att tillit uppstår (Trost, 2007). Följebrevet utformades 
enligt tips från Eilertsson (2005), där man bland annat ska skriva syftet med undersökningen, 
belöningen, att det är helt frivilligt och anonymt med mera.

3.1.3 Empiri
Skrädderiverkstan fick totalt 200 enkäter för att lämna ut till kunderna och av dessa lämnades 165 
enkäter ut. Enligt listan besvarades 120 enkäter men vid en kontrollräkning och jämförelse mot 
Skrädderiverkstans lista upptäcktes att fyra enkäter saknades. Under denna kontroll bestämdes 
även vilka enkäter som ej kunde användas till arbetet. Nielsen (2001) kallar detta för 
huvudkontorsredigering (central-office edit), då man måste bestämma sig för hur man ska göra 
med ofullständiga svar, felsvar och svar som handlar om ointresse. I Skrädderiverkstans fall 
plockades endast två enkäter bort, då dessa hade mycket färre besvarade frågor än övriga. 
Ytterligare två enkäter var helt ifyllda förutom de två första sidorna (profilfrågor), dessa behölls 
dock eftersom respondenterna svarat på alla de övriga frågorna. Det är visserligen inte möjligt att 
ha med dessa i vissa analyser men dessa bidrog ändå till det statistiska materialet med sina åsikter 
kring tjänsterna och företaget.
Enligt Nielsen (2001) bör man kasta de som handlar om uppenbart ointresse, exempelvis de som 
svarat 5 på nästan alla grupper. I denna uppsats behölls dock dessa då det är ett stort antal som 
svarat på detta vis, genom att ta bort dem skulle svarsfrekvensen minskat betydligt. Totalt 
användes alltså 113 enkäter till empirin vilket gav en svarsfrekvens på 68,4%, vilket kan ses som 
en hög svarsfrekvens. Bortfallet kan bero på bland annat att vissa enkäter ej hann lämnas in i tid.

Efter genomgången gjordes en kodning av enkäten, där varje uppgift fick en siffra och en 
bokstav om det var en delfråga, i statistikprogrammet SPSS fick dessa sedan variabelnamn. Varje 
variabel hade sedan ett antal möjliga svar, kodade i siffror. De påståenden där kunder kunde svara 
från instämmer inte alls till instämmer helt kodades med siffrorna 1-5. Utifrån dessa siffror gick 
det sedan att få fram medelvärde och standardavvikelse, det sistnämnda innebär hur stor 
spridningen i variablerna är från det som är medelvärde. Även ett par av de öppna frågorna 
kodades med siffror, där exempelvis i frågan om varför kunderna kan tänka sig att rekommendera 
Skrädderiverkstan, valt att tolka svar som ”bra service”, ”bra arbete” och ”nöjd kund” som ”Bra 
kvalitet på arbete”. För att kunna tolka bostadsområden användes kartor över Göteborgsområdet 
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och de olika områdena delades upp i grupper för att sedan slutgiltigt delas upp i ett mindre antal 
grupper. Sedan gjordes en tabelluppställning för samtliga uppgifter. Där fylldes rätt 
identitetsnummer i samt en annan siffra för att kunna se hur många svar jag hade fått, för att 
underlätta arbetet med att göra om siffrorna till statistik. Tabelluppställningen gjordes med stöd 
från Churchill Jr (2001). 
Siffrorna fördes in i statistikprogrammet SPSS och efter att ordnat diverse fel gjordes 
stapeldiagram och frekvenstabeller över samtliga frågor. Undantaget var de öppna frågor där 
svaren inte kunde kodas på tillfredsställande sätt (eller där information riskerade att förloras vid 
kodning. Dessa omdömen har istället radats upp för att kunna läsas. När allt detta var gjort skrevs 
själva empiri-delen, vilket är en sammanfattning av de fynd som enkäten visar. Bortfallet på varje 
fråga har varit olika, vilket bland annat kan bero på att kunder ej förstått vissa frågor eller att de 
tolkat vissa av frågorna på ett sätt som gör att de endast behöver fylla i en av delfrågorna. Det 
kan även bero på att kunderna ej förstått att frågorna varit riktade till dem, på grund av fel 
formuleringar eller enkätens upplägg.

3.1.4 Analys
För att kunna skriva analysen användes ordningen i den teoretiska referensramen som grund och 
teorierna analyserades mot empirin. Sedan användes ett antal olika metoder för analysen. En av 
dessa är korstabulering, vilket innebär att studera variabler mot varandra för att se om de har ett 
statistiskt samband eller om resultaten var helt slumpvisa. Detta gör det möjligt att studera olika 
variabler separat från varandra, vilket är enklare att analysera (Churchill Jr, 2001). Ett sigma-värde 
på 0,1 eller mindre innebär att en indikation om samband finns medan ett värde på 0,05 tyder på 
ett statistiskt samband.

En annan metod var medelvärdesjämförelse med ANOVA, där det var möjligt att se om det var 
statistiskt säkerställt att vissa grupper (exempelvis kön och åldersgrupper) hade specifika åsikter. 
En hög standardavvikelse (större än ca 1,0) innebär att kunderna är oense medan en låg 
standardavvikelse (mindre än ca 0,6) innebär att kunderna har mer samlade åsikter. Även 
korrelering användes, där variabler ställsmot varandra för att kunna se om det är statistiskt 
säkerställt att om en kund svarat på ett sätt på en fråga, har den troligen svarat på ett visst sätt på 
en annan fråga.

3.1.5 Slutsats
I slutsatsen gjordes en helhetsbedömning av de svar som analysen gett och slutsatsen skrevs 
genom att gå igenom analysen bit för bit och se vad denna kommit fram till. Svaren skrevs 
sedan in under den frågeställning som var mest passande.

3.2 Konsekvenser av vald metod
I denna del sker en diskussioner av uppsatsens reliabilitet och validitet.

3.2.1 Reliabilitet
Reliabilitet innebär tillförlitlighet till att mätningen är stabil, att det inte finns något 
slumpinflytande (Trost, 2007). Om det som mäts inte har ändrats någonting, ska instrumenten 
som används för att få svar, ge samma resultat varje gång (Leedy & Omrod, 2005). Med andra 
ord att det är samma situation, samma frågor, samma humör och dylikt för alla respondenter 
(Trost, 2007). Överlag har min metod hög reabilitet, med många inlämnade svar och därmed hög 

21



svarsfrekvens, har jag fått in ett stort underlag för vad kunderna ansåg om Skrädderiverkstan i 
den stund då de svarade på enkäten

För att få en bra reabilitet är det viktigt att exempelvis undvika negationer, krångliga ord och 
ordvändningar i enkäten, då det kan leda till missuppfattning (Trost, 2007). I stort sett har 
enkäten god reabilitet då jag har försökt använda mig av ett enkelt förståeligt språk som de flesta 
av de svensktalande kunderna ska kunna förstå. Jag har inte använt mig av några negationer eller 
direkt krångliga ord men inser själv att vissa av frågorna varit utformade på ett svårtolkat sätt för 
de kunder som aldrig varit i kontakt med marknadsfrågor (exempelvis vad saker förmedlar).

Som enkätundersökare kan jag garantera att frågorna är likadana för precis alla men jag kan inte 
garantera att de är på samma humör, har samma hälsa och förstår alla frågor i enkäten. Detta är 
dock ett problem som de flesta metoder som undersöker åsikter har, inte heller i en intervju kan 
kunderna vara garanterade att vara på samma humör. Det var inte heller möjligt att lämna ut 
enkäten till alla samtidigt då jag valde att för smidighetens skull använda mig av företagets 
befintliga system för att lämna och hämta plagg.

En risk med enkäter är att om det är många påståenden att svara på, är det lätt för respondenten 
att tröttna på att svara och kanske inte svara alls (Trost, 2007), vilket kan ge lägre reliabilitet. I 
mitt fall kan detta ha bidragit till att folk inte alls svarade, svarade vet ej eller kryssade i samma 
svar på delfrågorna.

Att ha med öppna frågor kan vara tidsödande, svårlästa och svåra att tolka (Trost, 2007) men jag 
valde ändå att ha med sådana för att kunna få svar på saker som inte gick att få svar på i slutna 
frågor. I de flesta öppna frågorna lyckades jag koda svaren med siffror på ett sätt som jag anser 
rättvist men i och med att det handlar om min egen tolkning så kan det påverka resultatet. 
Ett annat problem med reliabiliteten för enkäterna är att jag inte vet vilka som har fyllt i, jag har 
låg kontroll över ”intervjusituationen”. Det positiva är att det garanterar anonymitet och gör att 
undersökningen kan vara mer objektiv (Leedy & Ormrod, 2005) men det garanterar inte att det är 
rätt personer som fyller i enkäten. Om fel personer svarar på enkäten kan detta snedvrida 
resultatet. Eftersom det inte finns något sätt att veta detta så måste jag som undersökare anta att 
alla som har svarat är Skrädderiverkstans kunder. Det är även omöjligt för mig att veta vilka 
kunder som tackat nej till enkäterna – det kan vara så att bara en viss typ av människa valt att 
svara på enkäten, vilket också kan ge snedvridning.

3.2.2 Validitet
Validitet innebär till vilken grad ett mätinstrument mäter vad det är meningen att den ska mäta. 
Vissa frågor har utformats på ett sätt som gjort att de kunnat tolkas fel. Detta gäller frågan om 
informationssökning och var kunderna hörde talas om Skrädderiverkstan, där vissa kunder gett 
samma svar. Detta får mig att tro att de tolkat frågan felaktigt. Även anledningen till varför de valt 
Skrädderiverkstan blev felaktigt formulerad då denna fråga tog upp egenskaper som endast 
återkommande kunder har insikter i. Vid en framtida enkät av detta slag skulle frågorna se 
annorlunda ut.
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4 Empiri
I empiridelen görs en genomgång av vad Skrädderiverkstans enkät till kunderna givitför svar. Empirin 
presenteras enligt enkätens ordning. Enkäten med följebrev återfinns i bilaga 2, tabeller återfinns i bilaga 3. I de  
frågor som kunderna kunnat svara 1-5 tolkas 1 som ”instämmer inte alls”, 2 tolkas som ”instämmer till viss  
del”, 3 tolkas som ”neutral”, 4 tolkas som ”instämmer i ganska hög grad” och 5 tolkas som instämmer helt. 

4.1 Profilfrågor om Skrädderiverkstans kunder
Frågan om kön besvarades av 111 av 113 personer. Av de som besvarat frågan är 30,6% män och 
69,4% kvinnor. Medel på födelseår var 1961,02. 111 personer har besvarat frågan om födelseårtal 
och grupperat i nioårsperioder framkommer att 24,3% av de som besvarat frågan är födda mellan 
1941-1950, 22,5% är födda mellan 1951-1960 och 19,8% är födda 1981-1991 (se figur 3). 111 
personer har besvarat frågan om civilstatus och där framkommer att 69,4% är i en relation medan 
30,6% är ensamstående. Uppdelat i civilstatus går det att se att de två största grupperna är gifta 
och singlar, på 40,5% respektive 23,4% av de som besvarat frågan. (se bilaga 3, tabeller 1-5)

111 personer har besvarat frågan om sysselsättning och av dessa svarade 66,7% att de arbetar. I 
en finare uppdelning framkommer att 54,1% arbetar heltid medan 17,1% är ålderspensionerade. 
101 personer har svarat på inom vilket område de är sysselsatta och av dessa anger 12,9% att 
deras område är bank/finans/ekonomi medan de som anger att de arbetar inom utbildning eller 
vård/omsorg uppgår till 11,9%. Totalt har 110 personer besvarat frågan om bostadsområde och 
av dessa är 28,2% bosatta i de centrala delarna och 28,2% är bosatta i de sydvästra delarna av 
Göteborg. Av de 111 personer som angett högsta utbildningsnivå anger 63,1% att de har 
högskole/universitets-utbildning och 18,9% anger att de har gymnasieutbildning. (se bilaga 3, 
tabeller 6-10)

4.2 Skrädderiverkstans tjänster
111 personer svarade på frågan om huruvida de är förstagångskunder och av dessa angav 17,1% 
att det var deras första besök hos Skrädderiverkstan. 92 personer valde att svara vilken som var 
deras senast köpta tjänst, av dessa angav 56,5% att de hade köpt uppläggning medan 13% hade 
köpt någon typ av ändring. 18,6% valde alltså att inte besvara frågan. 85 personer svarade på 
frågan om hur många gånger de besökt Skrädderiverkstan de sista 12 månaderna och av dessa 

23



angav 75,3% att de besökt skrädderiet 0-4 gånger och 20% att de besökt Skrädderiverkstan 5-8 
gånger. Av de 89 kunder som besvarat frågan om vilken tjänst de oftast köper, svarade 53,9% 
uppläggning. (se bilaga 3, tabeller 11-14)

4.3 Anledning till varför kunderna valt Skrädderiverkstan
En av anledningarna till varför kunderna valde Skrädderiverkstan, var prisvärdheten. 84 kunder 
svarade på påståendet och den fick ett medelvärde på 4,32 med en standardavvikelse på 0,853. 94 
personer svarade på påståendet om hög kvalitet och medelvärdet på denna fråga blev 4,59 med 
en standardavvikelse på 0,663. 94 personer svarade på påståendet om Skrädderiverkstans trevliga 
personal och frågan fick ett medelvärde på 4,44 och en standardavvikelse på 0,899. De 93 kunder 
som svarade på påståendet om Skrädderiverkstans professionalism gav ett medelvärde på 4,69 
och en standardavvikelse på 0, 589. 74 personer svarade på påståendet om mångsidighet, som fick 
ett medelvärde på 4,54 och en standardavvikelse på 0, 762. 93 personer svarade på påståendet om 
pålitlighet och svaren fick ett medelvärde på 4,61 och en standardavvikelse på 0,692 (se bilaga 3, 
tabell 15).

