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Abstract 

Competition within the clothing industry is intense and there are many big players on the 

market. Small companies have limited resources, unlike the big players, it is important for the 

small companies to use cost effective methods to reach out to their customers. 

Marketing is a crucial part in the survival and expansion. Many aspects come into play when 

it comes to companies' future, everything from how to position themselves to how they make 

use of the marketing mix in an effective way.  You have to be seen and get customer's 

attention in order to get the customers to purchase. Doesn’t your specific customer know that 

your product exist, it is very simple - it simply do not exist for any consumer.  

We have examined, analyzed and compared various marketing strategies and how fashion 

companies apply them in their business process today. Then we compared them with each 

other and with the theory we have developed to see the similarities and differences among 

firms and between theory and empiricism. 

We hoped that our theoretical knowledge that we have gained through our education could 

make use for the research project, and that we can apply them in every step of the process.  
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Sammanfattning 

Konkurrensen inom klädbranschen är hård och det finns många stora aktörer på marknaden. 

Småföretag har begränsade resurser till skillnad från de stora aktörerna, det blir därmed 

viktigt för dem att använda sig av kostnadseffektiva metoder för att kunna nå ut till kunderna.  

Marknadsföring är en avgörande del när det gäller överlevnad och expandering. Många 

aspekter spelar in när det handlar om företagens framtid, allt från hur man positionerar sig till 

hur effektivt man använder sig av marknadsföringsmixen. Det gäller att synas och att få 

kundens uppmärksamhet samt få kunderna till återköp. Vet inte din specifike kund att din 

produkt finns är det mycket enkelt – den existerar helt enkelt inte för konsumenten. 

Vi har undersökt, analyserat och jämfört olika marknadsföringsstrategier samt tittat på hur 

utvalda modeföretag tillämpar dessa i sin verksamhet idag. Därefter jämförde vi dem med 

varandra och med den teori vi tagit fram. Detta för att se likheter och skillnader hos företagen 

och mellan teorin och empirin. 

Vi hoppades med detta arbete kunna använda oss av våra teoretiska kunskaper vi fått genom 

vår utbildning och att tillämpa dessa på bästa sätt i studien. 
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1 Inledning 

 

I detta inledande kapitlet beskrivs och diskuteras bakgrunden till arbetet. Därefter 

presenteras syftet och de mål som finns med uppsatsen, samt problemformuleringen. 

Avgränsningar som författarna har förhållit sig till under arbetets gång läggs även fram. 

Samt en överblick över vem uppsatsen vänder sig till och uppsatsens disposition . 

 

1.1 Problembakgrund 

 

Under de senaste åren har modeindustrin ökat markant och konsumtionen av kläder växer 

kontinuerligt. Trots detta blir det allt svårare att etablera sig som småföretagare på den 

svenska marknaden idag. Detta beror till stor del på den hårda konkurrensen från omvärlden 

då stora modekedjor tar upp stora marknadsandelar.  Problemet ligger troligen även i att 

kunden har blivit mer utstuderad i sitt sätt att handla då det finns mer alternativ och större 

utbud.   

Enligt Statistiska centralbyrån ökade detaljhandeln med 3.0 % i februari jämfört med samma 

månad förra året.
1
 

Då småföretagen har mindre resurser än vad de stora aktörerna har, blir det därmed viktigt för 

dem att använda sig av kostnadseffektiva metoder för att kunna nå ut till kunderna. De har 

också många gånger mindre kunskaper i marknadsföring än de större företagen, och dessutom 

har de ofta mindre resurser att lägga på marknadsföring. 

 

Marknadsföring är en avgörande del när det gäller överlevnad och expandering. Men det kan 

vara svårt för ett nystartat modeföretag att veta hur man ska tillämpa kostnadseffektiva 

marknadsföringsstrategier i sin verksamhet. Detta är dock en otroligt viktig del för att lyckas 

övertyga kunden om att välja dem före andra liknade aktörer på marknaden.  

Många aspekter spelar in när det handlar om företagens framtid, allt från hur man positionerar 

sig till hur effektivt man använder sig av marknadsföringsmixen. Det gäller att synas och att 

få kundens uppmärksamhet samt få kunderna till återköp. Vet inte din specifike kund att din 

produkt finns är det mycket enkelt – den existerar helt enkelt inte för konsumenten.  

                                                           
1
 www.scb.se 2011-02-20 
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Idén till denna studie uppkom då författarna kom i kontakt med ett nystartat modeföretag vid 

namn KickSuit. Företaget startades 2010 av de två bröderna Niclas och Patric Landqvist. Idén 

till KickSuit kom till under en tid då Niclas inte hade framtidsplanerna klart för sig och Patric 

jobbade deltid på Folksam. Uppstarten blev en relativt utdragen process även om mycket gick 

enligt planerna. Dock var de helt oerfarna inom branschen, vilket gjorde att det tog lång tid 

innan de fick fram plagg som de var helt nöjda med. Hemsidan som idag är deras enda 

säljkanal gick tämligen snabbt att få ihop då Niclas hade stor vana inom området. I dagsläget 

är det just marknadsföringen som de har svårt med. Både Niclas och Patric insåg snabbt att 

det var tidskrävande att marknadsföra varumärket och ingen av dem har någon kunskap eller 

erfarenhet inom området. 

”För att förse den ännu obearbetade marknaden som vi tror på krävs mycket arbete, inget 

säljer sig självt tyvärr. ” /Niclas Landqvist, grundare av KickSuit
2
 

Utifrån Nicklas och Patrics problem ansågs detta vara ett tänkvärt ämne att fördjupa sig i. Hur 

man som nystartat modeföretag kan använda sig av marknadsföring och dess strategier, för att 

uppmärksamma konsumenten och slå sig in på marknaden.  

  

                                                           
2 Niclas Landqvist, Kicksuit 2011-03-21 
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1.2 Syfte 

 

Marknadsföring går ut på att agera kortsiktigt men också skapa långsiktighet, det är viktigt att 

inte glömma att alla i företaget är marknadsförare. Syftet med denna studie är att undersöka 

vilka marknadsföringsstrategier som är effektiva att tillämpa om man är ett nystartat 

modeföretag, även hur de kan använda sig av dessa i sitt framtida arbete. 

 

1.3 Problemfrågeställning 

 

1.3.1 Huvudfråga:  

 

  Hur kan man som nystartat modeföretag med hjälp av marknadsföringsstrategier slå 

sig in på marknaden?    

1.3.2 Delfrågor: 

 

 Hur använder sig modeföretag av marknadsföringsstrategier i sitt arbete?  

 Finns det någon specifik marknadsföringsmetod som är bättre än en annan? 

1.4 Målgrupp 
 

Denna studie riktar sig till nyetablerade företag i modebranschen. Förhoppningsvis får de 

användning av det resultat som framkommit i studien och kan använda sig av detta i deras 

fortsatta marknadsföringsprocess.  Vi vänder oss även till nystartade företag som inte är i 

modebranschen men som också är intresserade av att förbättra och bygga upp sin 

marknadsföring.  

1.5 Avgränsningar 

 

Studien kommer endast beröra småföretag på den svenska marknaden. Den tar endast upp det 

som rör modeföretagens affärsutveckling och tittar därmed på vilka marknadsföringsstrategier 

man kan använda sig av för att marknadsföra företaget.  
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1.6 Disposition 

 

Kapitel 1 – Inledning 

I det inledande kapitlet i uppsatsen ges en beskrivning av bakgrund till arbetet. Därefter 

presenteras syftet, uppsatsens problemformulering och metod. Samt vilka avgränsningar vi 

har förhållit oss till under arbetets gång.  

Kapitel 2 – Metod  

Här tas de metoder upp som ligger till grund för vårt undersökningsområde och hur vi har 

tillämpat dessa.  

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

I det tredje kapitlet ges en inblick i uppsatsens ämne och information om studiens innehåll. De 

marknadsföringsstrategier som lyfts fram beskrivs och dessutom marknadsföringsmixens 

beståndsdelar.  

Kapitel 4 – Empiri 

Här ges en sammanfattande beskrivning av de företag som valts att ta med i studien och 

information som fåtts genom intervjuer har sammanställts från respektive företag. 

Kapitel 5 – Analys 

Här analyseras och diskuteras empirin med hjälp av den teoretiska referensramen som bas för 

att kartlägga skillnaden mellan teori och empiri. En analys görs på de olika företagen för att se 

om det finns likheter och skillnader, även fast företagen befinner sig i olika stadier.  

Kapitel 6 - Diskussion 

Egna reflektioner kommer även att ges om företagen, baserade på välgrundat underlag. 

Kapitel 7 – Slutsats 

Frågeställningarna besvaras utifrån de svar som vi har fått från företagen och den analys som 

gjorts. På så sätt kommer slutsatser dras om hur man kan tillämpa kostnadseffektiva 

marknadsföringsstrategier i ett nystartat modeföretag. Samt dra slutsatser om företagen. 

