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Förord 
 

Min rapport i kursen Projektbaserat textilt utvecklingsarbete är en del av utbildningen Textil 

produktutveckling med entreprenörskap vid Textilhögskolan i Borås. 

 

Rapporten är framtagen av Frida Wennerö under hösten 2011.  

 

Handledare för arbetet är Agneta Nordlund Andersson. Henne vill jag tacka för vägledning 

och goda råd. 

 

Särskilt tack vill jag också ge till Sofia Peterson som gjort det möjligt att genomföra 

intervjudelen av mitt arbete samt bidragit med sin praktiska kunskap i ämnet. 

 

Göteborg 2012-11-06 

 

Frida Wennerö 
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Sammanfattning 
 

Marknadsföring är en viktig del av företagets verksamhet för att få ett lyckat resultat avseende 

försäljning, kundkontakt och inte minst ekonomiskt resultat för verksamheten. 

Marknadsföringsarbetet kan genomföras på olika sätt och med olika insatser. Marknadsföring 

syns mest hos stora företag som vänder sig direkt till konsumentmarknaden.  

 

Mitt syfte med arbetet är att studera marknadsföringsarbetet hos små fristående butiker inom 

detaljhandeln för kläder. Där vill jag genom en studie se hur arbetet genomförs och om det 

eventuellt finns förbättringsmöjligheter inom området. 

 

Min bild av branschen innan studien påbörjades var att det finns en mängd småföretag inom 

segmentet som syns och verkar på många olika sätt och med olika framgång.  

 

Syftet med arbetet är att utreda om det finns brister inom marknadsföringsarbetet hos dessa 

företag samt om det kan finnas lämpliga åtgärder för att förbättra marknadsarbetet. 

 

Studien kan genomföras på många olika sätt.  Jag valde att välja ut en ”typbutik” för att där 

göra en djupgående analys via djupintervju för att få mer detaljerade svar på mina frågor. I 

studien har jag också genomfört en litteraturstudie för att se om det finns lämplig litteratur i 

ämnet och då även om den är riktad till den här typen av företag. 

 

Resultatet av studien blev tydlig på det sättet att det företag som jag studerat har brister inom 

marknadsföringsarbetets grunder. I detta fallet är bristerna betydande och påverkar 

verksamheten. Jag bedömer att det finns förbättringsmöjligheter för detta företag och med 

åtgärder kan det påverka verksamhetens resultat positivt. En orsak till bristerna kan vara 

kunskapsbrist men även att det saknas litteratur och utbildning riktad till just den här 

målgruppen. Litteratur och utbildning är ofta riktat till större företag med stora resurser och då 

mer allmänt inriktad. Utbildning och litteratur för mindre företag inom detaljhandeln är mer 

inriktad på direkt försäljningsarbete.  

 

I studien valde jag att göra en detaljerad analys hos ett företag. Om resultatet är representativt 

för fler företag eller branschen i stort har jag inte bedömt och därför gör jag ingen generell 

bedömning baserad på min analys. 

 

Titel:   Detaljhandel för konfektion – en studie om marknadsföring  

Färdigställd:  2012-11-06 

Kurs:  Textil produktutveckling med entreprenörskap 

Institution:  Textilhögskolan i Borås 

Språk:  Svenska 

Författare:  Frida Wennerö 

Handledare:                        Agneta Nordlund Andersson 
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Abstract 
Marketing work is an important part of company activities to get successful results of sale, 

contact with customers and at least economic results.  Marketing can be done in many 

different ways with different efforts. Marketing activities are more visible by large company 

who are working directly to consumer market.  

 

My study means to study marketing work of smaller company in retail business to see how 

marketing works and if there are any problems.  If it is any problem I will see if it is possible 

to be solving them. 

 

My reflection before I started my study was that there it is just in this business a lot of 

company how are working a lot of different ways and are different successful.   

 

The point of my study is to investigate if there is some lacks in marketing work in these 

companies and if I can find some activities to make marketing work better. 

 

My study can be done in many different ways. I chose to select a typical company for just this 

topic and then make a more detailed analysis to get more precise answer to my questions. I 

have also made a literature study to see if there is some related literature for this topic and if it 

is some related literature for this type of company. 