4.4 Informationssökning
När kunderna tillfrågades om var de sökte information när de skulle välja skrädderi, svarade 74 
personer på påståendet om att det var vänner/familj. Medelvärdet på svaren blev 3,99 med en 
standardavvikelse på 1,634. På påståendet om det var Gula Sidorna besvarade 53 personer på 
frågan med ett medelvärde på 2,43 och en standardavvikelse på 1,792. 48 personer svarade på 
påståendet om det var Internet med ett medelvärde på 2,85 och en standardavvikelse på 1,913. 43 
personer hade svarat på påståendet om de sökt information via telefon, svaren fick ett 
medelvärde på 1,35 och en standardavvikelse på 1,044 (se bilaga 3, tabell 15). 21 personer hade 
svarade på påståendet om annat och av dessa angav 38,1% att de sökt information i butik (se 
bilaga 3, tabell 16).

4.5 Vart kunderna hört talas om Skrädderiverkstan
77 personer hade svarade på påståendet om att de hört talas om Skrädderiverkstan via 
rekommendation, svaren fick ett medelvärde på 4,43 och en standardavvikelse på 1,332. 47 
personer svarade på påståendet om att de hört talas om Skrädderiverkstan genom Enjoy-häftet, 
med ett medelvärde på 2,96 och en standardavvikelse på 1,989. 31 personer svarade på påståendet 
om reklam/annons och där blev medelvärdet 1,16 med en standardavvikelse på 0,735. Gällande 
Gula Sidorna hade 39 personer svarat på påståendet och medelvärdet blev 2,10 med en 
standardavvikelse på 1,744. 40 personer hade svarade på påståendet om att de hörde talas om 
Skrädderiverkstan via Internet, med ett medelvärde på 2,73 och en standardavvikelse på 1,948 (se 
bilaga 3, tabell 15). 12 personer svarade på påståendet om de hört talas om Skrädderiverkstan via 
någon annan kanal, av dessa angav 50% att de fått rekommendationer från butik (se bilaga 3, 
tabell 17).

4.6 Rekommendationer och konkurrens
108 kunder av 113 har svarat på frågan om de har rekommenderat Skrädderiverkstan till någon 
och av dessa håller 80,6% med. 106 personer har svarat på påståendet om hur villiga de är att 
rekommendera Skrädderiverkstan till andra, svaren har ett medelvärde på 4,89 och en 
standardavvikelse på 0,347. 81 personer har svarat på påståendet om de skulle bli mer motiverade 
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att rekommendera företaget om de fick kompensation, här är medelvärdet 2,65 och 
standardavvikelsen 1,769 (se bilaga 3, tabell 15). Av de 67 personer som besvarat frågan om 
varför de kan tänka sig att rekommendera Skrädderiverkstan till andra, anger 58,2% att det beror 
på god kvalitet på arbetet. 10 personer har svarat varför de inte kan tänka sig att rekommendera 
Skrädderiverkstan, där 40% anser att det beror på att jobbet ej ännu är utfört.  (se bilaga 3, 
tabeller 19-20)

103 personer har svarat på påståendet om att Skrädderiverkstan var deras förstahandsval, med ett 
medelvärde på 4,65 och en standardavvikelse på 0,813. 77 personer svarat på påståendet  om de 
kunde tänka sig att välja en konkurrent till Skrädderiverkstan, med ett medelvärde på 3 och en 
standardavvikelse på 1,386 (se bilaga 3, tabell 15). 42 personer har svarat på påståendet  om 
varför de kan tänka sig att välja en av Skrädderiverkstans konkurrenter och enligt 16,7% så beror 
det på antingen läge från hem eller arbete (se bilaga 3, tabell 21). 

4.7 Priser
81 personer av 113  har svarat på påståendet att de tycker att Skrädderiverkstan har låga priser, 
med ett medelvärde på 3,53 och en standardavvikelse på 1,038. 87 personer har svarat på 
påståendet om de skulle använda Skrädderiverkstans tjänster oftare om de vore billigare, med ett 
medelvärde på 3,47 och en standardavvikelse på 1,524. 88 personer svarade på påståendet om de 
skulle använde Skrädderiverkstans tjänster oftare om de fick lojalitetsrabatt, med ett medelvärde 
på 3,72 och en standardavvikelse på 1,477. (se bilaga 3, tabell 15)

75 personer har svarat på påståendet om hur mycket priserna skulle kunna höjas utan att 
kunderna skulle gå till något annat företag. Av dessa anser 33,3% att en höjning på 11-20% vore 
acceptabel medan 28% anser att en höjning på 1-10% vore acceptabel. Om procenttalen inte 
delas in i grupper framkommer att 21,3% anser att 10% vore en acceptabel höjning, medelvärdet 
av alla de som angett procent ligger på knappt 20. (se bilaga 3, tabell 22-23)

68 personer har svarat på påståendet om huruvida Skrädderiverkstans priser förmedlar kvalitet 
med ett medelvärde på 3,46 och en standardavvikelse på 1,239. 71 personer har svarat på 
påståendet om huruvida Skrädderiverkstans priser förmedlar professionalism med ett medelvärde 
på 3,69 och en standardavvikelse på 1,214. 82 personer har svarat på påståendet om huruvida 
Skrädderiverkstan är prisvärda med ett medelvärde på 4,17 och en standardavvikelse på 0,914. 70 
personer har svarat på påståendet om huruvida Skrädderiverkstans priser förmedlar pålitlighet, 
med ett medelvärde på 3,64 och en standardavvikelse på 1,216. 63 personer har svarat på 
påståendet om huruvida Skrädderiverkstans priser förmedlar mångsidighet, med ett medelvärde 
på 3,46 och en standardavvikelse på 1,342. (se bilaga 3, tabell 15)

4.8 Tillgänglighet
109 personer av 113 har svarat på påståendet att Skrädderiverkstan har bra öppettider, svaren fick 
ett medelvärde på 4,56 och en standardavvikelse på 0,821. 111 personer svarade på hur lätt det 
var att hitta till Skrädderiverkstan och svaren fick ett medelvärde på 4,31 och en standardavvikelse 
på 1,118. 111 personer svarade på hur lätt det var att ta sig till Skrädderiverkstans lokaler med ett 
medelvärde på 4,63 och en standardavvikelse på 0,773. 100 personer har svarat på påståendet att 
det tar för lång tid att göra den ändring de bett om, med ett medelvärde på 2,26 och en 
standardavvikelse på 1,203 (se bilaga 3, tabell 15). 33 personer svarade på frågan om vad 
Skrädderiverkstan kan ändra angående tillgängligheten, 42,3% ansåg att plagget borde bli åtgärdat 
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fortare och 18,2% att skyltningen borde vara tydligare. 26 personer svarade på frågan om de 
saknade någon tjänst, där 53,8% av de som besvarat frågan angett att de inte saknat någonting. 
Av de 92 personer som svarat på frågan om hur fort de vill kunna hämta ut sitt plagg, har 35,9% 
angett att de vill kunna hämta sitt plagg senast tre dagar efter att det lämnats in. Medelvärdet på 
antal dagar kunderna vill vänta är 3,95 dagar. (se bilaga 3, tabeller 24-26)

4.9 Lokal
90 personer av 113 svarade på påståendet om Skrädderiverkstans yttre förmedlar kvalitet, 
medelvärdet blev 3,54 och standardavvikelsen blev 1,163. 84 personer svarade på påståendet om 
huruvida exteriören förmedlar professionalism med ett medelvärde på 3,5 och en 
standardavvikelse på 1,146. 82 personer svarade på påståendet om exteriören förmedlar 
ändringsskrädderi, där blev medelvärdet 3,55 och standardavvikelsen blev 1,209. 81 personer 
svarade på påståendet om de ansåg att exteriören förmedlade tradition och här blev medelvärdet 
3,56 och standardavvikelse 1,225. 85 personer svarade på påståendet om utsidan av 
Skrädderiverkstan lokal förmedlar pålitlighet, medelvärdet blev 3,73 och standardavvikelsen 
1,095. 77 personer svarade på påståendet om lokalens exteriör förmedlar omtanke, medelvärdet 
blev 3,39 med en standardavvikelse på 1,205. 99 personer svarade på påståendet om det tycker att 
exteriören är ren och snygg, medelvärdet blev 4,07 och standardavvikelsen blev 0,918.
När det gäller lokalens interiör, svarade 100 personer på påståendet om att interiören förmedlar 
kvalitet. Bland dessa var medelvärdet 3,82 och standardavvikelsen blev 1,029. 96 personer svarade 
på påståendet om interiören har ett professionellt utseende, medelvärdet blev 3, 69 och 
standardavvikelsen 1,034. 95 kunder svarade på påståendet om interiören förmedlar 
ändringsskrädderi, med ett medelvärde på 4,15 och en standardavvikelse på 0,825. 87 personer 
svarade på påståendet om interiören förmedlar tradition, med ett medelvärde på 3,86 och en 
standardavvikelse på 1,153. 91 personer svarade på påståendet om interiören förmedlar 
pålitlighet, med ett medelvärde på 3,99 och en standardavvikelse på 0,925. 89 personer svarade på 
påståendet om interiören förmedlar omtanke, med ett medelvärde på 3,73 och en 
standardavvikelse på 0,986.  105 personer svarade på påståendet om interiören är ren och snygg, 
medelvärdet blev 4,12 och standardavvikelse blev 0,948. (se bilaga 3, tabell 15)

4.10 Personal
106 personer av 113 har svarat på påståendet om personalen förmedlar kvalitet och medelvärdet 
blev 4,58 och standardavvikelsen blev 0,630. 109 kunder har svarat på påståendet om personalen 
är professionell, medelvärdet blev 4,65 och standardavvikelsen 0,583. 105 personer har svarat på 
påståendet om att personalen är kompetent, med ett medelvärde på 4,66 och en standardavvikelse 
på 0,569. 110 personer har svarat på påståendet om att personalen är trevlig, med ett medelvärde 
på 4,56 och en standardavvikelse på 0,773. 87 kunder har svarat på påståendet om att personalen 
är flexibel, med ett medelvärde på 4,48 och en standardavvikelse på 0,819. 103 personer har 
svarat på påståendet om att de anser att personalen bryr sig om sina kunder, med ett medelvärde 
på 4,51 och en standardavvikelse på 0,803. 96 personer har svarat på påståendet om att 
personalen är pålitlig med ett medelvärde på 4,64 och en standardavvikelse på 0,613. 107 
personer har svarat på påståendet om att personalen är ren och välvårdad, medelvärdet blev 4,74 
och standardavvikelsen 0,538. 86 kunder har svarat på påståendet om att personalen förmedlar 
tradition och där blev medelvärdet 4,33 följt av en standardavvikelse på 0,987. (se bilaga 3, tabell 
15)
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4.11 Andra kunder och väntemiljö
112 personer besvarade frågan om de varit på besök på Skrädderiverkstan samtidigt som annan 
kund. Av dessa har 88,4% varit hos företaget samtidigt som annan kund (se bilaga 3, tabell 27). 75 
personer har svarat på påståendet att kunden var på bra humör, svaren fick ett medelvärde på 
4,23 och en standardavvikelse på 0,938. 92 personer svarade på påståendet om att personalen 
behandlade den andra kunden på ett bra sätt, med ett medelvärde på 4,71 och en 
standardavvikelse på 0,525. 97 kunder svarade på påståendet om att väntetiden var kort, där blev 
medelvärdet 4,56 och standardavvikelsen 0,707. 97 personer har svarat på påståendet om 
väntemiljön var trevlig,  svaren fick ett medelvärde på 3,87 och en standardavvikelse på 1,169.(se 
bilaga 3, tabell 15)

4.12 Klagomål och missnöje
105 personer svarade på frågan om de någon gång framfört missnöje, där 11,4% av kunderna 
framfört något klagomål/missnöje (se tabell 28, bilaga 3). Av de 12 personer som framfört 
missnöje svarade 11 personer på påståendet att personalen lyssnade på deras problem. 
Medelvärdet blev 4,36 och standaravvikelsen 1,027. 11 personer svarade också på påståendet om 
att problemet åtgärdades, där blev medelvärdet 4,18 och standardavvikelsen 1,401. 9 personer 
svarade på påståendet att  problemet åtgärdades på rätt sätt, medelvärdet blev 4,44  och 
standardavvikelsen 1,014 8. (se bilaga 3, tabell 15) Fullständig lista på framförda klagomål bland 
de som undersökts återfinns i bilaga 3, tabell 29.