Kapitel 8 – Avslutande diskussion 

Här kan du läsa om vårt slutgiltiga resultat och idéer för framtida forskning. 



 

5 

2 Metod 
 

För att kunna avgöra en rapports trovärdighet och användbarhet är det av ytterst vikt att 

läsaren har möjlighet att skaffa sig en överblick över de tillvägagångssätt vi har använt oss 

av vid insamling, bearbetning och analys av informationen. De kommer här att redogöras 

vilka undersökningsval som gjorts och varför.   

  

2.1 Undersökningsmetod 

 

Här beskrivs det vilken metod som är lämpligast att använda sig av beroende på utförande av 

uppsats.  

 

2.1.1 Kvantitativ metod 

 

En kvantitativ metod bygger på siffror och statistiska modeller. För att resultatet av den 

kvantitativa forskningen ska bli så sanningsenligt som möjligt för målgruppen, är det viktigt 

att de som svarar är många till antalet.  Detta även för att man skall kunna utföra statistiska 

analyser. 3
 

 

2.1.2 Kvalitativ metod  

 

Målet med en kvalitativ metod är att tolka och förstå den information som ska bearbetas. 

Informationen kan bland annat innehålla texter och bilder. Insamlingsmetoderna ligger till 

grund för den analys som utvecklas, och inom den kvalitativa metoden sker datainsamling och 

analys i samverkan.
4
   

 

2.1.3 Val av metod 

 

Uppsatsen innefattar en kvalitativ undersökning och omfattar i allmänhet en kvalitativ 

forskningsmetod. Undersökningen innehåller personliga intervjuer med personer och grundare 

i nystartade och etablerade modeföretag. En stor fördel med personliga intervjuer är att 

missförstånd lättare undviks och att svarsfrekvensen snabbt kan styrkas.   

                                                           
3
 Christensen Lars, Engdahl Nina, Grääs Carin, Haglund Lars. 2001, s. 64  

4
 Ibid, s. 66-67 
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Nackdelar med denna forskningsmetod kan dock vara att metoden är otydliga och ibland 

rörig, detta eftersom det är så många olika aspekter som spelar in. Däremot finns det också 

fördelar med detta val av metod. Kvalitativa metoder ser ofta till helheten, och utgår från 

språkliga skillnader.  

Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden för att få en större förståelse för 

företagen och deras problem. Då frågorna som ställs till företagen är skrivna utefter vårt syfte 

kommer vi få fram den informationen som är mest relevant för vår uppsats. Vi tror att den 

kvalitativa forskningsmetoden är den metod som passar bäst för att få ett så bra resultat som 

möjligt. Genom att analysera och bearbeta vårt befintliga material når vi förhoppningsvis det 

slutresultat som vi vill framställa i uppsatsen, vilket kommer att görs genom sammanställning 

av fakta på ett diskuterbart och pålitligt sätt.  

 

2.2 Forskningsansats 

 

Det finns oftast tre olika metoder för att dra slutsatser: deduktion, induktion och abduktion. 

De handlar alla om relationen mellan teori och empiri, då de är alternativa metoder som 

forskaren kan arbeta med för att relatera teori och verklighet till varandra. Målet är att 

teorierna ska ge en så sann kunskap som möjligt om verkligheten.
5
  

 

2.2.1 Deduktion 

 

Deduktion betyder logisk slutsats från ett antal förutsättningar.  Om de premisser som 

deduktionen bygger på är sanna, så är i regel även slutsatsen sann. En deduktiv ansats används 

då forskaren tar del av allmänt kända teorier och utifrån det skapar slutsatser eller hypoteser 

om företeelsen. Ansatsen avslutas med att hypoteserna testas i verkligheten och om de 

stämmer stärks teorins tillförlitlighet.
6
  

  

                                                           
5
 Patel Runa, Davidsson Bo. 2003, s. 23 

6
 Ibid, s. 55 
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2.2.2 Induktion 

 

Induktion använder vi oss av varje dag. Vi räknar med att världen ska vara nästan likadan när 

vi vaknar på morgonen som den var kvällen innan. Det är ett filosofiskt tillvägagångssätt att 

bevisa slutsatser från verkliga erfarenheter och utifrån ett antal händelser framkallar man en 

sannolik slutsats. En induktiv förberedelse används då forskaren utgår från verkliga 

iakttagelser och erfarenheter där införskaffad information blir underlaget till en logisk 

tankegång. 
7
  

 

2.2.3 Abduktion  

 

En abduktiv förberedelse är mer komplicerad än förberedelserna gällande deduktion och 

induktion. Utgångsläget tas ur ett induktivt synsätt då forskaren utifrån ett särskilt fall 

försöker finna gemensamma samband och forma teorier, dessa övergår då till en deduktiv 

karaktär och teorierna prövas om på nytt. Nya iakttagelser ska styrka teorierna ytterligare och 

utveckla en allmän teori. Det krävs att en abduktiv forskare har stor kunskap och har ett 

granskande tankesätt, vilket bidrar till att det blir en mer avancerad planering.
8
  

 

2.2.4  Val av vetenskaplig ansats 

 

Fokus i uppsatsen ligger på empirin då studien undersöker verkligheten, detta betyder att en 

induktiv förberedelse har utförts. Den induktiva förberedelsen grundade sig i vårt empiriska 

material som sedan jämförs med teorin. Studien har en empirisk grund, men det behövs också 

en teoretisk del med anledning av att intervjuer och undersökningar kommer att genomföras.  

En deduktiv ansats finns då vi tar del av allmänt kända teorier. Forskningen kommer till viss 

del vara abduktiv, då vi utgår från både teorier och empiri. I allmänhet kommer slutsatserna 

att dras utefter en jämförelse av teori och empiri.  

  

                                                           
7
 Patel Runa, Davidsson Bo. 2003 s. 87 

8
 Ibid, s. 43 
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2.3 Datakällor 
Man kan med hjälp av primärdata och sekundärdata underlätta en datainsamling. 

9
 

2.3.1 Primärdata 

 

Primärdata är information som inte varit införskaffad eller utgiven tidigare. Primärdata är 

grundad på egen information, detta gör att datan är väsentlig och tillförlitlig. Det kan vara en 

fördel att ta hjälp av primärdata i de fall då inte sekundärdata och redan publicerad data är 

tillfredsställande för undersökningen. Några förslag på primärdata är intervjuer och andra 

undersökningar som får fram ett resultat som inte redan finns.  
10

 

 

2.3.2 Sekundärdata 

 

Till skillnad från primärdata är sekundärdata information som redan har lagrats och noterats. 

Sekundärdata, även kallat andrahandsupplysningar är data som samlats in av andra. Det är 

information som redan finns i någon form och som oftast är åtkomliga. Det finns olika typer 

av sekundärdata, det är processdata, bokföringsdata och forskningsdata.
11

 Exempel på 

sekundärdata är böcker, databaser, internet, tidskrifter och olika typer av register.
12

 

 

2.3.3 Val av datakällor 

 

I denna studie har vi använt oss av både primärdata och sekundärdata. Primärdata har använts 

på så sätt att intervjuer har genomförts och följaktligen har information som inte redan finns 

uppkommit. Vi har tittat på tidigare forskningar och studier som redan gjorts och publicerats, 

därför innehåller undersökningen också sekundärdata. Nackdelarna med sekundärdata kan 

vara att lagrad information på internet, i böcker och i andra tidskrifter kan vara inaktuella, 

influerade eller snedvridna av författaren.  

Då vårt syfte bygger på att förstå helheten hos företagen har intervjun utformats så att om 

företagen svarar på samtliga frågor, anser vi att vi får en helhetsbild av företagen. Eftersom 

studien har ett tydligt syfte kommer intervjun att vara strukturerad för att få med alla de 

områden som vi vill att företagen ska svara på.   

                                                           
9
 Christensen Lars, Engdahl Nina, Grääs Carin, Haglund Lars.  2001 s.84 

10
 Ibid, 2001 s. 86-88, 102-103 

11
 Halvorsen, K. 1992. s. 72 

12
 Patel Runa, Davidsson Bo. 2003, s. 98 
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3 Teoretisk referensram 
 

 

För att få en inblick i uppsatsens ämne följer här information om studiens innehåll. Det ges 

först en övergripande förklaring till vad marknadsföring är, för att läsaren skall få ett 

underlag till problemet.  De marknadsföringsstrategier som vi vill lyfta fram beskrivs och 

dessutom marknadsföringsmixens beståndsdelar.  