 

The result of my study become clear for that company I have study. The reason was that there 

are lacks in basic marketing work. In this case are the lacks significant and affective this 

company. There for I presume that there are improvement opportunities for this company that 

can affect on business results in a positive way. Background for these lacks can be not enough 

knowledge or that it is no literature for just these sorts of companies. Education and literature 

for smaller retail stores are more oriented to directly sales work.  

 

In my study I chose to make a more detailed analysis for just one company. If my results are 

representative for more companies or the business area I do not know and there for I do not 

make a general assessment based on my analysis. 

 

Title:  Retail business in clothing – a study of marketing 

Completed:  2012-11-06 

Course: Textile management with specialization textile value chain management 

Institution: The Swedish school of textiles – University of Borås 

Language: Swedish  

Author: Frida Wennerö 

Advisor:        Agneta Nordlund Andersson 
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1. Inledning 
 

Det finns många småföretag inom detaljhandeln för konfektion. Vad man kan se hos dessa 

företag är att de har olika koncept, olika försäljningsmetoder och att de marknadsför sig på 

olika sätt. För en del av dessa företag tycks det gå ekonomiskt bra och för en del tycks det gå 

mindre bra. Den tid som företagen har verkat varierar också. En del företag har varit 

verksamma i väldigt många år medan andra under en kortare tid. Vad man också ofta kan se 

hos småföretag inom detaljhandeln för konfektion är att de inte verkar ha en tydlighet i 

strategi avseende utvecklingsinriktning och marknadsföring. 

 

Mitt mål med studien är att undersöka vilka problem inom marknadsföringsarbetet som det 

kan finnas hos mindre fristående klädbutiker inom detaljhandeln för konfektion. Jag avser att 

studera marknadsföringsarbetet hos dessa företag och genomföra en undersökning avseende 

eventuella brister inom marknadsföringsarbetet. Jag skall också analysera dessa brister och se 

om det finns åtgärder för att förbättra marknadsföringsarbetet hos dessa företag.  
 

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med den här studien är att analyserar hur marknadsföringsarbetet bedrivs i mindre 

fristående klädbutiker inom detaljhandeln och om det finns brister inom 

marknadsföringsarbetet.  Jag skall också analysera vad som i så fall kan vara orsaken till 

dessa brister samt analysera möjligheter till förbättringar inom dessa bristområden. 

 

Bakgrunden till arbetet är min egen erfarenhet från branschen där jag arbetat som 

butiksbiträde i olika klädbutiker och där observerat förhållanden och olikheter i 

marknadsföringsarbete.  

 

Litteraturstudier kommer att ge en bild av vad som generellt finns för litteratur inom området 

och om det i litteraturen finns beskrivna eventuella problem avseende marknadsföringsarbete 

hos den här typen av företag.     

 

 

1.2 Problemformulering 
 

Mindre fristående klädbutiker inom detaljhandeln kan ha ett antal olika problemområden 

relaterade till marknadsföringsarbetet.   

 

Här lyder några frågor kring marknadsföringsarbete som kan ge svar:  

 

 Har mindre klädbutiker en otydlig marknadsföring? 

 Är affärsidén hållbar? 

 Finns det brister inom försäljningsstrategier? 

 Saknar mindre klädbutiker tillräcklig kunskap och erfarenhet inom marknadsföring? 

Analysen av dessa frågor ger vidare vägledning till vilka problemområden bristerna är störst 

inom och vad som kan påverka företagen negativt. Områdena kan t.ex. vara bristande 

kunskap, tid, kapital, timing eller läge. Det kan också kanske bero på att affärsidén inte är 
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tydlig eller till och med obefintlig. Sättet att marknadsföra kan också vara en faktor och 

försäljningsmetoderna kan vara dåliga. 

   
Problemområdena behandlar ett brett område inom marknadsföring. Detta kan studeras brett 

på många olika sätt. Jag föreslår ett fåtal delområden och att studera ett begränsat antal 

företag för att få en tydligare bild av situationen. 

 
 
1.3 Avgränsningar 
 

Med utgångspunkt från problemområdena väljer jag att studera valda delar inom 

marknadsföring som är relevant för den här typen av företag. De frågeområden jag väljer att 

analysera inom marknadsförningsområdet avseende fristående klädbutiker inom detaljhandeln 

för konfektion är: 

 

 Vilka brister inom marknadsföringsarbetet har små fristående klädbutiker? 