4.13 Logotyp
108 personer av 113 besvarade frågan om huruvida de sett Skrädderiverkstans logotyp tidigare. 
Av dessa säger 78,7% att de har sett logotypen förut (se bilaga 3, tabell 30). 91 personer har 
svarat på påståendet om att logotypen förmedlar kvalitet, medelvärdet blev 3,98 och en 
standardavvikelse på 1,085. 94 personer har svarat på påståendet om att logotypen förmedlar 
professionalism, svaren fick ett medelvärde på 4,01 och en standardavvikelse på 1,052. 89 
personer har svarat på påståendet om att Skrädderiverkstans logotyp förmedlar 
ändringsskrädderi, med ett medelvärde på 4,16 och en standardavvikelse på 1,032. 93 personer 
har svarat på påståendet om att logotypen förmedlar tradition, medelvärdet blev 4,08 och 
standardavvikelsen 1,045. 83 kunder svarade på påståendet om att logotypen förmedlar 
pålitlighet, medelvärdet blev 3,94 och standardavvikelsen 1,063. 79 personer har svarat på 
påståendet om att logotypen förmedlar omtanke, medelvärdet blev 3,73 och standardavvikelsen 
1,083. 69 personer svarade på påståendet om att logotypen förmedlar renlighet, med ett 
medelvärde på 3,52 och en standardavvikelse på 1, 145. 74 personer har svarat på påståendet om 
att Skrädderiverkstans logotyp förmedlar prisvärdhet, där medelvärdet blev 3,57 och 
standardavvikelsen blev 1,171. (se bilaga 3, tabell 15)

4.14 Hemsida
108 personer av 113 besvarade frågan om huruvida de besökt Skrädderiverkstans hemsida eller ej. 
Av dessa har 11,1% (12 personer) besökt Skrädderiverkstans hemsida (se bilaga 3, tabell 31). Av 
de 12 personer som besökt hemsidan har tio personer svarat på påståendet att hemsidan 
förmedlar kvalitet. Medelvärdet på svaren blev 3,40 och standardavvikelsen 1,075. 12 personer 
svarade på påståendet att hemsidan ser professionell ut, med ett medelvärde på 3,42 och en 
standardavvikelse på 1,379. 10 personer har svarat på påståendet att hemsidan förmedlar 
ändringsskrädderi med ett medelvärde på 3,90 och en standardavvikelse på 1,101. 10 kunder 
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svarade på påståendet om att Skrädderiverkstans hemsida förmedlar tradition, medelvärdet blev 
3,30 och standardavvikelsen blev 1,252. 10 personer svarade också på påståendet att hemsidan 
förmedlar pålitlighet, med ett medelvärde på 3,30 och en standardavvikelse på 0,949. 9 personer 
har svarat på påståendet att hemsidan förmedlar omtanke, där fick svaren ett medelvärde av 3,0 
och en standardavvikelse på 1,225. 12 personer har svarat på påståendet att hemsidan ser bra ut, 
medelvärdet blev 3,25 och en standardavvikelse på 1,357. 11 personer har svarat på påståendet 
om att hemsidan förmedlar prisvärdhet, med ett medelvärde på 3,09 och en standardavvikelse på 
0,831. 11 personer har svarat på påståendet att hemsidan förmedlar mångsidighet, med ett 
medelvärde på  3,27 och en standardavvikelse på 1,191. 11 personer har svarat på påståendet att 
hemsidan förmedlar tillgänglighet, svaren gav ett medelvärde på 3,82 och en standardavvikelse på 
1,168. (se bilaga 3, tabell 15)

4.15 Skrädderiverkstan som helhet
97 personer av 113 svarade på påståendet att Skrädderiverkstan har tjänster med god kvalitet, 
med ett medelvärde på 5,67 och en standardavvikelse på 0,554. 98 personer har svarat på 
påståendet att företaget är professionellt, med ett medelvärde på 4,67 och en standardavvikelse på 
0,533. 85 personer har svarat på påståendet att företaget känns traditionellt, svaren fick ett 
medelvärde på 4,34 och en standardavvikelse på 0,933. 96 personer har svarat på påståendet att 
företaget är pålitligt, medelvärdet på svaren blev 4,68 och standardavvikelsen 0,549. 88 personer 
svarade på påståendet att företaget är mångsidigt, svaren fick ett medelvärde på 4,58 och en 
standardavvikelse på 0,690. 81 personer svarade på påståendet att företaget är flexibelt, 
medelvärdet blev 4,52 och standardavvikelsen 0,726. 97 kunder svarade på påståendet att 
Skrädderiverkstan bryr sig om sina kunder, medelvärdet på svaren blev 4,55 och 
standardavvikelsen 0,693. 77 personer svarade på påståendet att företaget är bra problemlösare, 
där blev medelvärdet av svaren 4,56 och standardavvikelsen 0,716. 98 personer svarade på 
påståendet att Skrädderiverkstan är kompetent, medelvärdet blev 4,64 och standardavvikelsen 
0,613. 100 personer svarade på påstendet att de totalt sett är nöjda med Skrädderiverkstan, 
medelvärdet av svaren blev 4,68 och standardavvikelsen 0,566. (se bilaga 3, tabell 15)

4.5 Övrigt
Av de totalt 113 personer som besvarade enkäten svarade 59 personer att de kände till andra 
skrädderier utöver Skrädderiverkstan. De konkurrenter kunderna kände till delades sedan upp i 
två olika tabeller, då flera av kunderna hade angett att de kände till flera skrädderier (se tabeller 1-
2, bilaga 1). 32 personer svarade på påståendet om vilka konkurrenter de skulle kunna tänka sig 
att välja, där 25,3% angav ”annan konkurrent” vilket innebär enstaka namngivna konkurrenter.
För att se skriftliga utlåtanden om Skrädderiverkstan, se bilaga 4.
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5 Analys
I analysdelen görs en analys av empirin med den teoretiska referensramen som grund, för att kunna komma fram 
till slutsatsen.

5.1 Tjänstekvalitet
I denna del av analysen kommer Skrädderiverkstans tjänstekvalitet att analyseras.

5.1.1 Vad är tjänstekvalitet?
Tjänstekvalitet innebär att kundens förväntningar av en tjänst uppfylls och denne blir nöjd. I 
enkäten gjordes ingen undersökning om kundernas förväntningar men det finns en del som 
pekar mot att det funnits förväntningar. Exempelvis det faktum att kunder berättat för bekanta 
om företaget ur sin synvinkel, och därigenom skapat förväntningar hos den de rekommenderat 
Skrädderiverkstan till. Vissa kunder har inte fått sina förväntningar uppfyllda och det är dessa 
som lämnat klagomål eller missnöje till företaget.

Ett exempel på att företaget har hög tjänstekvalitet är gällande den tekniska dimensionen, att 
kunderna till största del varit nöjda med slutresultatet, då endast ett fåtal personer har lämnat in 
klagomål eller kritik till företaget (se bilaga 3, tabell 28). Detta  kan tyda på att Skrädderiverkstans 
tjänster har hög kvalitet och sällan genomförs på ett otillfredsställande sätt. Å andra sidan kan ett 
fåtal inlämnade klagomål bero på andra saker, exempelvis att kunderna inte lämnat kritik som de 
haft. Klagomålen har varit av vitt spridd art, vilket innebär att det inte verkar finnas något 
”standardfel” som Skrädderiverkstan begår. Något annat som kan tyda på att företaget har bra 
tjänstekvalitet är att de allra flesta har hört talas om Skrädderiverkstan genom rekommendation, 
att kunderna i hög grad rekommenderat företaget till andra, att de har främst återkommande 
kunder samt att de även är villiga att göra det i framtiden. En missnöjd kund skulle med stor 
sannolikhet inte rekommendera Skrädderiverkstan vidare. En annan faktor är de höga 
medelvärden som företaget fått på bland annat företagets personal och företaget som helhet (se 
bilaga 3, tabell 15), de flesta har angett att de är i hög grad nöjda med företaget och har alltså fått 
sina behov och förväntningar uppfyllda.

Gällande den funktionella dimensionen finns flera frågor i enkäten som bidrar till denna 
dimension. En av dessa är tillgänglighet (som också finns i Grönroos (2007)  kriterier för god 
tjänstekvalitet gällande plats, öppettider och så vidare. De har fått ett högt värde på öppettiderna 
och inte särskilt stor spridning, de flesta är alltså nöjda.  Både frågan om hur lätt det är att hitta till 
och ta sig till Skrädderiverkstan har fått höga medelvärden från kunderna men kunderna verkar 
anse att det är något svårare att hitta till lokalerna. Standardavvikelsen är dock större på denna 
fråga vilket innebär att åsikterna är mer spridda. Det som sticker ut här är medelvärdet för 
huruvida det tar för lång tid att åtgärda plagget, där medelvärdet ligger under neutralt men 
spridningen av åsikter är stor (se bilaga 3, tabell 15). Eftersom frågan var ställd tvärtom (jag 
tycker det tar för lång tid att åtgärda plagget) betyder detta att merparten av kunderna är på den 
”positiva” sidan och tycker att tiderna är bra – standardavvikelsen tyder dock på att det finns två 
läger, ett som tycker sju dagar fungerar och ett läger som vill ha plagget inom kortare dagar. När 
man tar fram ett medelvärde på antal dagar kommer det fram att kunderna anser att inom cirka 
fyra dagar vore lämpligt (se bilaga 3, tabell 26).

En annan del av den funktionella dimensionen (och ett kriterium för god tjänstekvalitet 
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”servicescape”) är Skrädderiverkstans lokaler, det vill säga deras interiör och exteriör. 
Medelvärdena här är nära neutrala, från strax över 3 till strax över 4. På samtliga faktorer får 
interiören dock högre medelvärden än exteriören vilket betyder att man bättre tycker att 
Skrädderiverkstans interiör förmedlar de uppräknade egenskaperna bättre än exteriören. 
Standardavvikelsen är ganska hög på samtliga dessa punkter men med något mer samlade åsikter 
angående exteriörens/interiörens utseende (rent och snyggt). De åsikter där det råder mest delade 
meningar om är huruvida interiör och exteriör förmedlar tradition. Den fråga som har lägst 
medelvärde är frågan om huruvida exteriören förmedlar omtanke och högst medelvärde har 
frågan om huruvida interiören är ren och fräsch. Ihop med detta hör också väntemiljön. I och 
med att majoriteten av kunderna varit på plats samtidigt som en annan kund så innebär det att de 
allra flesta befunnit sig i en kösituation och upplevt väntemiljön. Medelvärdet är uppåt fyra och 
alltså förhållandevis bra men standardavvikelsen är stor vilket innebär att det finns både de som 
är helt nöjda och de som är helt missnöjda.

I den funktionella dimensionen finns även personer som finns på platsen vid tjänsteköpet, det vill 
säga personalen samt andra kunder. Kunderna har gett höga betyg på Skrädderiverkstans 
personal, alla medelvärden är kring 4,5 eller högre. Det lägsta medelvärdet får personalen på deras 
flexibilitet, en av de egenskaper som finns i Grönroos kriterier för god tjänstekvalitet (2007). 
Spridningen på vad man anser om personalen är låg, man är alltså relativt överens. Den högsta 
standardavvikelsen får flexibilitet och om huruvida kunderna känner att personalen bryr sig om 
dem. Den andra kundens humör och hur kunden behandlades av personalen har båda fått höga 
medelvärden och relativt låg standardavvikelse vilket innebär att detta troligtvis inte varit något 
störningsmoment för kunderna. På det stora hela verkar kunderna alltså ha en positiv bild av 
företaget och tjänsternas kvalitet. 

5.1.2 Att mäta tjänstekvalitet
De kriterier som analyserats ovan och även finns i Grönroos lista kommer ej att tas upp igen.
I en jämförelse av medelvärden mellan olika frågor rörande professionalism/kunskap kommer 
det fram att kunderna i de flesta fall är nöjda och har medel högre än 3, de tycker att företaget, 
personalen och så vidare är professionella (bilaga 5, tabell 1). De värden som sticker ut och är 
lägre än de övriga är värdena som handlar om huruvida hemsidan, priset samt lokalens 
exteriör/interiör förmedlar professionalism. Dessa frågor har också hög standardavvikelse vilket 
betyder att kunderna är mer oense på dessa frågor.

Angående attityder/beteenden har kunderna gett höga medelvärlden vilket innebär att de till stor 
del har tyckt att personalen betett sig på ett trevligt och omtänksamt sätt men det framkommer 
även att standardavvikelsen är något högre på omtänksamhet/trevlighet vilket tyder på att ett par 
kunder inte alls har tyckt om personalens sätt att bete sig.