 

3.1 Vad är marknadsföring? 

 

De började i Sverige med att sälja sina tjänster och produkter, de gick ofta runt på 

landsbygden och erbjöd sina varor. Vi talar naturligtvis om gårdfarihandlarna, även känt i de 

flestas öron som knallarna. De kom från början från Västergötland redan på 1500-talets mitt, i 

början gick de flesta och sålde hemslöjd men sortimentet ökade så småningom och innehöll 

allt från nyttiga bruksprodukter till småkrafs.  

Man kan säga att övergången från hantverk till industriell produktion har format om 

människans tillvaro och samhällets uppbyggnad. Förändringen har gått relativt långsamt men 

på 1700-talets mitt tog utvecklingen en sådan fart att man då började tala om den ”industriella 

revolutionen” . Bondesamhället började sin omvandling till ett industrisamhälle med snabbt 

växande städer och byar där varor helt plötsligt började massproduceras och även 

masskonsumeras.
13

  

Affärer som var specialiserade på olika varugrupper växte snabbt för att tillfredställa de 

växande behoven av varor och tjänster. Så småningom kunde därför inte handelsmännen 

längre vara ensamma om att sälja en viss typ av produkter utan de fick allt oftare känna på 

konkurrens från andra butiker med likartat utbud. Något som vid denna tid var oerhört 

främmande. Reklamer och annonser tog stor fart och nådde nu ut till folket i byarna. I 

efterhand förstod man då det otroliga värdet i att synas och höras i rätt sammanhang och 

därmed också förse konsumenterna med de varor och tjänster som de var i behov av. Däremot 

har det tagit lång tid att gå från det produktinriktade samhället och vidare till det 

säljorienterade.  
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Nu förtiden förstår företag oftare att det är kunden och återigen kunden som har makten och 

att det enda sättet att kunna sälja sina varor är att vara marknadsorienterad för att på så sätt 

kunna tillfredställa kundens behov.
14

  

 Marknadsföring har i dagens samhälle en otrolig genomslagskraft, det är många företag som 

utnyttjar att synas i media för att de vet hur viktigt det är att vara synlig. Syns man inte så 

finns man inte. Många gånger drar sig företag inte heller för att figurera i lite ”dålig” reklam 

för att få upp intresset. Dålig reklam och att väcka uppståndelse ges ofta mycket större 

uppmärksamhet i både media och i tidningar. Man måste däremot ha i medvetandet att det tar 

otroligt lång tid att ”tvätta” ett varumärke och att få konsumenterna att ändra sitt tankesätt om 

företaget. Lyckas man omvända kunderna kan man däremot ha vunnit stort på att personer är 

medvetna om företagets existens.  

Det är viktigt att marknadsföringen är synlig och inte ligga inbäddad i dolda budskap. Då är 

marknadsföringen helt bortkastad och kunden har ändå inte fått upp ögonen för ditt 

varumärke.  

Det räcker alltså inte att ha världens bästa produkt till världens bästa pris om inte kunderna 

också är medvetna om det. Man skulle kunna säga att marknadsföringen är bro mellan 

kunderna och företaget.
15

  

 

3.1.1Marknadsföring, en kostnad eller en investering? 

 

Marknadsföring kostar en hel del pengar för företag och det är inte lätt för nystartade företag 

utan direkta inkomster att spendera pengar för att synas. Kostnaden brukar benämnas i 

transaktionskostnader vilket är kostnaden i form av tid, energi och pengar för att köparen och 

säljaren ska nå varandra. Men tänker man bara marknadsföringen som en kostnad har man 

definitivt inte rätt inställning. Marknaden är ett slagfält och riktigt stora företag satsar 

miljoner kronor på rätt marknadsföring. Det finns flera olika skäl till att satsa pengar på 

marknadsföring: 

 Bevara kundens vetskap om ditt varumärke. Så fort kunden tappar kännedom om ditt 

varumärke kommer din omsättning att dala.   
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 Gezelius Carl, Wildenstam Per. 2007, s. 10-13 
15

 Ibid s. 11-14 



 

11 

S                    
Styrkor 

(Strenghts) 

W               
Svagheter  

(Weaknesse
s) 

O                  
Möjligheter 
(Opportuniti

es) 

T                        
Hot           

(Treaths) 

 För att överleva marknadssvackor. Alla marknader går upp och ner, men för att 

effektivast överleva under denna tid gäller det att marknadsföra sig.  

 

 Det är en viktig del i din varumärkesuppbyggnad, kunden måste på något sätt få upp 

ögonen för din specifika produkt och det får den inte om du inte syns.
16

 

 

Investering i marknadsföring har ökat med 17 % för perioden januari till och med augusti 

jämfört med samma period 2009. 
17

 Detta kan vara ett resultat av att företag har börjat inse 

hur viktigt det är att marknadsföra sig.   

 

3.1.2 SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) 

 

En SWOT-analys är ett utformat sätt att granska styrkor, svagheter, möjligheter och hot inom 

ett företag eller organisation. För att på så sätt anpassa sig eller nischa sig från sin omgivning 

inom samma säljkanaler, och även för att förbereda sig på vad som kan komma i framtiden. 

Den kan användas till att göra en helhetsanalys av företaget eller bara genom att analysera en 

specifik produkt eller tjänst.  En SWOT-analys är ofta utformad enligt modellen nedan:  

 

 

  

                                                           
16

 http://www.lifeisabitch.se/marknadsforing-en-kostnad-eller-en-investering/ 2011-03-17 
17

 http://www.sverigesmediebyraer.se/mediebarometerNov2010.shtml 2011- 04-01 

http://www.lifeisabitch.se/marknadsforing-en-kostnad-eller-en-investering/
http://www.sverigesmediebyraer.se/mediebarometerNov2010.shtml
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När man ska skapa en SWOT- analys krävs det eftertanke och diskussion. En brainstorming är 

ett bra sätt att komma igång med analysen. Ett tips är att samla personer inom företaget som 

kan komma med kloka idéer och nya infallsvinklar. Utrusta dessa med post-it lappar och börja 

fundera.  

Under styrkor och svagheter fyller du i interna och företagsspecifika parametrar, det vill säga 

sådant som ditt företag själv kan influera.  

Möjligheter och hot är däremot externa parametrar och handlar om vilka hot det finns från 

andra företag och omvärlden. Samt vilka möjligheter ditt företag har som uppkommer genom 

ekonomiska förändringar eller politiska beslut.  

 Styrkor: Vad har ditt företag för styrkor? Ange alla du kan komma på. 

 Svagheter: Vad finns det för svagheter med ditt företag och din idé? 

 Möjligheter: Vilka möjligheter i världen runt dig kan du se i framtiden för ditt 

företag? 

 Hot: Vilka hot finns det från omvärlden som du måste se upp med?
18

 

 

3. 2 Segmentering 

 

Begreppet marknadssegmentering innebär ett marknadssegment där en grupp av kunder med 

gemensamma behov, attityder och beteenden finns. 
19

 Segmentering används för att kunna nå 

rätt målgrupp för att få en mer träffande marknadsföring. Det handlar om att kunna dela in 

marknaden i olika delar och finna kunden exempelvis genom geografisk, demografisk, 

beteende eller psykografisksegmentering. 
20

 

Attityder och beteende är två väldigt viktiga begrepp när det gäller marknadssegmentering.  

Men dessa begrepp är bara användbara om det utnyttjas tillsammans. Om vi endast utgår från 

behov skulle valet av möjligheter bli väldigt begränsade. Ett exempel är att om man skulle 

basera ett segment endast på behov skulle livsmedelsbranschen bestå av ett enda segment, 

men så ser inte riktigt verkligheten ut. Marknaden består inte av ett enda segment utan består 

av många. Därför är det otroligt viktigt att träffa rätt när man segmenterar marknaden.  

                                                           
18

 www.foretagande.se/Forsaljning-och-Marknadsforing/SWOT-analys.html 2011-02-28 
19

 Cheverton Peter. 2004 s. 233 
20

 www.holding.nu 2011-03-20 

http://www.foretagande.se/Forsaljning-och-Marknadsforing/SWOT-analys.html
http://www.holding.nu/
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Segmentering är en process som kan delas in i ett antal olika steg. Man måste kunna besluta 

vilka kriterier som man skall använda sig av för att dela upp marknaden. Välja ut det segment 

företaget skall arbeta med och bearbeta varje segment med hjälp av en unik marknadsmix.  
21

  

Genom segmentering får företaget en ökad förståelse för dynamiken i marknaden. Detta 

framförallt för distributionskedjan. Man får också en ökad förståelse för konkurrenterna. 

Konkurrensen kan öka eller minska beroende på vilket segment man befinner sig i. 
22

 Ett 

vidareresultat av segmenteringen är att man får en möjlighet att utveckla företagets förmåga 

att matcha varierade kundbehov. Genom att förstå kundernas behov, beteende och attityd är 

det lättare att kunna anpassa sitt budskap. Det blir även enklare för den befintliga kunden att 

känna igen och ta till sig budskapet som företaget förmedlar. Det är också mer 

kostnadseffektivt med en segmenteringsprocess. Istället för att försöka nå hela marknaden, är 

det en stor besparing att endast inrikta sig på det segment där målgruppen finns.  