 Finns det enkla åtgärda för att lätt förbättra marknadsföringsarbetet och därmed 

åstadkomma bättre förutsättningar för ökad försäljning och lönsamhet?  

Studien av valda problemområden skulle kunna omfatta flera olika företag och därmed 

områden och med flera olika problem. Jag har valt att begränsa mig till att undersöka ett 

företag inom detaljhandel för fristående klädbutik.  

 

Jag gör detta för att kunna gå in djupare inom de valda problemområden samt få en tydligare 

bild på eventuella problemområden och vad de kan bero på. Detta ger också möjlighet att 

analysera eventuella konsekvenser av brister. 

 

En annan fördel med att göra en djupanalys av ett företag istället för en mer generell analys av 

flera företag är att man då får fram mer ingående fakta och kan se de bakomliggande 

orsakerna tydligare. 

 

Företaget som jag väljer att analysera är ett företag som heter Tivoli Marstrand. Detta företag 

bedömer jag vara ett typföretag inom den här kategorin. Företaget är litet, bara etablerat i 

Göteborg och det är ett fåmansföretag med begränsat produktsortiment och kundkrets. 
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2. Metod 
 

 

2.1 Metoddiskussion 
 

Till grund för val av metod för studien ligger de litteraturstudier som jag gjort inom ämnet 

marknadsföring. Litteraturstudien är gjord för att få en bild av om det finns bra 

marknadsföringsinformation för fristående klädbutiker inom detaljhandeln för klädbutiker.  

 

I min litteraturstudie hittar jag dock ingen specifik litteratur eller undersökningar inom just 

detta ämne, i alla fall inte i Sverige. Den litteratur som jag funnit är mer om allmän 

marknadsföring. Jag har inte funnit litteratur eller genomförda undersökningar om brister i 

marknadsföring i mindre företag inom den här branschen.  

 

För ta reda på problemen och bristerna finns det olika metoder. Det kan vara fortsatta 

litteraturstudier från andra länder, studier av större företag eller studier av många företag. 

Eftersom min problemställning är klar och tydlig och riktat till ett speciellt segment har jag 

valt att använda intervjuteknik som metod för studien.  

 

Intervjuer kan göras på många olika sätt. Det kan vara en bredare intervju hos många företag 

eller djupgående intervju hos ett eller ett fåtal småföretag. Jag har valt att välja att göra en 

djupintervju hos ett butiksföretag för att då få en bättre insikt i hur just det företaget fungerar 

och vad det kan finnas för bakomliggande problemorsaker. Djupintervjuteknik ger att jag om 

jag inte får tillräckliga svar eller otydliga svar på mina frågeställningar direkt kan med 

kompletteringsfrågor och dialog få svar samt även se bakomvarande orsaker till eventuella 

problem. (http://www.stelacon.se/erbjudande/metoder/djupintervju/) 

 

 

2.2 Djupintervju 
 

Jag har bedömt att metoden med djupintervju hos ett företag är en metod som skall ge 

tillräckligt med underlag för att besvara min problemställning. En djupintervju ger tydliga och 

verkliga svar på problemen och man kan gå djupare in i hur det verkligen ligger till hos ett 

företag. (http://www.stelacon.se/erbjudande/metoder/djupintervju/) 

 

 

2.3 Urval för djupintervju 
 

Jag har valt att göra en djupintervju av ett företag som heter Tivoli Marstrand. Företaget 

Tivoli Marstrand är litet företag, det har en ägare och ett fåtal deltidsanställda. Företag har en 

liten butik i Göteborg och butiken används även som företagets Showroom. Företaget drivs av 

ägaren och i butiken finns det deltidsanställda säljare. Företaget har även försäljning via s.k. 

Homeparty. 

 

För att få relevant information om problemområdena via djupintervju har jag valt att endast 

intervjua ägaren, den som är mest engagerad i verksamheten. Deltidspersonal bedömer jag 

inte kunna ge svar på mina frågor eftersom de inte bedöms ha relevant kunskap eller 

detaljkännedom av företagets marknadsföring.  

 



Rapport nr 2011.12.8 Sida 9 
 

 

 
2.4 Litteraturstudier 
 

Litteraturstudier har genomförts av ett antal böcker och tidskrifter som omfattar ämnet 

marknadsföring. Följande litteratur ligger till grund för de teorier och frågeområden som jag 

kommer att använda mig av i min intervju. 