Tillgängligheten har redan gåtts igenom i det tidigare kapitlet och därför kommer endast 
flexibilitet (mångsidighet) att analyseras. Kunderna har gett höga medelvärde på frågorna rörande 
flexibilitet och mångsidighet, förutom att de inte i lika hög grad verkar anse att priser och 
hemsida förmedlar mångsidighet. Dessa frågor har också större spridning bland kunderna än 
övriga frågor . (bilaga 5, tabell 2)

Även pålitligheten hos företaget får höga medelvärden. De som får lägst medelvärde är även här 
hemsidan, priser samt lokalens interiör och exteriör. I tabellen finns även med deras sätt att lösa 
problem, då detta handlar om huruvida det som kommit överens om har skett på rätt sätt, något 
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som fick höga medelvärden och relativt stor spridning (bilaga 5, tabell 3).

Det är svårt att säga någonting om tjänsteåterhämtningen men i korreleringstabeller mellan hur 
villiga kunderna är att rekommendera företaget till andra finns en statistiskt säkerställd positiv 
korrelering till hur trevlig väntemiljön var och huruvida företaget har låga priser. Detta innebär att 
om man svarat på ett sätt i den ena frågan har man svarat på liknande sätt i den andra frågan men 
det är inte möjligt att se hur kunderna har svarat. (se bilaga 5, tabeller 4-5)

En del av företaget ”servicescape” har analyserats tidigare men den del som inte tagits upp är en 
del som påverkar hur kunderna ser på den fysiska miljön, nämligen renlighet. Enligt detta ses 
personal och lokal som rena och fräscha medan kunderna är nära neutrala till att logotypen 
förmedlar renlighet. Det är också i denna sista fråga som kunderna är minst överens.  (se bilaga 5, 
tabell 6)

Angående rykte och trovärdighet så verkar det som att företaget har ett gott rykte. De allra flesta 
har hittat till Skrädderiverkstan via rekommendationer från familj, vänner eller andra bekanta, 
vilket tyder på att folk har sagt goda saker om företaget. En annan sak som tas upp är om 
Skrädderiverkstan ger rätt värde för pengarna – även här verkar företaget lyckas, då medelvärdet 
på deras prisvärdhet är ganska högt. Däremot är spridningen av åsikter ganska stor. I stort sett 
tycker man även att personal och företaget står för kvalitet medan hemsida, logotyp och lokaler 
inte förmedlar kvalitet i lika hög grad (se bilaga 5 tabell 7).

5.2 Processer
Det är viktigt för Skrädderiverkstan att vara medveten om alla de processer företaget består av 
men i denna undersökning har endast ett fåtal processer undersökts och som kan redogöras för. 
Några av dessa är väntesystemet, processen att åtgärda plagget (tid för att åtgärda plagg) och 
processen att ta emot klagomål från kunder som analyserats tidigare i kapitel 5.1. Det inkom även 
reservationer mot betalsystemet, då ett par kunder vill kunna betala med kort (se bilaga 3, tabell 
24). Enligt tidigare nämnda analyser verkar dessa undersökta processer fungera smidigt och 
kunderna är nöjda men vi vet inte något om övriga processer. 

5.2.1 Köpprocess
Fokus på detta arbete har inte legat på köpprocessen men spår av köpprocessen har ändå kunna 
konstaterats. Ett exempel är identifieringen av behov, med tanke på företagets skrädderitjänster är 
det logiskt att dra slutsatsen att anledningen till att kunderna vänder sig till Skrädderiverkstan är 
att de har ett behov som är funktionellt och/eller oväntat. Att åtgärda ett trasigt plagg och att 
göra en uppläggning är båda funktionella behov medan ett plagg som går sönder är både ett 
oväntat behov och ett funktionellt behov. Gällande informationssökningen har det kommit fram 
att i Skrädderiverkstans fall görs informationssökning främst genom vänner/familj och i andra 
hand Internet (se bilaga 3, tabell 15). Även egna erfarenheter är en viktig informationskälla då 
majoriteten av kunderna har besökt Skrädderiverkstan fler än en gång. En sak som framkom som 
är logiskt är att om man sökt information via Internet eller hört talas om Skrädderiverkstan på 
Internet, är det vanligare att man har besökt företagets hemsida (se bilaga 5, tabell 8). Något 
intressant som framkom är att det är dock väldigt hög standardavvikelse på dessa vilket innebär 
att även finns ett antal som använder sig av Internet men inte har besökt företagets hemsida, utan 
kanske hört talas om företaget på annat håll. Även möjliga hämmande faktorer har hittats, som 
exempelvis det faktum att vissa kunder ansett att det inte är helt lätt att hitta till lokalen samt att 
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vissa anser att tjänsterna är för dyra, vilket kan påverka kunden att inte ta ett beslut eller att ta 
beslutet att inte välja företaget. 

5.3 Varumärkesskapande relationer
En relation mellan kund och varumärke byggs som tidigare sagt upp när en kund tar emot 
meddelanden från ett varumärke och reagerar på dessa. Skrädderiverkstan har både planerade 
(lokaler, hemsida, marknadsföring) och oplanerade meddelanden (exempelvis rekommendationer 
från kunder till andra). Att döma från den teoretiska referensramen verkar Skrädderiverkstan ha 
goda varumärkesskapande relationer, då de har många kunder som möter olika kontaktpunkter 
och de har många återkommande kunder som verkar nöjda.

Relationerna mellan kunder och personal analyserades redan i kapitel 5.1 och av denna anledning 
kommer det inte att tas upp igen. De förslag som finns i kapitel 2.3 med syfte att underlätta 
situationen mellan kunderna är med stor sannolikhet inte tillämpbara i detta fall. Detta då 
Skrädderiverkstan vill välkomna alla kunder med alla typer av problem, en avgränsning för vilka 
som får använda tjänsten skulle kunna medföra tappade kunder. Tjänsterna är av en sådan natur 
att det inte är möjligt att sätta en åldersgräns eller en beteenderegel (då de som betett sig på ett 
otrevligt sätt inte har kunnat hittas i denna enkät och därmed är det inte möjligt att veta i vilken 
ålder de är).

Eftersom enkäten endast undersökte kunderna och deras åsikter är det inte möjligt att utifrån 
empirin analysera huruvida de anställda är engagerade i företaget de arbetar för. Däremot kan 
konstateras att försök har gjorts för att skapa gemenskap på företaget, i form av aktiviteter som 
exempelvis gemensamma middagar, något som kan bygga engagemang.

5.4 Att gruppera sina kunder
I den enkät som gjordes fanns både frågor om kundernas demografi och deras beteenden (profil- 
och beteendesegmentering). Det finns flera sätt att segmentera ett företags kunder men i detta fall 
är det inte meningsfullt att segmentera endast efter ett sätt. Det intressanta är inte hur gamla 
kunderna är eller vart de kommer ifrån, det intressanta är huruvida dessa profilegenskaper 
påverkar kundernas beteenden. Av denna anledning kommer det härnäst att analyseras om det 
finns någon särskild grupp som har ett visst beteendemönster.

Ett av de beteenden som är möjligt att segmentera efter är köpbeteende. Exempel på 
köpbeteende är hur trogna kunderna är mot företaget (varumärket). För att ta reda på detta har vi 
exempelvis påståendet om att Skrädderiverkstan är kundernas förstahandsval. Som ni nämnt 
tidigare är åsikterna spridda men efter att ha testat om det finns något samband mellan 
förstahandsval, ålder, bostadsområde, ålder, utbildningsnivå etcetera, kom det fram att det inte 
finns något sådant statistiskt samband. Ett statistiskt samband som hittades var dock att om man 
har lämnat klagomål verkar chansen mindre att man har valt Skrädderiverkstan som 
förstahandsval. Annorlunda uttryckt: de som alltid varit nöjda har i större grad haft 
Skrädderiverkstan som förstahandsval och är då antagligen mindre benägna att byta (se bilaga 5, 
tabell 9). En indikering om samband (sigma under 0,1) hittades dock gällande köpt typ av tjänst 
(se bilaga 5, tabell 10), en indikering som säger att om man använt tjänsten intagning eller 
uppläggning har man med viss sannolikhet haft Skrädderiverkstan som förstahandsval. Detta kan 
betyda att kunderna väljer företaget på grund av att de är bra på en viss tjänst (intagning och 
uppläggning). 
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Ett andra köpbeteende är hur villiga kunderna är att välja en konkurrent till Skrädderiverkstan. 
Under denna analys kom det fram att ålder verkar spela stor roll för hur villig man är att byta , det 
finns ett statistiskt samband (sigma mindre än 0,05) som säger att de absolut äldsta är minst 
villiga att byta, följt av de födda 1941-1950 (se bilaga 5, tabell 11). De som har högst medelvärde 
och verkar var mest villiga att välja ett annat skrädderi är gruppen födda 1971-1980  och 1931-
1940 där den yngre gruppernhar betydligt högre standardavvikelse. I en analys mot sysselsättning 
syns det tydligt att de pensionerade är de som är minst villiga att välja konkurrent medan de som 
arbetar är mer villiga (se bilaga 5, tabell 12).

Ytterligare ett köpbeteende är vilken typ av tjänst kunderna söker – det kan vara så att en viss typ 
av kund köper en viss tjänst. Dock hittades inget samband mellan typ av tjänst och demografiska 
egenskaper. Det enda som hittas var ett statistiskt samband mellan sysselsättning och köpt typ av 
tjänst. Detta samband säger att uppläggning är det vanligaste både hos arbetande, pensionerade 
och icke arbetande och att intagning, lagning och förlängning är överrepresenterade bland icke 
arbetande (se bilaga 5, tabell 13).

Vid en undersökning om användning, huruvida kunden är fågångsanvändare, mellananvändare 
eller oftaanvändare hittades inga statistiska samband gällande exempelvis ålder, utbildning och så 
vidare. Dock hittades en indikering om ett samband, mellan kön och användning (se bilaga 5, 
tabell 14). Denna indikering visar att bland männen är det fler som använder Skrädderiverkstans 
tjänster ofta (9-12 gånger/senaste året) än bland kvinnor. Ett annat samband som dock hittades 
var att om man använder tjänsterna 9-12 gånger per år, är man något mer motiverad av att få 
kompensation om man rekommenderar Skrädderiverkstan till andra. Detta är logiskt då de som 
använder Skrädderiverkstans tjänster ofta med stor sannolikhet gör detta för att de tycker att 
företagets tjänster är bra (se bilaga 5, tabell 15).

Ett annat viktigt beteende är prisbeteende, huruvida det finns vissa grupper som är mer eller 
mindre priskänsliga. En titt på medelvärden och standardavvikelser visar att kunderna verkar 
tycka att priserna är ganska låga men standardavvikelsen visar att kunderna är oense (hög 
standardavvikelse). När en analys av olika prisvariabler görs mot profilvariabler hittades ett par 
samband och indikationer. Det första sambandet som hittades var mellan ålder och om man 
skulle använda Skrädderiverkstans tjänster om de vore billigare (se bilaga 5, tabell 16). Enligt 
denna tabell är det de allra yngsta som skulle använda tjänsterna oftare om de vore billigare 
medan de födda 1941-1950 och 1921-1930 skulle bli minst motiverade av lägre priser. När vi 
tittar på frågan om lojalitetsrabatt mot ålder finns det en indikation som säger att de yngsta skulle 
använda tjänsterna oftare om de fick lojalitetsrabatt. De som skulle bli minst motiverade är 
åldersgrupperna 1941-1950 och 1951-1960 (se bilaga 5, tabell 17). Om vi tittar på vilka som 
tycker att Skrädderiverkstan har låga priser (bilaga 5, tabell 18) blir det tydligt att de äldre 
årsgrupperna i större grad håller med om att priserna är låga medan de yngre inte håller med i 
lika stor grad. Det går även att se att på en uppdelning av kunderna enligt sysselsättning är det de 
pensionerade som tycker att företaget har låga priser samt är prisvärda (se bilaga 5, tabeller 19-
20), vilket är helt logiskt då många 40-talister och ännu äldre är pensionerade. En anledning till att 
pensionärer är mer nöjda med priserna kan vara att när de växte upp var det mer vanligt med 
hemslöjd och därför uppskattar de tjänsten och priset på ett annat sätt än de yngre som med stor 
sannolikhet är mer vana vid att köpa färdigsydda kläder.

Det är även möjligt att segmentera kunderna utifrån deras åsikter om tjänsterna. I detta fall 
handlar det om hur kunderna ser på tjänsterna, om det finns vissa grupper som tycker vissa saker. 
Exempelvis i en undersökning av sysselsättning och vad man anser om företaget som helhet finns 
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ett flertal statistiska samband (sigma lägre än 0,05) och indikeringar (sigma lägre än 0,1) på att de 
som är pensionerade är mest nöjda med företaget medan de övriga är mindre nöjda (se bilaga 5, 
tabell 21). Även samband mellan sysselsättning och väntemiljö/personalbeteenden hittades, där 
pensionärerna återigen verkar vara de som är mest nöjda (se bilaga 5, tabell 22).