Men för att undvika misstag under marknadssegmenteringsprocessen måste man ta till ett 

antal åtgärder. Dessa åtgärder grundas i att kartlägga marknaden, identifiera 

affärsmöjligheterna och veta var det ledande maktpositionerna finns. Det är viktigt att ställa 

sig frågor som vem som köper: vad, när och var? Om dessa frågor inte ställ kan det vara svårt 

att finna sitt rätta segment.  
23

 

 

3.2.1 Segmentering av kund 

 

 Geografisk segmentering 

Geografisk segmentering handlar om att man delar in marknaden efter kartläggning så 

som exempelvis städer eller landområden. Med hjälp av den geografiska 

segmenteringen kan företaget välja i vilket område som man vill arbeta i. Att 

segmentera på detta sätt blir allt ovanligare idag på grund av att gränserna blir allt 

mindre tydliga. Detta kan bero på den allt mer växande internethandeln.  

  

                                                           
21

 Cheverton Peter. 2004 s. 234 
22

 www.holding.nu 2011-03-20 
23

 Gezelius Carl, Wildenstam Per. 2007 s.105-110 

http://www.holding.nu/
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 Demografisk segmentering 

 

Demografisk segmentering innebär att man delar upp befolkningen utifrån kön, ålder, 

storlek på familjen, utbildning och inkomst. Även religion, nationalitet och 

socialgruppstillhörighet används som ett underlag för segmenteringen. 

Demografisksegmentering är ett mycket vanligt sätt att bestämma en delmarknad. 

Denna segmenteringsmetod är lätt att arbeta med då den är billig och lättutförlig. 
24

 

 

 Beteendemässig segmentering  

 

Beteendemässig segmentering delar in kunden efter kunskap om, utnyttjande och 

attityder till ett varumärke. Det ställs frågor som bland annat: vad tycker kunden om 

produkten? När köper man produkten?  Hur ofta gör man det?  När konsumerar man 

produkten? Är det hållbarhet eller lågt pris som kunden efterfrågar? Denna 

segmenteringsmetod är bäst på att fånga upp vilka anledningar en konsument har för 

att köpa eller inte köpa en vara.
25

 

 

 Psykografisk segmenterings  

 

Psykografisk segmentering delar upp marknaden genom vilka sociala grupper, 

personlighet och livssil kunden har och tillhör. Styrkan med denna 

segmenteringsmetod är att den tar hänsyn till hur personer lever beroende på jobb eller 

hur stor familj man har. Negativt med den här segmenteringsmodellen är att det kan 

vara svårt att använda sig av denna segmenteringsprocess eftersom det finns en mängd 

olika grupptillhörigheter.
26

 

 

  

                                                           
24

 Gezelius Carl, Wildenstam Per. 2007 s.117 
25

 www.kth.se/polopoly_fs/1.11404!segmentering_hand_out.pdf 2011-03-13 
26

 Gezelius Carl, Wildenstam Per. 2007 s. 119 
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3.2.2 Segmentering av marknad 

 

När man använder sig av marknadssegmentering finns det en rad olika sätt att använda den 

på. Det finns exempelvis ett så kallat nivåsystem som består av fyra nivåer. Dessa kallas Mass 

marketing, Segmenting marketing, Nisch marketing och Mikro marketing.  

 

 Mass marketing 

Mass marketing innebär att man ändvänder sig av samma produkt, marknadsföring 

och distribution för alla sina kunder. Denna metod kan vara svår att genomföra då det 

finns så många olika grupper av människor som inte har samma behov. 

 

 Segment marketing  

Istället för att använda sig av samma produkt som i mass marketing ser man genom 

segment marketing till att ta reda på vad kunden har för behov i ett eller flera segment. 

Fördelarna med denna jämfört med mass marketing är att marknadsföringen kan bli 

mer effektiv pågrund av att man riktar resurserna till ett enskilt segment. 

Konkurrensen kan också bli mindre då konkurrenterna inte uppmärksammar företagets 

segment.
27

 

 

 Nisch marketing 

Nisch marketing innebär att man delar upp redan befintliga segment i mindre delar, så 

kallade subsegment. Efter att man delat upp segmentet i mindre delar anpassar man 

produkterna så det skall passa den specifika marknaden. Om marknaden är mindre 

finns det också mindre konkurrens. I och med en nischad marknad kan man också 

komma närmare sin marknad och då ta ut ett högre pris på sin produkt. Denna metod 

används oftast av relativt små företag, och kan därmed vara bra för nystartade företag.  

 

 Mikromarketing 

Mikromarketing innebär att man anpassar sina produkter till specifika personer och 

lokala kundgrupper, vilket innebär total kundanpassning. 
28

 

  

                                                           
27

 Kotler Philip. 2003 s. 45 
28

 Ibid s. 46 
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3.3 Positionering 

 

- Att våga vara annorlunda 

Man brukar säga att en stol bara rymmer en person, samma sak är det med ett varumärke, två 

varumärken kan inte äga samma mentala position.  

Det finns tre olika grundläggande strategier inom positionering. Produktledarskap, överlägsen 

kundanpassning eller operativ kundanpassning. Med produktledarskap menar man att själva 

produkten, dess utformning och kvalitet är överlägsen. Med operativ överlägsenhet menar 

man däremot att företaget har en styrka i att kunna nå ut på marknaden och där finnas 

tillgänglig praktiskt taget överallt. Den sista, överlägsen kundanpassning är den strategin där 

kunden verkligen sätts i fokus och kundens alla behov tillfredställs. De flesta företag arbetar i 

sin positionering med en mix utav dessa tre, men riktigt framgångrika företag har i regel fokus 

på någon av dessa tre strategier. All positionering är långsiktig på grund av att det tar lång tid 

att bygga upp en bra position på marknaden och ett starkt och stabilt varumärke.  

Det är omöjligt för ett företag att vara överlägset på varje område, det skulle vara både för 

kostsamt och kräva allt för stor kraft. Det grundläggande är ändå att du måste placera in dig i 

dina kunders medvetande. 
29

 Positionering kan ses som den viktigaste försäljnings och 

marknadsföringsstrategin på grund av att den bildar skillnaden mellan att upplevas som unik 

och som bara en i mängden. Alla konsumenter möts ständigt av mängder med information och 

reklam om nya och mer etablerade varumärken och tjänster.  Man skapar sig en uppfattning 

redan vid första köptillfället men det finns inte utrymme att vid varje köptillfälle omvärdera 

och bedöma företaget eller produkten igen. 
30

 

  

                                                           
29

 Gezelius Carl, Wildenstam Per. 2007, s. 87 
30

 Kotler Philip. 2003, s. 432-444 
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Det finns fem grundläggande positioneringsregler som är värda att lägga vikt på.  

Princip om ledarskap 

”Det är bäst att vara först” 

Vem var den första personen på månen? Niel armstrong, men vem minns egentligen att Buzz 

Aldrin var den andra mannen på månen? Trots att han steg ner bara några minuter efter Niel? 

Ändå var hans prestation knappast mindre eller på något sätt annorlunda.  

– Principen om kategorin 

”Om du inte är först i en kategori, sätt upp en ny kategori som du sen kan bli först i” 

Hur kan man då göra om en kategori så att du ligger först? Jo genom att skapa en helt egen 

kategori. Detta skulle till exempel kunna göras om det handlade om den första kvinnan på 

månen. Även om Niel Armstrong redan var förste mannen skulle detta bilda en helt egen 

avdelning.
31

  

– Principen om medvetandet 

”Det är bättre att vara först i medvetandet än först på marknaden, tänk på att positionering 

inte är en kamp mellan produkter, det är en kamp mellan hur de uppfattas.”  

Om man inte klarar av att följa regel ett eller två kan man tvingas positionera sig i förhållande 

till marknadsledaren. Vilka varumärken kommer kunden egentligen ihåg? Marknadsföring 

handlar om att man ska övertyga kunden så att eller hon ökar sitt förtroende till produkten. 

Människan har nämligen en förmåga att filtrera all inkommande information och sålla bort det 

minst viktiga. Antagligen görs detta för att man ska orka med. Därför är det mycket svårt och 

tar lång tid att ändra folks uppfattning och inställningar.  