 

Boken Företagsekonomi för icke-ekonomer är en bok som handlar om företagsekonomi och 

hur man sköter ett företag. Den behandlar viktiga områden för ett företags skötsel bl.a. 

affärsidé, företagsformer, budgetering och marknadsföring. Boken är användbar för personer 

som vill lära sig allmänt om företagsekonomi. (Trostek, Företagsekonomi för icke-ekonomer, 

2007) 

 

Boken Praktisk marknadsföring A är en lärobok. Den handlar om praktisk marknadsföring för 

olika typer av företag. Boken har både fakta om grundkunskaper för området och övningar. 

(Carlsson K E, Rebane A & Woggart I, Praktisk Marknadsföring A, 1994) 

 

Tiningen Habit sko och mode är en svensk branschtidning. Den tar upp fakta, nyheter och 

analyser om textilbranschen. Tidningen utges månadsvis. Jag har läst flera artiklar ur 

tidningen som behandlar mitt ämnesområde. (Karlson T, Habit Sko & Mode, 2010 nummer 1-

2-5-9-10). 
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3. Teoretisk referensram 
 

 

3.1 Allmänt 
 

Marknadsföring är en hel vetenskap och ett otroligt brett område. ”Vi kan säga att 

marknadsförning är alla åtgärder som görs för att på marknaden informera om produkten och 

företaget” (Carlsson, Rebane, Woggart, Praktisk marknadsföring A sid 11, 1994). Det tycker 

jag är en enkel och bra beskrivning av marknadsföring. I förklaringen finns det tre viktiga 

huvudområden. Det är marknad, produkt och företag. Dessa tre områden behandlas på många 

ställen i litteraturen om marknadsförnig.  

(Carlsson, Rebane, Woggart, Praktisk marknadsföring A, 1994) 

 

I ett flertal böcker inom marknadsföringsområdet tas marknadsföringens viktiga grunder, 

modeller och strategier upp. Jag har valt ut några av dess modeller och strategier till grund för 

min intervju. I intervjun har jag tänkt analysera om företaget använder sig av dessa teorier 

eller delar av dessa. Jag har senare tänkt att i min studie diskutera mer detaljerat om 

marknadsföring med hänvisningar till litteratur som berör företaget och dess marknadsföring. 

 

Litteratur som behandlar detaljerade delar av marknadsföring är ofta kopplade till praktiska 

exempel, så som försäljningssätt. Exempel på sådan litteratur är Party marketing, marknadsför 

dig med personliga kontaktnät och Butiksboken. Det finns också flera artiklar som är 

detaljerad redovisning på detta bl.a. i tidskriften Habit Sko & Mode.  

(Thurow H & Nilsson A, Butiksboken, 2004), (Widoff  K, Marknadsför Dig med personliga 

kontaktnät, 2011), (Karlson T, Habit Sko & Mode, 2010, 2011) 

 

Nedan följer de områden djupintervjun skall handla om. 

(http://www.stelacon.se/erbjudande/metoder/djupintervju/) 

 

 

3.2 Marknadsplan 
 

Ett företag bör förutom affärsplan också ha en marknadsplan. Marknadsplanen kan ha olika 

innehåll men generellt bör den innehålla avsnitten: en analys av nuläge, företagets mål, 

strategi, aktivitetsplaner och en utvärdering av marknadsplanen.  

(Trostek, företagsekonomi för icke-ekonomer, 2007) 

 

 

3.2.1 Analys av nuläget 
 

För att få en inblick av företagets marknad kan man använda sig av t.ex. en SWOT- analys. 

SWOT- analysen beskriver fyra områden. Detta är svagheter, styrkor, möjligheter och hot. 

Med denna sorts analys får man en klar bild på företagets nuläge avseende 

marknadsförutsättningar. 

(Trostek, Företagsekonomi för icke-ekonomer, 2007) 

 
3.2.2 Företagets mål 
 

En viktig del för ett företag och kanske det viktigaste är att de har klara och tydliga mål. En 

fördel är också att dessa mål är nåbara och mätbara. I området företagsmål i marknadsplanen 
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kan man dela i målen i dels kortsiktiga och dels långsiktiga mål. Utan mål har företaget ingen 

framtidssträvan. Det är också otroligt viktigt att alla i företaget känner till målen och jobbar 

mot dem. 