Gällande åsikter om personalen hittades intressanta fynd, där det kom fram att i 7 av 9 frågor 
gällande personalen, är det statistiskt säkerställt att männens åsikter har lägre medelvärde än 
kvinnorna (se bilaga 5, tabell 23). Detta betyder att männen i regel är mindre nöjda med 
Skrädderiverkstans personal än kvinnorna.

5.5 Påverkan på kunder
I denna del sker en analys utifrån teorierna rörande hur kunder påverkas.

5.5.1 Köpsituation
I enkäten ställdes inga frågor som kan ge ett entydigt svar på vilken typ av köpsituation 
Skrädderiverkstans kunder är involverade i. Genom uteslutningsmetoden kan vi dock konstatera 
att utökad problemlösning ej stämmer, då ett sådant innebär stor risk och många valkriterier som 
exempelvis husköp (se kapitel 2.5.1). En del av kunderna känner inte till några konkurrenter till 
Skrädderiverkstan eller kan åtminstone inte nämna dem vid namn (se bilaga 1, tabeller 1-3). 
Eftersom de flesta av kunderna är återkommande och en del av de som svarat endast verkar 
känna till andra skrädderier ytligt, betyder det att dessa kunder inte värderat dessa andra 
konkurrenter som alternativ till Skrädderiverkstan. Det vill säga, för de återkommande kunderna 
kan problemlösningen i många fall vara vanemässig eller begränsad.

5.5.2 Personliga influenser
I enkäten gjordes inte heller någon grundlig undersökning av vad  som påverkar att kunderna 
tycker vissa saker eller tar vissa beslut, av denna anledning är det inte möjligt att veta huruvida de 
påverkas av exempelvis personliga influenser som motivation, attityd och personlighet. Det är 
också svårt att se vilket steg i Maslows behovstrappa som ändring av kläder befinner sig. Det är 
inte ett rent fysiologiskt behov men det kan vara ett funktionellt behov, att plagget måste 
förändras för att fungera tillfredsställande. Det kan även vara ett oväntat behov (som att något 
plötsligt går sönder) men det kan även vara känslomässigt (att man har ett plagg som man inte vill 
göra sig av med, och därför ändrar plagget). 

Något som dock går att se är att kunderna består av människor i olika delar av livscykeln, 
exempelvis unga studenter, barnlediga föräldrar, heltidsarbetande vuxna och pensionerade änkor. 
Som vi sett tidigare i analysen så har det i vissa frågor varit signifikant skillnad mellan 
åldersgrupper och grupper med olika sysselsättning, vilket innebär att ålder och sysselsättning 
med viss sannolikhet påverkar kundernas åsikter och vad de tar för beslut.

5.5.3 Sociala influenser
I enkäten finns inga frågor om inkomst men majoriteten av kunderna har 
högskole/universitetsexamen och vissa arbetar inom områden som ofta kräver akademisk 
examen (exempelvis utbildning, vård, ekonomi, teknik). Eftersom social klass ofta bedöms utifrån 
vad människor har för arbete verkar det därför som att merparten av kunderna har det gott ställt 
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och därför inte tillhör samhällets lägre sociala klasser.

En annan social influens som kunnat konstaterats är referensgrupper - exempelvis familj, något 
som verkar påverka Skrädderiverkstans kunder. Detta då de flesta kommit till Skrädderiverkstan 
via rekommendation och de flesta har även rekommenderat företaget vidare till andra bekanta. 
Detta tyder på att i Skrädderiverkstans fall är referensgrupper en viktig social influens.

5.5.4 Riskfaktorer vid köp av tjänst
Skrädderiverkstan har ett flertal fysiska bevis för att minska den upplevda risken med köpet, 
vilket bland annat innebär visitkort, hemsida och lokal. De delar som handlar om marknadsföring 
kommer att analyseras senare. Skrädderitjänsten är en tjänst som inte kräver hög involvering, det 
enda som krävs  är att kunden säger vad den vill ha och att personalen gör sitt arbete - kunden är 
inte involverad i tjänsteprocessen utöver det första mötet. Skrädderiverkstans tjänster är inte nya 
utan har funnits i ett flertal år vilket minskar risken för kunderna. Kunderna har även en typ av 
försäkring från företagets sida, om de inte är nöjda med arbetet kan de klaga.

5.6 Promotion
Skrädderiverkstans just nu största marknadskanaler är mun-till-mun, Enjoy-häfte, Internet och 
Gula Sidorna, vilket är kanaler som i stort sett ”sköter sig själva” på det sättet att företaget i 
princip bara behöver göra en insats (exempelvis leverera en bra tjänst eller göra en annons) och 
kunderna tar sig till företaget själva. Dessa kanaler verkar fungera bra för företaget då de har 
många återkommande kunder och även nya. Skrädderiverkstan är i nuläget dock inte nöjda, de vill 
ha fler kunder så därför är det av intresse att analysera hur deras nuvarande promotion fungerar, 
för att komma fram till hur denna kan utvecklas.

Företagets grafiska varumärkesidentitet består av Skrädderiverkstans logotyp som består av 
varumärkesnamnet Skrädderiverkstan tillsammans med en symbol i form av en trådrulle. Utöver 
detta har de hemsida, visitkort och enstaka annonser som tillhör den grafiska 
varumärkesidentiteten. Eftersom de allra flesta kunder angett att de har sett logotypen tidigare 
kan vi anta att den är ihågkombar men eftersom ingen undersökning om konkurrenters logotyper 
gjorts är det inte möjligt att veta om den differentierar sig från konkurrenterna. Det finns ett antal 
kunder som har sett logotypen trots att det är deras första besök, men det finns även kunder som 
är återkommande som inte anser sig ha sett företagets logotyp tidigare (se bilaga 5 tabell 24). Det 
är logiskt att förstagångskunderna inte har sett logotypen, då de med stor sannolikhet hört talas 
om Skrädderiverkstan via kanaler som inte innehåller grafik (exempelvis mun-till-mun). Att vissa 
återkommande kunder dock inte kände igen logotypen kan tyda på att den grafiska 
varumärkesidentiteten inte är tillräckligt genomgående överallt, något som är viktigt för att skapa 
en enhetlighet för varumärket. Logotypen verkar vara meningsfull då den fick ett relativt högt 
medelvärde på huruvida det förmedlar ändringsskrädderi, dock verkar standardavvikelsen vara 
ganska hög, vilket betyder att det råder oenigheter om detta mellan kunderna. Det finns inga 
statistiskt säkerställda samband mellan vad folk anser om logotypen, relaterat till ålder, kön och så 
vidare. Inga frågor ställdes angående specifikt symbolen eller namnet Skrädderiverkstan.

Endast ett fåtal kunder har besökt Skrädderiverkstans hemsida och dessa har gett nästintill 
neutrala medelvärden men eftersom standardavvikelsen är hög innebär det att kunderna som 
svarat på frågorna är oense. Det hade varit intressant att undersöka vilken grupp det är som 
besökt hemsidan men eftersom det är få kunder som besökt hemsidan är det svårt att få fram 
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något statistiskt säkerställt om gruppen. Enligt dessa få verkar hemsidan vara ihågkombar då de 
flesta har svarat att de inte har sett eller sett sidan. Hemsidan verkar även vara meningsfull, då den 
har fått ett ganska högt medelvärde på huruvida den förmedlar ändringsskrädderi. Logotypen har 
dock ett högre medelvärde så det verkar som att hemsidan i mindre grad är meningsfull men 
detta är inte statistiskt säkerställd. När det gäller om hemsidan är tilltalande, har denna fråga fått 
ett något lägre medelvärde än andra frågor rörande hemsidan och eftersom standardavvikelsen är 
stor finns det både kunder som inte håller med och håller med.

Ett samband hittades dock mellan förstagångsbesök och huruvida man har sett hemsidan eller ej 
(bilaga 5, tabell 25). Av förstagångsbesökarna har majoriteten besökt hemsidan men av de 
återkommande besökarna har majoriteten aldrig besökt hemsidan. Detta innebär troligtvis att om 
man är en förstgångsbesökare tar man reda på information om företaget på Internet innan man 
besöker det men om man redan är trogen kund behöver man inte veta denna information eller bli 
övertygad om att vända sig till Skrädderiverkstan. Ett annat samband som hittades var att om 
man besökt Skrädderiverkstans hemsidan är det mer troligt att man använt Internet för att söka 
information om företaget (bilaga 5, tabell 26). Dock är standardavvikelsen stor för de som inte 
besökt hemsidan, vilket innebär att det även finns de som använt Internet som informationskälla 
men inte besökt hemsidan. Detta kan förklaras av att kunderna använder andra Internet-källor 
för att hitta företaget, exempelvis Gula Sidorna på Internet.

En annan typ av promotion som är viktig för Skrädderiverkstan är mun-till-mun. Det mesta som 
redan sagts tyder på att denna typ av promotion faktiskt fungerar tillfredsställande i nuläget. I en 
analys om huruvida det faktum att man lämnat kritik till företaget och vilja att rekommendera 
företaget har något samband får vi fram att de inte har något samband (högre sigma-värde än 
0,1), vilket innebär även om man har lämnat klagomål har inte det påverkat kundens vilja att 
rekommendera företaget vidare (bilaga 5, tabell 27).

I en jämförelse mellan könen kommer det fram att kvinnor i större grad kan tänka sig att 
rekommendera företaget (bilaga 5, tabell 28) samt att män skulle bli mer motiverade att 
rekommendera om de fick kompensation för det (bilaga 5, tabell 29). Det verkar även som att det 
är den yngsta och äldsta gruppen som skulle bli mest motiverade av kompensation (bilaga 5, 
tabell 30).

5.7 Tankesätt
I denna del sker en analys utifrån de olika delarna av Kellers varumärkespyramid (2008). 
Skrädderiverkstan verkar hittills ha skapat en positiv varumärkesimage då de flesta kunder är 
nöjda med företaget och ser på företaget på ett positivt sätt. I denna undersökning har vi inte 
undersökt om varumärkesassociationerna är starka, men vissa har favoriserande associationer och 
ett par kunder kan även hitta unika associationer. Eftersom det inte heller undersökts huruvida 
kommunikationen är konsekvent eller inkonsekvent går det inte heller att säga någonting om 
detta. 

5.7.1 Medvetenhet
Gällande medvetenhet mättes i detta fall hur väl kunderna känner till logotypen och 
undersökningen visade att de allra flesta har sett logotypen och är medveten om den. Ingen 
undersökning har gjorts om hur medvetna icke-kunder är om företaget då det ligger utanför 
avgränsningen. Den promotion som används för att bygga medvetenhet om kategori och tjänster 
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är mun-till-mun, en annons i Gula Sidorna, hemsidan och Enjoy-häftet. 

5.7.2 Prestanda
Majoriteten är nöjda med företagets tjänster, kundernas behov verkar ha tillgodosetts och därmed 
har tjänsten bra prestanda. Det är få gånger tjänsterna inte uppfyllt kundens funktionella och 
estetiska behov (få som lämnat klagomål). Angående de ekonomiska behoven är åsikterna delade, 
vissa har behov av köpa tjänster med lågt pris medan andra är beredda att lägga ut lite mer, vissa 
ekonomiska behov uppfylls (de som är nöjda med priserna idag) medan andras behov inte 
uppfylls. Det är heller inte möjligt att entydigt säga om företaget överträffar förväntningar och 
differentierar sitt varumärke men att döma av hur många nöjda återkommande kunder de har, 
verkar de i alla fall överträffa vissa kunders förväntningar och på så vis även differentiera sig. 
Kunderna anser att företaget och personalen är pålitligt samt att de bryr sig om sina kunder. Stil 
och design har analyserats i tidigare kapitel (exempelvis kapitel 5.1.1).

5.7.3 Föreställning
Det är svårt att säga något om kundernas föreställningar då ingen undersökning gjordes om hur 
kunderna ser på varumärket rent abstrakt. Indirekt fanns frågor om varumärkets personlighet, 
hur Skrädderiverkstan hade varit om det varit en person (se bilaga 4). Dessa omdömen gjordes 
aldrig om till statistik då jag ej ville förlora nyanserna men en snabb översikt visar att vanliga 
omdömen är att Skrädderiverkstan som person skulle ha varit trevlig, kompetent, pålitlig och 
professionell. Eftersom många svarat på liknande sätt, oberoende av varandra innebär det 
troligen att varumärket Skrädderiverkstan anses ha en speciell personlighet. 