– Principen om det motsattas effektivitet 

”För att slåss med ledaren, måste man vara annorlunda” 

Det är många som försöker härma marknadsledaren. Ibland går det helt ok men oftast kan 

kopian uppfattas sämre än originalet. Då är det avsevärt bättre att bara ha något unikt eller 

annorlunda med sin specifika produkt.
32
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 Gezelius Carl, Wildenstam Per. 2007, s. 123-130 
32

 Ibid s. 126-130 
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– Principen om fokusering 

”Fokusera på ett ord, en association som du vill äga i kundernas medvetande” 

Kunderna ska tänka på ditt företag det första dom gör när de hör ett visst ord, precis så som de 

flesta tänker på Volvo när de hör ordet ”säkerhet” Det gäller att man gör rätt från början och 

att företaget planerar och handlar långsiktigt när de bygger upp en förknippning.  
33

 Det är 

ofta som positioneringsstrategier misslyckas av olika anledningar, Ibland kan det vara så att 

budskapet är internt och att endast de som är insatta i företaget begriper det istället för den 

tänkta målgruppen. Därför kan du börja med att ställa dig själv några enkla frågor: 

 Vilken position har ditt varumärke idag i huvudet på kunden? 

Detta svar får du från marknaden och inte från marknadschefen 

 

 Vilken position skulle du vilja att ditt varumärke hade? 

Du måste ha lite is i magen och välja en position som är mest gynnsam för ditt 

varumärke under lång tidsfrist.  

 

 Vilka varumärken måste du slåss med för att erövra den positionen?  

Utmana gärna genom att ta en ny position som ingen annan gjort anspråk på. Det är 

bättre att gå runt staketet än hoppa över det.  

 

 Har du tillräckligt med pengar för att erövra och försvara positionen? 

Det kostar pengar att skapa önskvärda kopplingar till ditt varumärke, och det kostar 

framförallt pengar att försvara en stark position. 

 

 Har du modet och tålamodet att hålla fast vid din positionering? 

Du kommer alltid möta motgångar, då gäller det att stå fast vid din positionering. Nya 

trender och nya konkurrenter kommer också uppkomma, det tar tid att bygga en stark 

position.
34

  

  

                                                           
33

 Gezelius Carl, Wildenstam Per. 2007, s. 126-130 
34
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 Matchar de kreativa lösningarna positioneringsstrategin? 

Upphovsmän är ofta många gånger mer fokuserade på att kommunicera än att 

positionera, men målet är vare sig kommunikation eller uppfinningsförmåga. Målet är 

att skapa en attraktiv, kraftfull och långsiktig position.  

 

När du väl har svarat på dessa frågor kan det vara bra att kontrollera dem mot fem 

bedömningsgrunder.  

Positionen måste vara: 

 Relevant. – Den måste erbjuda kunderna en viktig känslomässig eller ändamålsenlig 

nytta.  

 Ledig. – Att välja en position som redan är upptagen av någon annan är dömt att 

misslyckas.  

 Möjlig. – Vilken position du än väljer måste den vara realiserbar.  

 Hållbar. – Ditt belägg måste hålla över tiden och inte vara baserad på någon kortvarig 

produktfördel.  

 Trolig. – Den måste stämma överens med vad dina kunder anser om dig idag, allt för 

omfattande positionsförflyttningar misslyckas ofta. 
35

 

 

Vem kommer du att minas bäst av tio talare som var och en får tio sekunder på sig att 

framföra sitt budskap. Om alla är klädda i svart utom en som istället är klädd i gult? Troligtvis 

den sistnämnde.  

  

                                                           
35

 www.planner.se/2009/05/den-viktigaste-marknadsforingsstrategin/# 2011-03-16 
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3.4 Differentiering 

 

Differentiering är en marknadsföringsstrategi där målet är att skapa ett högre uppfattat värde 

än vad konkurrenterna kan erbjuda. Strategin används främst av småföretagare, entreprenörer 

och är effektiv på grund av dess flexibilitet, användarvänlighet och allmänt låga kostnad. 

Differentiering inriktar sig på marknaden och skapar ett motiv till varför kunderna bör 

använda sig av ett visst företag och inte vända sig till konkurrenterna. 

 

Enligt Kotler handlar differentiering om att kunna erbjuda sina kunder ett mervärde. Detta 

mervärde bör vara unikt och inte kunna erbjudas av konkurrenterna. Målet med 

differentieringsstrategier är att utveckla starkare kundlojalitet och på så sätt öka sin 

försäljningsvolym.
36

 Medans Grant menar att differentiering handlar om hur ett företag 

konkurrerar och på vilket sätt företaget erbjuder kunden något unikt. Ett varumärke som är 

unikt kan bland annat relateras till konsistens, påtaglighet, status, kvalitet och innovation. För 

att lyckas med en differentieringsstrategi måste företaget kunna mycket om kunden, mer än 

vad kunden själv är medveten om.
37

 

 

Det finns många olika sätt man kan differentiera sina produkter eller tjänster på. Oavsett 

vilket sätt man väljer att differentiera sig på bör strategin bestå av tre kännetecken: 

 

 Generera ett kundvärde 

 Ge det förväntade värdet 

 En vara som är svår att kopiera 

 

En differentieringsstrategi måste kunna ge mervärde för kunden. För att kunna erhålla en 

framgångsrik differentieringsstrategi måste man utveckla denna utifrån kundens perspektiv 

och inte från företagets. Om kunden inte känner mervärde kan problemet vara att det inte har 

kommunicerats ut alls eller inte tillräckligt noga. Ett vanligt problem med att uppfatta 

mervärdet är att kunden inte är kapabel nog att utvärdera dem. Differentiering måste fortgå 

oavbrutet. Utmaningen är att kunna differentiera sig på ett sätt som är svårt för andra att 

kopiera. 
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Den klassiska uppfattningen om vad det är för faktorer som kan skilja ditt företag från dina 

konkurrenters är: 

 Produkt/tjänst  

 Service  

 Personal  

 Image  

 Distributionskanal 

Andra författare har sett på differentieringsstrategier på andra sätt. Kotler anser att 

differentiering kan göras utifrån fyra faktorer: produkt, service, människor och image.
38

 

Christian Grönroos tycker däremot att kvalitet är nyckeln till framgång. Ett företags 

konkurrensfördelar beror på kvaliteten och värdet hos deras varor och tjänster. Idag fokuserar 

dock många företag alltför mycket på teknisk kvalitet. Teknisk kvalitet är väldigt lätt att 

imitera och kan därför inte ses som en konkurrensfördel. Det är därför idag svårt för många 

branscher att skapa tekniska försprång eftersom konkurrenterna oftast kan erbjuda samma 

lösningar relativt snabbt.
39

 

 

3.4.1 Varför differentiering är viktigt  

Utan differentiering skulle alla företag som säljer samma produkt eller tjänst att utmanas att 

tävla mot varandra. Målet är att upptäcka en nisch på marknaden som: 

 Är tillräckligt stor för att tjäna pengar. 

 Liten nog att placera verksamheten i en annan nivå än de andra på marknaden eller 

område. 

 Är väl anpassade till behoven, kompetensen, intressen och styrkor i verksamheten. 

 Fyller ett behov på marknaden. 
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3.5 Kommunikation 
 

För att konsumenterna överhuvudtaget skall få upp ögonen för ett företags produkter och 

budskap måste man använda sig av kommunikation. Man kan medhjälp av kommunikation 

influera mottagaren.  Detta genom att sprida information som på ett eller annat sätt berör den 

som lyssnar, tittar eller läser.  

 Kommunikation används inte endast för marknadsföring utan kommunikation är allt det som 

sker mellan den som sänder budskapet och den som mottar det. 
40

 Exempel på kommunikation 

kan vara att man vill:  

 Förändra inställningen kring ett varumärkes attityder. 

 Förändra värderingar av en produkt. 

 Väcka känslor hos konsumenterna som bidrar till köp av produkt. 
41

  

Även om man har en perfekt reklamkampanj, är den inte till någon hjälp om kunden inte ser 

eller uppfattar den på det sättet som är menat från avsändarens sida. All den kommunikation 

som sänds sker i själva verket på mottagarens villkor. Alla har olika sätt att se och ta till sig 

information. Ett beslut baseras ofta på en kombination mellan information från massmedierna, 

tips från vänner, händelser och tidigare erfarenheter. 
42

 

Men vilket nytta ger då den medvetna kommunikationen? För att ett företag skall få ut sitt 

budskap på bästa möjliga sätt måste företaget ha en profil, image och identitet. Ett exempel på 

fel kommunikation kan vara att exempelvis Ikea skulle försöka förmedla att deras sängar var 

bättre än Hästens. I och med att hästens inte riktar sig till samma målgrupp som Ikea blir 

deras budskap fel. Budskapet stämmer inte överens med Ikeas företagsbild och identitet. Om 

man kommunicerar på detta sätt kan man riskera att slösa pengar på något som inte stämmer 

med företagets målgrupp och image. Därför är det otroligt viktigt att sända rätt budskap till 

mottagaren så det inte uppfattas på fel sätt. 
43
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Kommunikationen har en egen grundmodell som innefattar: 

 

Den information som sänds är det budskap som förmedlas i kommunikationsprocessen. Det 

kan vara meddelanden, upplysningar eller instruktioner.  Det är denna information som 

mottagaren tar del av. Det handlar om ett utbyte av kommunikation vilket innebär att både 

mottagaren och sändaren är inblandade i processen.   