(Trostek, Företagsekonomi för icke-ekonomer, 2007) 

 

 

3.2.3 Strategi 
 

Strategi är vägen till målen. Detta område behandlar hur målen skall nås. På ett klart och 

tydligt sätt kan man dela in strategin i 4 grupper. Dessa är produkt, pris, plats och påverkan. 

(Trostek, Företagsekonomi för icke-ekonomer, 2007) 

 

 

3.2.4 Aktivitetsplaner 
 

Nästa steg i marknadsplanen är aktivitetsplaner. Aktivitetsplanen beskriver konkreta 

händelser som företaget gör för att nå målen och följa de valda strategierna. 

(Trostek, Företagsekonomi för icke-ekonomer, 2007) 

 

 

3.2.5 Utvärdering av marknadsplanen 
 

Den sista och en viktig del i marknadsplanen och marknadsarbetet är att man också följer upp 

verksamheten så att man senare kan förbättra sig, rätta till fel etc. Man kan se om man följt 

planen, om resurserna varit tillräckliga, vilka hinder man fått och vad planen gett för resultat. 

Utvärderingen kan sedan ligga till grund för och vara input till nästa marknadsplan. 

(Trostek, Företagsekonomi för icke-ekonomer, 2007) 

 

 

3.3 Marknadssnurran 
 

Marknadssnurran är en slags processbeskrivning för marknadsarbetet. Den är ett bra verktyg 

för genomförande av marknadsarbetet och visar hur man gör sakerna i rätt ordning. 

Marknadssnurran är process, en cirkel med sex efterföljande områden. Dessa olika områden 

är: Studera marknaden, välja strategi, utveckla konkurrensmedel, sälja in idéerna internt, 

bearbeta kunden och förbättra kundkontakten. Alla dess områden är viktiga på sitt sätt och det 

blir en aktivitetslista utan slut. 

(Trostek, Företagsekonomi för icke-ekonomer, 2007) 

 

 

3.4 Mätning av marknadsföringslönsamhet 
 

Det finns flera olika sätt att mäta marknadsföringens påverkan för företagets lönsamhet. Ett 

sätt är att mäta är marknadsföringskostnader i relation till lönsamhet. Ett annat sätt är att mäta 

är direkta försäljningsökningar till direkta aktiviteter utan att relatera till produktens specifika 

lönsamhet. 

(Marketing Metrics handbook by Dr. Roger Best, 

2009http://www.marketingmetricssolutions.com/)   

 

 

http://www.marketingmetricssolutions.com/
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3.5 Genomförande av djupintervju 
 

Djupintervjun består av ca 40 frågor. Kring varje fråga har jag fört en dialog för att få 

information om eventuella problem och dess bakgrund. Frågorna baseras på de generella 

riktlinjerna för marknadsföring av företag då de inte finns speciella riktlinjer för 

marknadsföring av den här typen av företag. Frågorna och svaren redovisas i bilaga 1. Bilagan 

är ett frågeformulär kompletterad med anteckningar av svaren från djupintervjun. I de fall jag 

får ett negativt svar eller ickesvar har jag planerat följdfrågor avseende tänkta möjligheter för 

svarsalternativ. 

 

 

3.5.1 Uppdelning av djupintervju 
 

Jag har valt att dela upp intervjun i tre områden. Det första området handlar om 

marknadsplanen, det andra området om marknadsprocessen och det tredje handlar om 

marknadsföringens lönsamhet. 
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4. Resultat 
 

 

4.1 Fakta om intervjun 
 

Jag genomförde min djupintervju den 10 oktober 2011. Intervjun genomfördes av mig Frida 

Wennerö. Jag intervjuade Sofia Peterson som är ägare av Tivoli Marstrand. Intervjun ägde 

rum i företagets lokaler i Göteborg. Intervjun genomfördes på ett trevlig och personligt sätt.  

 

Företaget Tivoli Marstrand är ett fåmansbolag med Sofia som ägare. Företaget är registrerat 

med namnet Milbin men namnet som företaget marknadsför sig med är Tivoli Marstrand. År 

2009 etablerade sig företaget och idag finns företaget på adressen Skårsgatan 48 i Göteborg. 