5.7.4 Bedömningar
Enkäten som helhet har handlat om att få fram kundernas bedömningar om företaget. Kunderna 
verkar ha goda attityder till Skrädderiverkstan eftersom de valt att vända sig till företaget och även 
återkommer flera gånger. Företaget verkar ha hög upplevt kvalitet och ses som ett företag som är 
pålitligt, kompetent och att de i de flesta fall lyssnar på sina kunder. De flesta kunder verkar ha 
företaget under övervägande, trots att man kan tänka sig att välja andra företag och har funderat 
på att välja andra så kommer kunderna ändå till Skrädderiverkstan. En del av kunderna verkar 
tycka att Skrädderiverkstan är helt överlägset sina konkurrenter, då det är förstahandsvalet och de 
inte kan tänka sig att byta. Enligt de omdömen som kunderna angett om vad som är unikt med 
företaget (se bilaga 4), finns punkter som det centrala läget och kvaliteten. Ingen undersökning 
om kundernas känslomässiga relationer med företaget genomfördes.

5.7.5 Gensvar
Skrädderiverkstan verkar ha en god relation med sina kunder. Många av kunderna är lojala 
beteendemässigt, vissa har varit kunder i flera år och är fortfarande nöjda. Det kan finnas viss 
tillgivenhet till varumärket från kundernas sida, detta kan till exempel märkas hos de som inte alls 
skulle kunna tänka sig att byta till något annat skrädderi. Det har inte skett någon undersökning 
om huruvida det finns gemenskap eller engagemang gentemot varumärket men det är inte särskilt 
troligt att detta finns då det är svårt att lägga ned andra resurser i företaget än tiden då kunden 
berättar om vad som ska åtgärdas samt de pengar företaget får för utfört arbete. Det finns ingen 
slags klubb för kunderna och med tanke på företagets art är det svårt att se funktionen för en 
sådan. Däremot verkar kunden känna sig bunden till företaget, då de är väldigt motiverade att 
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berätta för andra om Skrädderiverkstan. Skrädderiverkstan har dessutom börjar skapa ett register 
över återkommande kunder för att kunna ge rabatter, ett så kallat lojalitetsprogram. Det finns 
kunder som ansett sig vara intresserade av att få lojalitetsrabatt,  även om inte detta sporrar alla 
kunder att vända sig oftare till Skrädderiverkstan, finns det vissa återkommande kunder som 
skulle uppskatta detta.

5.8 Marknadsplatsen
Eftersom detta arbete har fokuserat på Skrädderiverkstan internt och inte på deras omgivning 
(exempelvis konkurrenter) är det svårt att säga någonting om exempelvis konkurrenterna. Det vi 
dock kan konstatera är att kunderna är i hög grad nöjda med företaget, det finns kunder som inte 
alls vill byta skrädderi och tycker att företaget helt klart är bäst på vad de gör. Med andra ord 
verkar marknadsföringen i nuläget fungera men man eftersträvar mer. Skrädderiverkstan har inga 
mellanhänder. När det gäller storleken på kundgruppen har enkäterna gett ett underlag för detta, 
då vi fått statistik på hur många enkäter som lämnats ut under en viss period, något som kan ge 
en fingervisning om hur många kunder Skrädderiverkstan har. Företaget är också redan inne på 
att göra ett register över sina återkommande kunder, något som också ger en bra bild av 
kundunderlaget. Gällande vilka typer av människor som lockas till varumärket har detta 
behandlats i empirin samt i kapitlet rörande segmentering (se kapitel 5.4).

5.9 Varumärkesprestation
Gällande varumärkesprestation, den dimension som kallas premiumpris, kan vi konstatera att det 
finns de som är beredda att betala mer för Skrädderiverkstans tjänster. Efter analyser av 
statistiken visade det sig dock att det inte går att få fram vilka det är som är beredd att betala mer. 
Även om det hade varit möjligt att hitta en sådan grupp hade det troligen inte varit möjligt att ta 
ut olika priser för tjänster, beroende på grupp, då detta troligen anses diskriminerande att vissa 
människor får betala vissa priser. Något som antagligen inte skulle anses diskriminerande, är att 
ha exempelvis studentrabatt eller pensionärsrabatt.

Som tidigare redogjorts i empirin är det ett fåtal kunder som inte skulle kunna tåla en prishöjning 
medan ett större antal kunder skulle kunna acceptera en höjning på antingen 5, 10 eller 20 
procent. Det är värt att fundera över – genom att höja priser kan Skrädderiverkstan tappa en del 
kunder som anser tjänsten för dyr men får istället behålla de som är beredda att betala lite mer 
och därmed ändå tjäna pengar. Ett högt pris kan ju vara en indikator på hög kvalitet men enligt 
de som besvarat frågan, förmedlar Skrädderiverkstans priser kvalitet till en viss grad (se bilaga 3, 
tabell 15). I nuläget använder sig företaget troligtvis av kostnadsbaserad prissättning, de sätter 
priserna så lågt som det går men på ett sätt som gör att de ska kunna täcka sina utgifter. Eftersom 
kunderna tycker att Skrädderiverkstan har tjänster med hög kvalitet och vissa är beredda att betala 
mer, skulle det vara möjligt att använda sig av marknadsbaserad prissättning, att sätta priser 
utifrån vad kunderna är beredda att betala.
Eftersom Skrädderiverkstan inte ännu gjort någon ny satsning på marknadsföring är det inte i 
nuläget möjligt att undersöka hur promotionen påverkat företagets marknadsandelar.
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6 Slutsats
I slutsatsen tas en helhetssyn på de resultat och den diskussion som framkommit av analysen för 
att kunna svara på uppsatsens syfte. Syftet med rapporten är att:

”ta reda på hur privatkunderna hos ett litet företag inom hantverksbranschen (med det 
konkreta exemplet Skrädderiverkstan som utgångspunkt) ser på företaget och jämföra 
detta med företagets syn på sig själva ”

6.1 Vilka är de privatkunder som använder Skrädderiverkstans 
tjänster och varför använder de företagets tjänster?

När Skrädderiverkstan tillfrågades om vilka deras kunder är, svarade chefen Gunilla Maxe att de 
på företaget inte kunnat se någon specifik kundgrupp som vänder sig till företaget, utan kunderna 
är blandade. Undersökningen av Skrädderiverkstans kunder visar samma sak – att de har ett brett 
spektrum av kunder, från 20-talister till 90-talister, av båda könen och med varierande högsta 
utbildning, bostadsområde med mera, där vissa grupper är större än andra. Det finns dock 
majoriteter inom profilfrågorna, om vi dömer utifrån detta är det möjligt att skapa en 
”majoritetskund”, en vanlig kund hos Skrädderiverkstan. Denna kund skulle i så fall vara en 
kvinna född 1941-1950. Hon är gift och arbetar heltid, exempelvis inom utbildning, vård eller 
ekonomi. Hon bor i centrala eller sydvästra Göteborg och har en högskole/universitetsexamen. 
Hon är en återkommande kund som besöker Skrädderiverkstan 0-4 ggr på 12 månader och 
använder sig främst av uppläggning. Hon hörde mest troligt talas om Skrädderiverkstan genom 
en rekommendation. I analysen hittades olika beteenden, exempelvis att den yngsta 
åldersgruppen är mest priskänslig, att de som är äldre är minst villiga att byta skrädderi och är 
mest nöjda med företagets helhet. En annan sak som framkom är att framförallt män som 
använder tjänsterna många gånger per år och skulle bli mest motiverade av att få kompensation 
för rekommendation. Dessa beteenden är dock inte tillräckliga för att kunna göra en 
segmentering. Skrädderiverkstan kan visserligen bestämma att olika personer ska betala olika 
kostnader men detta kan göra att kunderna känner sig diskriminerade och anmäler företaget till 
DO, ombudsmannen mot etnisk diskriminering.

Till Skrädderiverkstan ställdes inga frågor om varför de tror att kunderna valt just dem men det 
finns andra svar de gett som skulle kunna tolkas som en anledning till att välja företaget. Detta 
gäller bland annat att företaget anser sig ha hög tjänstekvalitet, god kundservice, relativt låga 
priser och en bred spännvidd av tjänster. Det finns många anledningar till att kunderna valt 
företaget men de faktorer som är mest tydliga är att företaget är professionellt och har god 
tjänstekvalitet (högt medelvärde och lägsta standardavvikelserna), vilket kom fram redan i empirin 
(se bilaga 3, tabell 15). Kunderna tycker även att företaget har andra goda egenskaper som gör att 
de återkommer, exempelvis att de är pålitliga och mångsidiga. Även anledningen till att man kan 
tänka sig rekommendera företaget till andra ryms i detta (majoriteten av de som besvarat frågan 
har angett att bra kvalitet är den huvudsakliga anledningen), då kunderna med stor sannolikhet 
rekommenderar företaget på grund av aspekter de själva anser viktiga, faktorer som gjorde att de 
valde företaget.
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6.2 Hur ser de privata kunderna på Skrädderiverkstan och deras 
tjänster?

I denna del av slutsatsen kommer det tas upp vad de privata kunder tycker om Skrädderiverkstan 
och dess tjänster och framförallt kommer det att tas upp punkter där det råder spridda åsikter och 
finns de som är missnöjda – då dessa missnöjda kunder lättare kan se vad företaget gör mindre 
bra och därmed vad Skrädderiverkstan kan förändra för att kunna skapa ett starkare varumärke.

Skrädderiverkstan tror att kunderna uppskattar att de håller ned sina priser och att personalen 
upplevs som trevlig och tillmötesgående. De tror att kunderna upplever god kundservice och har 
en mysig arbetsplats som förmedlar kvalitet. Skrädderiverkstan anser att det som gör företaget 
unika är att de anställda har gedigen utbildning och är trevliga, serviceminded och seriösa. Vidare 
anser de att de har hög tjänstekvalitet, relativt låga priser och en bred spännvidd av tjänster.

Det mesta i analysen tyder på att det Skrädderiverkstan tror stämmer överens med kundernas syn. 
Kunderna är i stort sett helt nöjda med företaget och anser att företaget har bra tjänstekvalitet 
både när det gäller den tekniska och funktionella dimensionen. Som framgår av analysen råder 
splittrade åsikter om priserna. Hur Skrädderiverkstan vill göra med sina priser beror delvis på 
vilka målgrupper de vill nå. Om de exempelvis vill nå ut till de yngre (födda 1981-1991 och 1971-
1980) kan de tjäna på att sänka priserna eller behålla dem som de är. Om de istället vill höja 
priserna kommer de troligen att behålla sina kunder bland de pensionerade och de arbetande. 
Dock vet vi inte detta med säkerhet då även om kunderna sagt en sak när de besvarat enkäten kan 
de ändra åsikt om förändringar i pris faktiskt genomförs.

Personalen upplevs i stort sett som trevlig och tillmötesgående men med vissa undantag. Männen 
har satt lägre betyg än kvinnorna på personalen. Det kan bero på aspekter Skrädderiverkstan inte 
har kontroll över men det kan även bero på personalens beteende, någonting som är värt att 
iaktta och fundera över. Även kundservicen och hur man tagit emot klagomål har upplevts 
positivt av de flesta men det finns undantag som varit besvikna på bemötande och service. Det är 
viktigt att vara medveten om detta och att personalen försöker bete sig trevligt i alla lägen – då ett 
dåligt omdöme lätt skulle kunna spridas från mun till mun och försvaga varumärket.

Gällande arbetsplatsen har denna fått positiva medelvärden men spridningen är stor och man 
anser att interiören är bättre än exteriören på att förmedla de i enkäten upplistade egenskaperna. 
Kunderna är mest överens om att lokalerna är rena och fräscha, även om det finns enstaka 
undantag.

Det kunderna nämnde som unikt återfinns i bilaga 4 och där kan vi se att kunder skrivit saker 
som exempelvis att personalen är trevlig, professionell, gör ett bra arbete (hög kvalitet) och är 
mångsidiga, vilket stämmer överens med vad Skrädderiverkstan själva anser att de har för positiva 
egenskaper. Något annat som pekas på av kunderna är det centrala läget. Skrädderiverkstan 
nämnde att något som är unikt för dem är att de har gedigen utbildning, vi vet inte om detta är 
någonting som kunderna känner till. Däremot anser de att personalen är kunnig och duktig i sitt 
yrkesutövande.

Punkter som Skrädderiverkstan inte nämnt men som framkommit under uppsatsens gång är 
bland annat tillgänglighet. De flest kunder är nöjda med tillgängligheten men det finns kunder 
som exempelvis tycker att det inte har varit lätt att hitta till lokalerna. Åsikterna om tid för att 
återfå plagget är vitt spridda, en grupp anser att sju dagar är bra medan en grupp skulle vilja ha 
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plagget fortare, exempelvis inom tre dagar.

De allra flesta kunder har varit på besök hos Skrädderiverkstan samtidigt som någon annan kund 
och väntandet har för de allra flesta upplevts positivt, andra kunder på plats tycks endast ha stört 
ett fåtal. Angående väntemiljön råder delade åsikter, det finns en grupp som är missnöjd med 
denna.  Väntetiden har för de flesta kunder varit kort men ett par kunder har haft otur med långa 
kötider vilket kan ge dem en mer negativ syn på företaget.