Tyvärr går det inte bara att skicka ut ett buskap. För att kommunikationsprocessen skall 

fungera måste även det företag som sänder budskapet ha återkoppling med mottagaren. De tar 

sedan del av dess behov, känslor, värderingar, attityd och önskemål.   

Innan man kommunicerar bör man ställa sig frågorna: 

 Vilka kommunikationskanaler skall vi använda oss av? 

 På vilket sätt skall vi förmedla vårt budskap? 

 Vilka resurser har vi och hur kan vi använda dem på bästa sätt? 

 Vilka skall utgöra aktiviteterna? 
44

 

 

Genom att ställa sig dessa frågor får man ett bra underlag till hur man skall utföra företagets 

kommunikationsprocess och förhoppningsvis kunna påverka kunden. 
45
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3.6 Marknadsföringsmix 

 

Marknadsföringsmixen eller som den också kalls de fyra p:na är ett verktyg som används för 

att fastställa företagets produkt, pris, påverkan och plats på marknaden. Med hjälp av 

marknadsmixen kan företaget få det gensvar som de vill ha från sin befintliga målgrupp. De 

olika variablerna används för att skapa ett behov och efterfrågan hos målgruppen.  

 Om man väljer rätt kombination av dessa fyra hjälpmedel och rätt styrka så kommer kunden 

troligen att köpa produkten. Marknadsföringsmixen är grunden till konsumtion mellan företag 

och dess slutkonsument, inte företagen emellan. 
46

 

3.6.1 Produkt-  

 

När man pratar om produkt menar man alla de produkter eller tjänster ett företag kan erbjuda 

sina kunder. Begreppet produkt innefattar såväl fysiska produkter, tjänster och service, som 

personer, organisationer och idéer. Man kan som företag växla bland produktens egenskaper, 

utförande, kvalitet, varumärke, garanti, survice och support.  

En produkt kan bestå av olika lager. Längst in finns kärnan, det mest grundläggande uppgiften 

en produkt är avsedd för att ge. Det andra lagret ger den faktiska produkten. Här måste den 

inre funktionen i produkten utvecklas till den existerande produkten. Det tredje och yttersta 

lagret i en produkt är den utökade produkten. Här tillkommer saker som leveransvillkor och 

krediter, installation och service vilket finns där för att ge överlägsenhet gemfört med 

konkurrenterna. 
47

 

3.6.2 Pris- 

 

 Ett pris är det kunden får betala för sin köpta produkt, alltså vilket pris man väljer att sätta på 

sin befintliga vara. Val av pris kan vara svårt om det är en ny produkt. Det är otroligt viktigt 

att se över företagets prisstrategier så att man inte förstör sina chanser att vara 

konkurrenskraftig och lönsam. Man har möjlighet att välja mellan flera olika prisstrategier vid 

lanseringen av en ny produkt.  

Man kan välja att skumma marknaden vilket innebär att man sätter ett högt introduktionspris. 

Om man gör på detta sätt förväntar sig företaget att det finns kunder som är villiga att betala 

ett högt pris bara för att bli först med denna vara. Därefter sänker man priset när konkurrensen 

ökar.  En annan strategi är att man penetrerar marknaden, det vill säga att man sätter ett 
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introduktionspris som är så lågt som möjligt.  Detta för att snabbt kunna lägga marknaden 

under sig. I vissa fall kan man till och med tänka sig att skänka bort produkten helt gratis bara 

för att uppmärksamma kunden.  

Något som är mycket viktigt när man skall sätta ett pris på produkten är om produkten skall 

ha ett lågpris eller ett prestigepris. Att sätta ett lågt pris på produkten bör göras när man är 

fördröjd inne på marknaden och har ett smalt produktsortiment. Prestigepriser kan man 

använda sig av när man har en tydlig konkurrensfördel. Detta i form av produktegenskaper 

eller ett starkt varumärke. 
48

 

3.6.3 Plats- 

 

Plats innebär den position konsumenten kan hitta sin produkt. Man kan beskriva det som 

tillgänglighet och distribution. Tillgängligheterna kan vara lokalisering, öppettider och andra 

sätt att kommunicera.  Distributionen beror helt på hur stort företaget är och vad det säljer för 

något. Det är viktigt att i ett tidigt skede tänka på om man vill sälja direkt till konsumenterna 

eller genom återförsäljning, importör eller grossist. 
49

 

3.6.4 Påverkan- 

 

Påverkan är det företaget gör för att påverka konsumenten att köpa och använda sin produkt. 

Det finns en rad olika sätt att försöka påverka sin kund till ett köpbeslut. Ett sätt är personlig 

försäljning. Genom personlig kontakt med kunden har man möjlighet att påverka kunden till 

att köpa. Ett annat kan vara direktmarknadsföring. Det används främst när man har tillträde 

till databaser som kan behandla urvalskriterier och som ger välbeskrivna målgrupper.  

Sales promotion (SP) innebär säljstödjande handlingar som oftast avser till att förmå den som 

redan kommit en bit i köpprocessen, att köpa mer av samma produkt. Exempel på SP kan vara 

kuponger, rabatter och köp två betala för en.  

Public Relations definieras som ”den medvetna, planerande och sammanhängande 

investeringen. Det görs för att skapa och vårda ömsesidigheten mellan ett företag och dess 

partners. I Sverige är PR en positiv merverkan i olika typer av medier.  
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Annonsering är också en självklar del när det gäller påverkan på konsument. Annonsering 

innebär att ett företag betalar pengar för att synas i någon typ av media. Exempel på media 

kan vara tv, tidningar och radio.  
50

 

 

3.6.5 Marknadsmixen 

 

Genom att kombinera det fyra p: na produkt, pris, plats och påverka kan man totalt sett uppnå 

en högre effektivitet inom en viss kostnadsram. 
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4 Empiri 
 

I empiriavsnittet ger vi en sammanfattande beskrivning av de företag vi valt att ta med i 

studien. Vi har här sammanställt den information vi fått genom intervjuer samt från 

respektive företagsinformation. 

 

4.1 Om företagen 

 

Utifrån vår problembakgrund och syfte valdes företagen ut.  Genom intervjuer, både via 

telefon och e-post fick vi en helhetsbild om företagen och kunde ställa de frågor som vi ville 

ha svar på. Informationen hämtades via deras hemsida samt genom de ovan nämnda. Det som 

företagen har gemensamt är att de är förhållandevis små och är ännu inte så väletablerade 

modeföretag. Alla företag har Sverige som den främsta marknaden och är relativt lokalt 

anknutna företag. Både Diis och Capri Collection är företag som har sin kärna i textilstaden 

Borås, och de har fortfarande större delen av sin verksamhet just där. Dr. Denim har däremot 

sin aktivitet i centrala Göteborg. Dessa tre företag verkar inom samma område, med att sälja 

kläder, både genom egna butiker, webbshop och återförsäljare. 

Företaget Kicksuit har sitt ursprung i Norrköping vilket betyder att de inte är ett företag med 

boråsanknytning, men det var trots allt i kommunikation med detta företag som idén till 

studien uppkom.  

Anledningen till att vi valde just dessa företag är på grund av att vi ville se hur man som helt 

nystartat modeföretag använder sig av marknadsstrategier i uppstarten gentemot hur ett mer 

etablerat företag tillämpade dessa när de var nystartade.  
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4.2 KickSuit 
 

KickSuit är ett svenskt företag som startades hösten 2010 av två bröder i Norrköping.  Deras 

strävan är att alltid tillhandahålla snabba leveranser och produkter av hög klimatsmart kvalitet 

med utmärkande design, som passar både män och kvinnor i alla åldrar. 

KickSuits sortiment består av en mjukisdress som finns i olika färgkombinationer. Alla deras 

plagg från garn till färdig produkt är producerade klimatsmart. Råvarorna och 

produktionsleden till deras "fair made" plagg är certifierade och arbetsförhållandena i stickeri, 

färgeri och sömnadsfabrik är garanterat bra. Plaggen är producerade ”Nära & Schyst” vilket 

innebär att tillverkningsprocessen sker under goda förhållanden. 

KickSuit riktat sig även till företag som vill köpa in ett kul och trendigt plagg till personalen, 

exempelvis inför kickoff, mässor eller andra evenemang där man vill sticka ut.  

Deras ambition med KickSuit är att företaget skall etableras på den svenska marknaden och 

sticka ut som det märke som håller högst kvalitet och design av samtliga etablerade aktörer. 

De försöker hitta andra segment att vända sig till för att kunna få sålt en större mängd 

kvantiteter. Fram till nu säljer de i snitt 1-2 plagg per dag, men siffrorna skulle behöva öka till 

runt fem om dagen för att företaget skall bli lönsamt. 