Sofia berättade att hon har en omsättning på 500 000 kr per år men på frågan om företagets 

lönsamhet fick jag inget svar. Jag har inte heller tagit del av företagets bokföring eller bokslut. 

 

 

4.2 Resultat av frågorna om marknadsföring 
 

Intervjun delades in i tre områden. Delområde 1, marknadsplanen bestod av 38 frågor . 

Delområde 2, marknadssnurran bestod av 12 frågor och delområde 3, mätning av 

marknadsföringslönsamhet bestod av 5 frågor. 

 

 

4.2.1 Delområde ett, marknadsplan 
 

Syftet med frågorna om marknadsplanen var att ta reda om företaget har en marknadsplan 

med mål, strategier, aktiviteter samt om de har en uppföljning av marknadsarbetet.  

 

Resultatet från intervjun är att företaget Tivoli Marstrand är att de inte har en strukturerad 

marknadsplan.  Frågorna gav inget svar om marknadsplansarbetet över huvud taget. Svaren 

som jag fick om marknadsplanen var istället beskrivning på direkta marknadsaktiviteter.  

 

Företaget gör heller ingen dokumenterad SWOT - analys. Däremot analyserar Sofia 

kontinuerligt företagets möjligheter och konkurrenternas fördelar. Sofia tycker bl.a. att 

företaget ska bli bättre på marknadsföring. Vissa delar av en SWOT- analys görs men det 

finns ingen samlad bild. 

  

På frågorna om företagets mål hade Sofia inga konkreta svar mer än att företaget skall utöka 

det med fler målgrupper. På frågor om dokumentation, uppföljning av mål och mål på längre 

sikt gavs inget svar.  

 

I intervjun ställdes även frågor om marknadsplanens strategi. Resultat av dessa frågor blev att 

Sofia har en tydlig strategi i vissa delar av pris, plats, påverkan och produkt. Sofia har bl.a. en 

tydlig strategi avseende plats för företaget. Strategin är att lokalen skall vara placerad i ett C-

läge med goda kommunikationer. 

 

Resultatet för frågorna om marknadsaktiviteter blev att Sofia har aktiviteter kopplade till 

strategier inom tre områden, pris, produkt och påverkan. Däremot har hon ingen aktivitet 

kopplad till strategin för plats.  Hon har ju sin lokal placerad i enlighet med sin strategi men 

ingen aktivitet för att se på bättre möjligheter.  
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Vid frågor om utvärdering och uppföljning av marknadsplanen svarade Sofia istället på hur 

hon följer upp försäljningen och inköp. Frågorna kring uppföljning om marknadsaktiviteter 

gav hon heller inga tydliga svar på. Sofia berättade att hon följer upp varje event om de gått 

bra eller mindre bra men vad egentligen hon följer upp framgick inte.  

 

 

4.2.2 Delområde två, marknadssnurran 
 

Vid frågor om delområde två, marknadssnurrans processer svarade Sofia att hon analyserar 

marknaden, vilket också är första steget i marknadssnurran. Sofia följer sedan resten av 

marknadssnurran till vissa delar. Hon gör saker i ordning efter snurrans principer men gör 

aldrig några analyser eller förändringar. Sofia väljer att köpa in billiga produkter från Paris 

men funderar inte på att det. Däremot i marknadssnurrans steg om kunden arbetar hon aktivt 

med analyser. 

 

 

4.2.3 Delområde tre, mätning av marknadsföringens lönsamhet  
 

På alla frågor om mätning av lönsamhet svarade Sofia att hon inte alls använder sig av några 

beräkningsmetoder för att mäta kostnaderna för marknadsaktiviteter mot försäljning. På alla 

frågorna om detta svarade Sofia att hon försöker minimerar kostnaderna t.ex. hon berättade att 

hon inte har något lager. 
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5. Analys/Resultat 
 

Undersökningen genomfördes med en djupintervju av ett företag där ämnet för intervjun var 

valda delar av marknadsföringsarbete.  Frågorna samt diskussion under intervjun var kring 

hur dessa delar av marknadsföringsarbetet genomfördes i företaget. Frågorna var indelade i tre 

delområden: Marknadsplan, marknadsprocessen samt lönsamhet. Resultatet från intervjun dvs 

svaren på frågorna skulle ge en bild av om klädbutiken har brister i marknadsföringsarbetet 

jämfört med vad litteraturstudierna gav hur marknadsföringsarbetet bör genomföras.    