Ett par kunder har varit missnöjda med betalsystemet och vill införa kortbetalning. Endast ett 
tiotal kunder har lämnat klagomål till företaget vilket är både positivt och negativt. Få klagomål 
kan innebära att få varit missnöjda men det kan även innebära att få klagomål lämnats, 
exempelvis på grund av att kunden ansett att felet varit överkomligt, eller att det kanske upplevts 
svårt att framföra kritik. Därför är det bra att ha ett tydligt system för hantering av kritik, då det 
möjliggör för Skrädderiverkstan att kunna stärka sitt företag gentemot kunderna.

Kunderna har neutrala eller ganska positiva åsikter om företagets logotyp, men även här är 
spridningen bland åsikterna stor. Logotypen verkar dock ha hög igenkänning, de flesta har sett 
logotypen tidigare, även några av förstagångsbesökarna har sett den tidigare. Dock finns det 
återkommande kunder som angett att de aldrig sett logotypen, vilket inte är särskilt positivt då när 
man ska bygga ett varumärke krävs en igenkännbar grafisk identitet som särskiljer företaget från 
andra. Ett tiotal personer har besökt hemsidan, medelvärdena om hemsidans egenskaper är nära 
neutrala och det är stor spridning bland kunderna. I en jämförelse mellan hemsidan och 
logotypen verkar det som att hemsidan i mindre grad förmedlar ändringsskrädderi och är mindre 
tilltalande än logotypen men detta är ej statistiskt säkerställt. Det är även så att 
förstagångsbesökare i högre grad har besökt hemsidan än vad de återkommande gör vilket kan 
vara en nackdel, då man på hemsidan kan ge information som kanske inte kan ges på andra 
ställen.

Sammanfattningsvis är majoriteten av Skrädderiverkstans kunder nöjda med sitt skrädderi, deras 
tjänster, lokaler, personal, logotyp, hemsida och så vidare. Det finns dock de som är missnöjda 
och dessa måste uppmärksammas, då ett negativt rykte skulle kunna skapa problem för företaget.

6.3 Hur kan Skrädderiverkstan gå tillväga för att bygga ett starkare 
varumärke?

Min rekommendation till Skrädderiverkstan handlar i stora drag om att i den mån de har 
möjlighet till detta, ändra på de faktorer som upplevs negativt av vissa kunder. Detta för att 
kunna bygga en starkare ställning hos sina nuvarande kunder- vilket genom mun-till-mun kan 
leda till att företaget fångar in fler nya kunder.

De första punkterna jag anser att Skrädderiverkstan bör arbeta med, är rent praktiska punkter. 
Exempelvis har det framkommit att vissa anser att det är svårt att hitta till företaget, vilket kan 
leda till att kunder kanske beger sig någon annanstans om de inte hittar. Förslag som uppkom 
redan i enkäten är att göra tydligare skyltning till lokalen, för att kunder ska känna till att företaget 
existerar och vart det ligger. Tydlig skyltning kan vara ett sätt att bygga medvetenhet om företaget 
bland personer som kan bli deras framtida kunder.

Om det vore möjligt, vore det bra att inför kortbetalning hos Skrädderiverkstan, då detta skulle 
innebära att kunderna skulle slippa ta ut kontanter inför ett besök – om det är ett första besök är 
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det inte säkert att kunderna känner till att det ej går att betala med kort.
Det finns en önskan från kunderna om att plaggen åtgärdat fortare, helst inom tre dagar men 
man skulle även nöja sig med att ta bort ett par dagar av tiden. Vi vet inte om kunderna känner 
till att de har möjlighet att få ut plagget fortare men om de inte känner till detta kan det vara värt 
att påminna dem om möjligheten. Ett annat förslag kan vara att införa en andra prisnivå, att 
kunderna kan välja om de vill hämta ut plagget samma dag, inom tre dagar, eller inom sju dagar. 
Ett sätt att fylla upp med kunder under lågsäsongen kan vara att temporärt sänka priserna under 
denna period för att locka fler kunder att använda företagets tjänster.

En annan punkt värd att fundera över är väntemiljön. Den har av en del kunder upplevts negativt 
men vi vet inte vad det är som upplevs negativt. Därför är det viktigt för Skrädderiverkstan att 
fundera över vad de kan göra rent praktiskt för att kunderna ska få en mer trivsam miljö att vänta 
i, naturligtvis med hänsyn till vad företaget självt kan åstadkomma.

Någonting annat som Skrädderiverkstan bör fundera på är vad de vill säga med sin interiör och 
sin exteriör. Även lokalerna bör förmedla det varumärke företaget vill skapa, de värden som de 
vill stå för. Om de exempelvis vill säga att de är ett företag med hög tjänstekvalitet och så vidare 
så bör det framgå i alla instanser, även inredningen, vilket det inte gör enligt alla kunder.

Det har framkommit att vissa kunder anser att Skrädderiverkstans personal betett sig på ett 
otillfredsställande sätt, vilket i hög grad påverkar vad kunderna tycker om varumärket. Det är 
viktigt att lägga ned energi på missnöjda kunder då de kan sprida negativa åsikter vidare via mun- 
till-mun. En annan viktig del i det hela är att personalen är motiverade – att de är medvetna om 
vad företaget Skrädderiverkstan står för, vilka visioner och vilken personlighet företaget har, för 
att de ska kunna agera enligt detta. Detta bygger en stark intern varumärkesstyrka, något som kan 
påverka varumärket positivt – att alla anställda har samma syn om vad företaget är. 
Denna uppsats har också visat att Skrädderiverkstan inte behöver vara rädd för att höja sina priser 
med ett par procent – vissa kunder kommer inte att tycka om det men samtidigt kan ett högre 
pris signalera att tjänsterna har hög kvalitet – till andra framtida kunder. Ett högre pris skulle 
innebär att de kunder som verkligen uppskattar företagets tjänster och trivs med dessa, stannar 
kvar, då de tycker att det är värt att betala ett högre pris för bra tjänster. 

För att skapa ett starkare varumärke bör företaget ha en grafisk identitet som är genomgående i 
alla olika delar av företaget. Logotypen verkar kommunicera det den vill men i nuläget verkar inte 
den grafiska identiteten särskilt stark då det finns återkommande kunder som aldrig sett 
logotypen. Av denna anledning anser jag att logotypen bör finnas mer genomgående i företaget, 
synas på ett sådant sätt att det inte är möjligt att missa den när man varit på besök hos företaget. 
Exempelvis att kunden får något på plats hos Skrädderiet som visar att de varit där, exempelvis 
en påse med logotypen på, ett visitkort eller ett klippkort. Det kan även vara en bra idé att låta 
logotypen synas på fler ställen eller tydligare ställen både i interiören och exteriören.
En idé är att låta logotypens gröna färg vara mer genomgående och exempelvis finnas i 
inredningen, där den kan skapa fler associationer till varumärket. Ett par kunder ansåg att 
Skrädderiverkstan har atmosfären av ett gammalt skrädderi, vilket är något som skulle kunna 
användas för att särskilja företaget från andra. Att helt enkelt fundera över vad som kan få lokalen 
att upplevas ännu mer som ett gammalt skrädderi (exempelvis äldre föremål relaterat till 
skrädderiverksamhet).

Gällande hemsidan bör den grafiska varumärkesidentiteten självklart vara tydlig även där. De 
konstateranden och analyser som har gjorts kan vara en hjälp för en framtida omdesign av 
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hemsidan, för att kunna se vad hemsidan verkar förmedla och vad den inte förmedlar.  Få har 
besökt hemsidan och några kunder känner inte ens till att företaget har en egen hemsida, därför 
anser jag att det är viktigt att propagera mer för hemsidan (när den är uppdaterad). På en 
hemsidan är det möjligt att lägga ut information som kanske inte är möjlig att visa via andra typer 
av marknadsföring (exempelvis bilder). Det är i första hand förstagångskunder som besöker 
hemsidan, därför bör det finns information till dessa och hemsidan bör vara utformad på ett 
sådant sätt att den lockar besökarna till att besöka företaget. För att få återkommande kunder att 
besöka hemsidan kan det vara en idé att använda sidan exempelvis genom att ha information om 
erbjudanden, vad som händer på företaget och så vidare, för att bygga en starkare relation med 
kunderna.

De marknadsföringskanaler man använder idag fungerar uppenbarligen bra redan i nuläget men 
behöver utvecklas för att kunna förbättra tillströmningen av kunder, främst under lågsäsong. 
Förslaget som undersökts är exempelvis att ge kompensation för rekommendation – det vill säga 
att kunder som rekommenderar Skrädderiverkstan till andra får kompensation i form av till 
exempel rabatter. Exempelvis kan Skrädderiverkstan ha en lista på kontoret över återkommande 
kunder och den person som besöker Skrädderiverkstan berättar vem det är som rekommenderat 
dem. Den ”värvade” kunden får en rabatt och den som har ”värvat” personen får en rabatt eller 
annan tjänst. Detta gör att Skrädderiverkstan får mer kontroll över sin huvudsakliga 
marknadsföringskanal. Det motiverar visserligen inte alla kunder att rekommendera företaget 
men det påverkar en del av dem.

Ett annat sätt att motivera de som redan är kunder är lojalitetsprogram – när man har köpt ett 
visst antal tjänster så får man rabatt eller liknande. En variant kan vara att dela upp kunderna i 
olika grupper liknande de grupper som gjorts i detta arbete, där exempelvis de som använder 
tjänsten oftast får mest rabatt. Skrädderiverkstan har redan ett så kallat klippkort men detta gäller 
endast uppläggning, det skulle kunna vara mer motiverande för kunderna om 
lojalitetsprogrammet gällde samtliga tjänster. Det är viktigt att odla de marknadskanaler som finns 
utöver mun-till-mun, då det gör att om den största marknadskanalen av någon anledning skulle 
gå förlorad, skulle de ändå ha några sätt kvar att marknadsföra sig. I denna rekommendation står 
endast rabatt som förslag men det finns även andra sätt att belöna sina kunder, exempelvis genom 
en liten gåva.

Ett annat sätt att hjälpa marknadsföringen på traven är att använda det faktum att personalen har 
utbildning som en slags konkurrensfördel och försäkring, därmed kan tjänsten kännas säkrare för 
kunden.

Få klagomål eller synpunkter har inkommit men det är omöjligt att veta om det finns kunder som 
haft synpunkter men som inte vågat framföra dem. För att underlätta för kunderna att våga 
framföra kritik kan det vara en idé att ha en förslagslåda/synpunktslåda där kunder kan lämna 
synpunkter, då detta kan göra att kunderna blir mer delaktiga i varumärket. Ett annat förslag kan 
helt enkelt vara att efter slutförd tjänst fråga om kunden var nöjd och om denne har något förslag 
på förbättring. Det är viktigt att lyssna både på de kunder som är nöjda och de som är missnöjda 
då alla dessa kunder kan hjälpa att utveckla företagets varumärke.

Eftersom ingen undersökning gjorts om medvetenheten om Skrädderiverkstan hos de som ännu 
inte blivit kunder är det svårt att ge några rekommendationer om detta. Medvetenhet som kan 
byggas hos de kunder företaget har idag handlar om att göra kunderna medvetna om vad 
Skrädderiverkstan står för, genom att låta det framgå i företagets alla delar (personal, lokal och så 
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vidare).
Skrädderiverkstan verkar ha hög prestanda på sina tjänster, majoriteten av kunderna är trots allt 
nöjda men det finns sätt att bygga på kundens åsikter om prestandan.

För att kunna bygga på kundernas föreställningar, bedömningar, känslor och gensvaret från 
kunderna inför varumärket är det viktigt att fortsätta stärka kundernas åsikter genom att fortsätta 
försöka förmedla de egenskaper som Skrädderiverkstan anser att de har och kunderna har angett 
att företaget har – att fortsätta ha hög kvalitet på tjänsterna, ta sina kunders åsikter om tjänsterna 
och företaget på allvar och att ha ett trevligt, professionellt sätt.

6.3.1 Rekommendationer för fortsatta undersökningar
Efter att ha skrivit slutsatsen har det kommit fram idéer till fortsatta undersökningar som 
Skrädderiverkstan kan göra för att stärka sitt varumärke.

• Undersöka de anställdas syn på varumärket Skrädderiverkstan, för att kunna se om alla 
har samma syn på företaget och därmed förmedlar samma saker till sina kunder.

• Ta reda på hur medvetenheten om företaget ser ut, genom att fråga människor i 
Göteborg om de känner till Skrädderiverkstan. Det är dock en komplicerad undersökning 
då det är svårt att veta vilka man ska fråga, hur vet man vilka som är intresserade av 
skrädderitjänster?

• Undersöka vilka processer företaget består av - från att kunderna hör talas om företaget 
och tagit reda på information, tills att de har återfått sitt ändrade plagg. På detta sätt blir 
det möjligt att se hur dessa enstaka processer kan förbättras och därmed öka prestandan 
på tjänsterna.