Idag anser sig KickSuit konkurrera med en bra och enkel hemsida
51

. Deras största konkurrent 

tycker det själva är företaget OnePiece, men det finns andra minst lika värdiga konkurrenter 

så som Jumpin och Slakkline (hyggepiece) som faktiskt var först med att lansera dressen.  

Idag arbetar KickSuit inte direkt med någon marknadsföring förutom att de har en facebook 

sida och har skickat ut give aways till kända bloggare som har gett en del positiva resultat. 

Det mest framgångsrika resultatet var när det fick en helsida i Norrköpings tidning. Det 

största problemet som KickSuit har är att de inte har något kapital som stöttar dem i ryggen 

eller erfarenhet gällande marknadsföring. De har inte råd som nystartat företag att lägga alla 

sina resurser på marknadsföring. KickSuit är övertygade om att de kommer att lyckas och 

vara en stark konkurrent till de andra företagen för det finns fortfarande en jätte marknad som 

ännu inte är mättad.
52
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4.3 Diis 

 

Den 3 januari 2010 grundades Diis av Therese Fredman strax utanför Borås, och det är även 

där de har behållit sin verksamhet. Therese har tillbringat studietid både i den italienska 

staden Milano och på Textilhögskolan i Borås. Idag omsätter Diis ca 50 000 – 70 000 kr per 

år. 

Diis har ett par utvalda butiker runt om i Sverige där de säljer sina kollektioner. De ser sig 

själva ha en position på marknadens som ”ung och upcoming”. Diis mål är inte att bli ett utav 

de ”hippa” nya märkena, utan de vill hellre bygga sig långsamt in i folks medvetande som ett 

bra, kvalitativt märke där man precis vet vad man får. 

I uppstarten marknadsförde de sig genom utskick utav lookbook och kollektioner till butiker 

samt via telefonsamtal. De åkte ut till återförsäljare och presenterade och visade upp sig. Idag 

sker marknadsföringen mestadels genom en PR-byrå i Stockholm som är Diis representant. 

De har även haft ett event på Stockholms modevecka som finansierades utav Textil- och 

Modefabriken där Diis idag har sitt kontor. I nuläget lägger de ungefär 10 000 kr på 

marknadsföring per år.  

Det är enligt Therese hennes design som ska urskilja dem ifrån sina konkurrenter. Hon vill att 

Diis skall formas till något som vågar gå snäppet längre än andra. Hon vill inte gå den säkra 

vägen men samtidigt inte göra plagg som inte är lätt bärliga. Bärbarhet är det viktigaste enligt 

Diis.   

”Jag ser en plats på marknaden som kan fyllas, och de är igenom att vara ensam där jag vill 

utmärka mig” /Therese Fredman, Diis 

 

Kärlek vid första ögonkastet och sedan vid varje ögonkast. Det är vad Diis vill att man ska 

känna när man ser deras plagg. Kläder och mode för Diis är inte något säsongbaserat eller 

snabbt förändrande, utan något så opretentiöst och enkelt som att bli glad varje dag man 

plockar fram sina favoritplagg. 
53
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4.4 Capri Collection 

 

Capri Collection grundades 1993 av Ulf och Anna Högfeldt. Företagets huvudkontor och 

lager ligger på Viskastrandsgatan i Borås, där arbetar 12 fast anställda med olika 

ansvarsområden. Idag omsätter Capri ca 14 miljoner kr. 

De säljer sin kollektion genom återförsäljare runt om i Sverige och idag finns det ca 150 

privata återförsäljare av varumärket samt fyra distriktsåterförsäljare som ansvarar för varsitt 

område och dit övriga säljare vänder sig för att få hjälp. Från början sålde företaget dam- herr 

och barnkläder men valde att 2009 satsa endast på mode till dam då det sålde bäst och de 

insåg att de behövde nischa sig mer.  

 

Det är genom personlig försäljning och att återförsäljarna som säljer deras kläder säljer på ett 

personligt sätt som Capri förmodar att man handlar av just dem. Kunden får ett ypperligt 

tillfälle då de kan få personlig hjälp i sin shopping och även få smakråd av vänner. 

Capri anser sig vara det lilla företaget som bryr sig om sin kund. De vill förmedla en 

helhetskänsla i alltifrån kontakten med deras kunder till deras kollektioner som ska vara lätta 

för många kvinnor att ta till sig. De har idag en väldigt bred målgrupp mellan ca 20-80 år men 

det flesta kunderna finns inom åldersspannet 35-50 år.  

När Capri Collection startade var det Ulf och Anna själva som spred ut ryktet om varumärket 

genom personliga besök hos potentiella kunder. Det är något som de eftersträvar än idag. 

Capri marknadsför sig idag förhållandevis mycket. De anser att de har ett av marknadens 

finaste katalogurval och man kan se dem bland annat i dagstidningar genom annonser och på 

mässor. De finns på Facebook samt att de har en egen webbshop.  

De som är deras största marknadsföringskanal är återförsäljarna som marknadsför dem på sin 

ort samt att de har egna hemsidor som de marknadsför.  

Capri Collections mål är att expandera i lagom takt och fokusera på att göra befintliga kunder 

nöjda så att de på så sätt återkommer. De vill arbeta med att utveckla och utbilda sina 

återförsäljare samt den nya distributionskanalen via internet.
54
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4.5 Dr. Denim 

 

Dr. Denim är ett svenskt företag som startades våren 2003 av bröderna Johannes, Alexander 

och Morten Graah. De startade i egen regi med ett litet startkapital och mycket slit. Dr. Denim 

har hela tiden tagit efter ganska gammaldags entreprenörsprinciper som innebär att de 

försöker lösa det mesta själva och att verksamheten skall vara självfinansierad och stabil. Idag 

omsätter de ca100 miljoner per år. 

Dr. Denim anser sig själv ha en relativt stark position på marknaden med ett etablerat nät av 

återförsäljare och distributörer runt om i Sverige, EU och delar i Asien samt Australien. De 

tror att de uppfattas som det premium – prisalternativ som de försöker att vara men att det 

fortfarande finns mycket att jobba vidare på. De anser sig själva inte så kända som de kanske 

borde vara men med det kommer möjligheter.    

Dr. Denim anser att de skiljer sig från sina konkurrenter genom att de delvis har ett 

varumärkeskoncept som är ganska ärligt och förmedlar hur de tänker och vad de gör. 

Samtidigt genomsyras de av en god portion humor och självdistans vilket också representerar 

Dr. Denim väldigt väl på samma gång som det skiljer sig från de lite mer vanliga seriösa och 

trista uttrycken.  

De blandar samtidigt jeans kollektionen med något löst relaterat mode/design efter tycke och 

smak. Dr. Denim är inte något traditionellt jeansmärke men inte heller något rent 

designmärke, utan någonting mitt emellan. Deras produkter är ofta enkla men med lösningar 

och infallsvinklar som gör dem lite lagom speciella. 

Vid upp starten av Dr. Denim fokuserade de på införsäljning till återförsäljare och 

internationella branch-mässor för att kunna komma ut i bra butiker i Sverige och utomlands;  

”Närvaron köper en del förtroende som man sen kan bygga vidare på” / Alexander Graah 

Dr. Denim. 

Deras kapital räckte inte till något speciellt omfattande PR-arbete i början och hemsidan var 

tämligen spartansk. 

Idag arbetar Dr. Denim relativt effektivt med sin marknadsföring., dels genom deras 

återförsäljare i form av ren närvaro och lite varumärkesmaterial i butik. Dessutom genom 

hemsida, PR-byråer som sköter kontakt med journalister, bloggare osv. Dr. Denim sponsrar 

dessutom en del mindre band.  
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”Vi har inte någon strategi för sociala medier eftersom det lätt kan bli fel. Det kan bli lite för 

mycket ”corporate bullshit”, men om man hittar rätt infallsvinkel så kan man väl fundera i de 

banorna.” / Dr. Denim 

Dr. Denims ambition är att sätta produkten först, det vill säga man ska vilja köpa produkten 

inte ett namn. De vill att de ska vara ett bra värde för pengarna och att plagget ska 

kännas/kunna bli en favorit i garderoben.
55  
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5 Analys 

 
Här analyseras empirin med hjälp av den teoretiska referensram som bas för att kartlägga 

skillnaden mellan teori och empiri. Vi kommer att analysera de olika företagen för att se om 

det finns likheter och skillnader, även fast företagen befinner sig på olika stadier i sin 

marknadsföring.  

 

5.1 Segmentering 
 

Segmentering handlar om att man delar upp marknaden i olika delar utifrån exempelvis 

geografi, beteende eller attityd. Man kan välja att dela upp marknaden utifrån kund eller 

marknadsperspektiv. 
56

 Alla de modeföretag som vi har tagit i kontakt med har valt att 

segmentera sig på ett eller annat sätt. Men beroende på företagets målgrupp och marknad är 

utförandet olika.  