 

Frågeställningen var baserad på att ta reda på vilka brister inom marknadsföringsarbetet hos 

små fristående butiker inom detaljhandeln för konfektion kan ha. Analys skulle sedan ge svar 

på om det finns brister i marknadsföringsarbetet. Svaren och analysen beskrivs i kapitel 5.1, 

Problemformulering 1. 

 

En vidare analys av bristerna skulle sedan ge förslag till åtgärder för förbättringar. I kapitel 

5.2, Problemformulering 2 beskrivs analysen av till förbättringsmöjligheter.   

 

 

5.1 Problemformulering 1 
 

Den första frågeställningen handlade om vilka brister inom marknadsföringsarbetet som små 

fristående butiker har?  

 

Frågan har jag lätt kunnat bearbeta i resultatet. Svaren som gavs från intervjun har gett en 

tydlig bild på vilka delar i marknadsföringens teoretiska grunder som den här lilla fristående 

butiken använder sig av och vilka delar som den uppenbarligen inte använder sig av.  

 

Inom litteratur för marknadsföring inom detaljhandeln beskrivs ofta direkta försäljnings- 

åtgärder och förslag till hur dessa skall genomföras. Det finns också mycket skrivet om 

marknadsföring i allmänhet.  

 

Tydligt är att den här typen av företag fokuserar på att använda sig av direkta 

försäljningsidéer som inte bygger på ett välstrukturerat marknadsföringsarbete. Detta ger svar 

på den misstänkta situationen som också frågeställningen grundar sig på. Det är då så att 

mindre företag inte arbetar konsekvent med marknadsföringsarbetet.  

 

Mina egna synpunkter och analysen av detta är att små företag ofta inte får med alla delar av 

marknadsföring och dessutom saknar kunskap om det. Detta resulterar i att de inte arbetar 

med några av de viktiga delarna i marknadsföringsarbetet. Det finns här en koppling till 

litteraturen också.  Det finns litteratur om försäljning som riktar sig till små företag men ingen 

om hur marknadsföringsarbetet kan bedrivas i den här typen av små företag. 

 

Konsekvenserna av detta blir då att de små företagen inte utvecklas på det sättet de skulle 

kunna göra om ett marknadsföringsarbete utfördes mer fullständigt. De områden de ofta inte 

utvecklas inom är bl.a. utökning av verksamheten, hitta nya områden och att man inte mäter 

sin lönsamhet på de produkter man säljer. Jag tror att detta beror dels på bristande kunskap 

om just marknadsföring och att de inte har ett planerat marknadsföringsarbete. 
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5.2 Problemformulering 2 
 

Den andra frågeställningen var ”finns det enkla åtgärda för att lätt förbättra 

marknadsföringsarbetet och därmed åstadkomma bättre förutsättningar för ökad försäljning 

och lönsamhet?”.  

 

Detta kan ganska lätt svaras på genom resultatet av analysen av den första 

problemformuleringen. Det man kan göra är att föreslå lämpliga åtgärder som fyller i hål och 

brister i det som saknas av de generella marknadsföringsprocesserna.  

 

Genom att beskriva dessa processer tydligt för företagarna och påvisa vad som saknas kan 

man ge företag som Tivoli Marstrand förståelse för att dessa brister finns och därmed påvisa 

möjligheterna med att förbättra marknadsföringsarbetet med att fylla i bristerna samt vilket 

sedan också då skulle resultera i ökad försäljning och bättre lönsamhet för verksamheten.  

På marknaden finns idag tjänsteföretag s.k. managementföretag som hjälper till med just 

sådan här problem. Tyvärr är de här företagen ofta kostsamma och därför har mindre företag 

svårt för att investera i dessa tjänster. De managementföretag som finns idag specialiserar 

också sina tjänster mot större företag. Jag kan med detta se att det finns en marknad för en ny 

typ av managementföretag som med relativt enkla insatser kan hjälpa mindre företag. De kan 

bidra med kunskap så att mindre fristående klädbutiker inom detaljhandeln ges möjlighet att 

utvecklas och förbättras. Detta medverkar också till att utveckla både detaljhandelsbranschen 

och managementbranschen. 
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