• Undersökning av Skrädderiverkstans konkurrenter – vilka är det, vad står de för och hur 
känt Skrädderiverkstan är i jämförelse med dem. Även jämföra det grafiska uttrycket för 
att se om det är tillräckligt särskiljande från konkurrenterna och hur det skulle kunna bli 
mer unikt.
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Bilaga 1 - Konkurrenter

Skrädderiverkstan anser att Hanssons skrädderi, Cityskräddarna, Lappcen-
tralen och NK:s skrädderi är deras konkurrenter. Samtidigt anser de att det 
inte är några egentliga konkurrenter då de flesta skrädderier har en egen 
nisch och ingen av dessa ligger inom Skrädderiverkstans nisch. Exempelvis 
ligger Hanssons skrädderi i gallerian Kompassen och hjälper därför främst 
kunder där. Man vet även att NK:s eget skrädderi håller väldigt låg kvalitet då 
de har många missnöjda kunder som istället kommer till Skrädderiverkstan. 
Cityskräddarna både hämtar och lämnar arbeten hos sina kunder, något som 
Skrädderiverkstan inte har ekonomiska förutsättningar till. Skrädderiverkstan 
har dock ingen djupare kunskap om sina konkurrenter.
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Hej kära kund!
 
Mitt namn är Elizabet Westerlund och jag studerar sista terminen på Grafisk Design och
Kommunikation på Linköpings Tekniska Högskola. 

Anledningen till att du får den här enkäten är att den är en del i det examensarbete som jag just 
nu gör för Skrädderiverkstans del. Inriktningen på uppsatsen är tjänstevarumärken och jag har 
fått som uppgift att undersöka hur nöjda Skrädderiverkstans kunder är med företaget och hur ni 
ser på företaget och deras tjänster. Detta för att försöka hjälpa Skrädderiverkstan att bli ett ännu 
bättre skrädderi.

Enkäten är helt frivillig men kvaliteten på mitt arbete beror på hur många som svarar så därför 
vore jag oerhört tacksam om just du ville svara på denna enkät. Som belöning när du lämnar in 
denna enkät kommer du att få 10% rabatt på valfri ändring hos Skrädderiverkstan.
 
De svar du lämnar in är helt anonyma och kommer endast användas för statistiska ändamål. Det 
nummer du ser på din enkät är till för administration - för att lättare kunna se hur många enkäter 
som lämnats ut och hur många jag fått tillbaka.

Om du har frågor om enkäten eller mitt arbete så kan du gärna kontakta mig:
eliwe205@student.liu.se eller ring på: 0705647444
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning

Elizabet Westerlund

Bilaga 2 - Enkät



Enkät om Skrädderiverkstan 

1. Kön           Man        Kvinna

2. Födelseår        ...............

3. Civilstatus:

4. Sysselsättning:

5. Inom vilket område studerar/studerade arbetar/arbetade du?

...........................................................

6. Bostadsområde (i Göteborg med omnejd, exempelvis Majorna):

............................................................ 

7. Högsta avslutade utbildningsnivå:

 

Här följer några frågor om din relation till Skrädderiverkstan

8. Är det första gången du besöker Skrädderiverkstan?

9. Vilken tjänst köpte du senast? (Om detta är ditt första besök, hoppa sedan till fråga 13)

............................................................................................................................................................................................

10. Om nej på fråga 8, hur många gånger under de 12 sista månaderna har du
använt Skrädderiverkstans tjänster (exempelvis uppläggning)?

....................................

11. Vilka av Skrädderiverkstans tjänster köper du oftast?

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

 Singel     Sambo     Särbo     Gift     Skild     Änka/Änkling     Annat:.............................

 Arbetssökande     Student     Arbetar heltid     Arbetar deltid ........%
 Långtidssjukskriven     Förtidspensionerad     Ålderspensionerad     Annat:............................

 Grundskola     Gymnasium     Komvux     Yrkesskola     Universitets/högskoleutbildning
 Annat:.................................................................................................................

 Ja  Nej



12. Anledningen till att du valde Skrädderiverkstan är att: 

 

13. Var sökte du information när du skulle välja skrädderi? 

Annat:.................................................................................................................
14. Jag hörde talas om Skrädderiverkstan genom:

 
 

Annat:.................................................................................................................

15. Har du rekommenderat Skrädderiverkstan till någon?

16. Hur ställer du dig till följande påståenden om rekommendationer:

Instämmer 
helt

Instämmer 
inte alls

De är prisvärda   Vet ej

De har hög kvalitet   Vet ej

De har trevlig personal   Vet ej

De är professionella   Vet ej

De är mångsidiga   Vet ej

De är pålitliga   Vet ej

Instämmer 
helt

Instämmer 
inte alls

Vänner/
familj
Gula sidorna

Internet

Telefon

Instämmer 
helt

Instämmer 
inte alls

Rekommendation 

Kupong i enjoy-häftet

Reklam/annons

Gula sidorna

Internet

 Ja  Nej

Instämmer 
helt

Instämmer 
inte alls

Jag kan tänka mig att rekommen-
dera Skrädderiverkstan till andra

  Vet ej

Jag skulle känna mig mer mo-
tiverad att rekommendera
Skrädderiverkstan till andra om 
jag fick kompensation för detta

  Vet ej



17. Varför vill du/vill du inte rekommendera Skrädderiverkstan till andra?
 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

18. Vilka andra Skrädderier känner du till utöver Skrädderiverkstan?

............................................................................................................................................................................................

19. Hur ställer du dig till följande påståenden om val:

20. Om du kunde tänka dig att välja en konkurrent, vilken/vilka?

............................................................................................................................................................................................
21. Varför skulle du välja denna/dessa?

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................
22. Vilka tjänster anser du att Skrädderiverkstan saknar?

............................................................................................................................................................................................

Nu över till några frågor om Skrädderiverkstans priser

23. Hur ställer du dig till följande påståenden om Skrädderiverkstans priser:

24. Om Skrädderiverkstan skulle höja sina priser, hur mycket skulle de kunna höja 
utan att förlora dig som kund? Markera med ett X vid lämpligt ställe på linjen.

         0%                        100%      Vet ej
     50%

Instämmer 
helt

Instämmer 
inte alls

Skrädderiverkstan var mitt förstahandsval   Vet ej

Jag kan tänka mig att välja någon av 
Skrädderiverkstans konkurrenter

  Vet ej

Instämmer 
helt

Instämmer 
inte alls

Skrädderiverkstan har låga priser   Vet ej

Jag skulle använda Skrädderiverkstans 
tjänster oftare om de var billigare

  Vet ej

Jag skulle använda Skrädderiverkstans 
tjänster oftare om jag fick lojalitetsrabatt

  Vet ej



25. Hur ställer du dig till följande påståenden om vad Skrädderiverkstans priser:

Nu några frågor om Skrädderiverkstans tillgänglighet och lokaler

26. Hur ställer du dig till följande påståenden angående tillgänglighet:

27. Vad kan Skrädderiverkstan förbättra avseende det som nämndes i frågan ovan?
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

28. Inom hur många dagar skulle du kunna vilja kunna hämta ut ditt plagg?............... 
 
29. Vad anser du om lokalens yttre? 

Instämmer 
helt

Instämmer 
inte alls

Skrädderiverkstans priser berättar att 
tjänsterna har hög kvalitet

  Vet ej

Skrädderiverkstan priser berättar att  
tjänsterna genomförs professionellt

  Vet ej

Skrädderiverkstan är prisvärda   Vet ej

Skrädderiverkstans priser berättar att 
företaget är pålitlighet

  Vet ej

Skrädderiverkstans priser berättar att 
företaget är mångsidigt

  Vet ej

Instämmer 
helt

Instämmer 
inte alls

Skrädderiverkstan har bra öppettider   Vet ej

Det är enkelt att hitta till Skrädderi-
verkstans lokaler

  Vet ej

Det är enkelt att ta sig till Skrädderi-
verkstans lokaler

  Vet ej

Det tar lång tid för Skrädderi-verk-
stan att sy om mitt plagg

  Vet ej

Instämmer 
helt

Instämmer 
inte alls

Lokalens yttre förmedlar kvalitet   Vet ej

Lokalens yttre förmedlar professionalism   Vet ej

Lokalens yttre förmedlar ändringsskrädderi   Vet ej

Lokalens yttre förmedlar tradition   Vet ej

Lokalens yttre förmedlar pålitlighet   Vet ej

Lokalens yttre förmedlar omtanke   Vet ej

Lokalens yttre är rent och snyggt   Vet ej



30. Vad anser du om lokalens insida?

Nu några frågor om Skrädderiverkstans personal 

31. Hur ställer du dig till följande påståenden om Skrädderiverkstans personal: 

32. Har du någon gång varit hos Skrädderiverkstan samtidigt som en annan kund?

33. Om ja, hur ställer du dig till följande påståenden:

Instämmer 
helt

Instämmer 
inte alls

Lokalens insida förmedlar kvalitet   Vet ej

Lokalens insida har ett professionellt utseende   Vet ej

Lokalens insida förmedlar ändringsskrädderi   Vet ej

Lokalens insida förmedlar tradition   Vet ej

Lokalens insida förmedlar pålitlighet   Vet ej

Lokalens insida förmedlar omtanke   Vet ej

Lokalens insida är ren och snygg   Vet ej

Instämmer 
helt

Instämmer 
inte alls

Personalen förmedlar kvalitet   Vet ej

Personalen är professionell   Vet ej

Personalen är kompetent   Vet ej

Personalen är trevlig   Vet ej

Personalen är flexibel   Vet ej

Personalen bryr sig om mig som kund   Vet ej

Personalen är pålitlig   Vet ej

Personalen är ren och välvårdad   Vet ej

Personalen förmedlar  tradition   Vet ej

 Ja  Nej

Instämmer 
helt

Instämmer 
inte alls

Den andra kunden var på 
gott humör

  Vet ej

Kunden behandlades  på ett 
trevligt sätt av personalen

  Vet ej

Min väntetid var kort   Vet ej

Väntemiljön var trevlig   Vet ej



34. Har du någon gång framfört missnöje eller kritik till Skrädderiverkstan? (Om nej, 
hoppa till fråga 37)

35. Hur ställer du dig till följande påståenden om personalens bemötande:

36. Vad handlade ditt klagomål eller kritik om?

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Nu några frågor om Skrädderiverkstans varumärke

37. Har du sett denna logotyp tidigare?

38. Hur ställer du dig till följande påståenden om logotypen:

39. Om Skrädderiverkstan hade varit en person, hur hade du då beskrivit denna?

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

40. Har du någon gång besökt Skrädderiverkstans hemsida? (Om nej, hoppa till fråga 
42)

 Ja  Nej

Instämmer 
helt

Instämmer 
inte alls

Personalen lyssnade uppmärksamt 
på mitt problem

  Vet ej

Problemet åtgärdades   Vet ej

Problemet åtgärdades på rätt sätt   Vet ej

 Ja  Nej

Instämmer 
helt

Instämmer 
inte alls

Logotypen förmedlar kvalitet   Vet ej

Logotypen förmedlar professionalism   Vet ej

Logotypen förmedlar ändringsskrädderi   Vet ej

Logotypen förmedlar tradition   Vet ej

Logotypen förmedlar pålitlighet   Vet ej

Logotypen förmedlar omtanke   Vet ej

Logotypen förmedlar renlighet   Vet ej

Logotypen förmedlar prisvärdhet   Vet ej

 Ja  Nej   Vet ej



41. Om ja, hur ställer du dig då till följande påståenden om hemsidan:

42. Vad anser du är unikt med Skrädderiverkstan?

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

 
43. Hur ställer du dig till följande påståenden om Skrädderiverkstan som helhet:

44. Övriga kommentarer:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................Tack för din medverkan!

Instämmer 
helt

Instämmer 
inte alls

Hemsidan förmedlar kvalitet   Vet ej

Hemsidan ser professionell ut   Vet ej

Hemsidan förmedlar ändringsskrädderi   Vet ej

Hemsidan förmedlar tradition   Vet ej

Hemsidan förmedlar pålitlighet   Vet ej

Hemsidan förmedlar omtanke   Vet ej

Hemsidan ser bra ut   Vet ej

Hemsidan förmedlar prisvärdhet   Vet ej

Hemsidan förmedlar mångsidighet   Vet ej

Hemsidan förmedlar tillgänglighet   Vet ej

Instämmer 
helt

Instämmer 
inte alls

Företaget har tjänster med god kvalitet   Vet ej

Företaget är professionellt   Vet ej

Företaget är traditionellt   Vet ej

Företaget är pålitligt   Vet ej

Företaget är mångsidigt   Vet ej

Företaget är flexibelt   Vet ej

Företaget bryr sig om sina kunder   Vet ej

Företaget är bra probemlösare   Vet ej

Företaget är kompetent   Vet ej

Totalt sett är jag nöjd med Skrädderi-
verkstan och deras tjänster

  Vet ej
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Om Skrädderiverkstan vore en person, hur skulle den personen vara?

Bilaga 4 - Skriftliga utlåtanden
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Vad är unikt med Skrädderiverkstan?
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