 KickSuit har ett relativt brett kundsegment då det inriktar sig till både tjejer och killar i alla 

åldrar. Tillskillnad från deras största konkurrent OnePiece som riktar sig till en yngre 

målgrupp, vill KickSuit dessutom fånga den äldrekundgruppen. Det har bland annat valt att ha 

en 86 årig kvinna som en av modellerna som visar deras kläder på deras hemsida. Det ser det 

som en utmaning att skilja sig från konkurrenterna och på så sätt kunna fånga både de yngre 

och äldre kundernas intresse.  

KickSuit riktar sig också till företag som vill köpa in ett kul och trendigt plagg till personalen, 

exempelvis inför kickoff, mässor eller andra evenemang där man vill sticka ut. Genom att här 

ha hittat och förstått kundens behov, beteende och attityd kan de lättare anpassa sitt budskap 

och på så sätt uppmärksamma kundgruppen.  

När det gäller att segmentera marknaden har KickSuit valt att inte dela upp marknaden utifrån 

geografisktområde, eftersom de säljer sina kläder genom sin hemsida har alla möjlighet att 

handla deras kläder oberoende på vart man bor. 
57

 

Dr. denim riktar sig främst till en målgrupp som är jeans-intresserad, jeans-kunnig och i 

allmänhet modemedveten utan att vara extrem. De låser sig inte till en smal åldersgrupp utan 

vill vara någorlunda breda och förutsättningslösa Då företaget säljer genom återförsäljare runt 
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om i Sverige och på sin hemsida, finns produkterna tillgängliga för alla. Dr Denim säljer sina 

kläder främst på den Svenska marknaden men har även återförsäljare i Europa, Asien och 

Australien.  
58

 

Tillskillnad från KickSuit och Dr. Denim säljer Capri Collection och Diis endast damkläder. 

Detta innebär att det har använt sig av demografisksegmentering och utifrån det valt sin 

delmarknad. Båda företagen säljer sina kläder med hjälp av återförsäljare på olika platser i 

Sverige. På Capri Collections hemsida finns det även möjlighet att köpa deras produkter. De 

har med hjälp av webbutiken också chansen att jobba på ett globalt plan.
59

   

 

5.2 Positionering 

  

Att våga vara annorlunda. Det är det som positionering i stort sett handlar om, frågan är vad 

våra utvalda företag har gjort för att skapa sig något eget. Kicksuit har skapat sitt företag kring 

en produkt som har fått stor genomslagskraft på den svenska marknaden. Kanske en snabbt 

övergående trend? Det är just upphovsmännen till dessa nyuppkomna varumärken som de ser 

som sina huvudkonkurrenter, OnePiece och Slakkline. Dessa tre företag säljer en relativt ny 

produkt på den Svenska marknaden, nämligen en overall-liknande dress som finns i olika 

färgkombinationer
60

. De är till för att ge användaren en mysig dress som du ska kunna ha 

både när du går och handlar men också som ett plagg som blir som din bästa vän när du sitter 

framför teven med en bra film. Eller som OnePiece uttrycker det  

”Jump in your OnePiece och njut av ett slapparplagg som du kommer älska mer än din 

mor”
61

 

 

Skillnaden mellan dessa dressar är relativt små, de är gjorda i 100 % bomull och det enda som 

egentligen skiljer dem åt är utformningen. Alla tre företag har försökt göra sin egen nisch på 

dem men resultatet blir i slutändan en kamp om samma kunder. Kicksuit har valt att lägga sig 

i ett biligare prissegment än de övriga två och detta kan ses som en fördel, likaväl som det kan 

ses som en nackdel då man av misstag kan tro att OnePieces produkter är hållbarare och mer 

värda på grund av det lite högre priset. Det kan även ses som en fördel att OnePiece och 

KickSuit har nischat sig på så sätt att just dessa dressar är deras enda sortiment. Slakkline har 
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både tröjor och andra produkter och kan därför inte ses som direkt specialiserade. Det kan 

vara möjligt att överleva på en sådan här marknad om man verkligen tror på sitt företag och 

tror på att man ska bli marknadsledande. Det är väldigt svårt att ligga i underkant av ett stort 

företag och hela tiden försöka få tag i samma kunder. Speciellt inte när ett företag har så 

mycket större omsättning och därmed också mycket mer pengar att spendera på 

marknadsföring. 

”Om du inte är först i en kategori, sätt upp en ny kategori som du sen kan bli först i” 

Det är otroligt viktigt att nischa sig och att skapa något eget. Kicksuit säger att de vänder sig 

till en bredare målgrupp. Kicksuit säger sig också ha en unik design som även denna om den 

är tillräckligt utmärkande kan ha en konkurrensfördel för den modemedvetne och kräsne 

kunden. 

Therese Fredman som är grundaren till Diis säger att deras position på marknaden är högst 

medveten, att hon är medveten om vad hon vill utstråla och vilket uttryck hon vill ge till 

kunderna. Om detta inte betyder att det är en unik positionering har hon ändå en rak väg att gå 

där endast intresset och passionen för kläder leder henne fram. Ett annat argument är att när 

de handlar hos Diis så får kunderna precis det som de vill ha och är vana vid. Therese vill att 

Diis ska vara ett märke som alla har råd med, bara man vill tillräckligt mycket. Hon säger att 

hon tror att idén bakom att få folk att handla egentligen är ganska enkel, 

”Gör man plagg som, rent estetiskt, är något som kunderna letar efter och vill ha, i 

kombination med en kvalitet och ett pris som är rimligt och väl avvägt, så säljer man”. 

/Therese Fredman designer Diis
62

 

Men det som ska skilja Diis mest från konkurrenterna är designen, hon vill att hennes märke 

ska formas till något som vågar gå lite längre än alla andra. Hon vill inte ”safe:a” och inte 

heller göra några alltför galna plagg som ingen kommer att bära, då hon säger att bärbarhet är 

det absolut viktigaste. Hon ser en tydlig plats på marknaden, och det är genom att vara ensam 

där som hon vill utmärka sig. Therese går helt efter ”principen om medvetandet” när hon 

marknadsför sitt varumärke. 

När vi frågar Therese vilken position hon själv anser sig ha på marknaden idag säger hon att 

dem är ”ung och upcoming.” Hon säger sig själv inte vara stor eller välkänd nog för att ännu 
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ha tagit någon plats på marknaden i andras ögon, men hennes mål är inte heller att bli något 

av de ”hippa” nya märkena utan hon bygger sig hellre långsamt in i folks medvetande.  

Ett annat företag som konkurrerar som har nischat sig när det gäller positionering är Capri 

Collection. De har valt att sälja plagg till enbart kvinnor. Detta kan vara en smart väg då den 

köpstarkaste gruppen är just kvinnor. Enligt statistiska centralbyrån så lägger den 

genomsnittliga svenska kvinnan 5680 kronor per år (2006) på kläder och skor jämfört med 

den svenske mannen som spenderar 2710 kronor per år (2006)  Detta kan göra att det är mer 

lönsamt att vända sig till denna typ av målgrupp även om konkurrensen här då också kan vara 

större. 

Capri Collection anser sig själva vara det lilla företaget som bryr sig om sina kunder, de vill 

förmedla en helhetskänsla i både kontakten till sina kunder och i kollektionerna som ska vara 

lätt för kvinnor att ta till sig. De ägnar sig även åt personlig försäljning och återförsäljarna ska 

sälja kläderna på ett personligt sätt. Capri Collection har en tydlig bild över hur de ska kunna 

konkurrera om kunderna. De har insett att det inte hjälper att endast sälja kläder som tilltalar 

den tänkta målgruppen utan man måste också ha något speciellt som gör att de sticker ut. 

Kanske en serviceinriktad personal som förmedlar plaggens känsla, en hög kvalitet eller ett 

helhetskoncept. De har även anammat något som på senare tid har blivit en stor 

marknadsföringskanal, nämligen genom bloggare. Att ta hjälp av mode bloggare som visar 

upp företagens kläder är otroligt effektivt. Man skickar gratis provplagg till bloggaren och 

hoppas på att de ska visa kläderna och referera till företagets hemsida eller återförsäljare. På 

detta sätt får kunderna både reda på hur plagget ser ut på en person och de får dessutom ofta 

ett köpbegär då man ibland har någon sorts relation till personen som bloggar. 
63

 

Capri Collection anser sig själva ha en högst medveten positionering. De är medvetna om vart 

de vill befinna sig på marknaden och var kunderna finns.  

Om man sedan ska se till ett annat företag som är relativt nystartade men som ändå har lyckats 

ta en ganska stor marknadsandel redan är det företaget Dr. Denim. De omsätter idag ca 100 

miljoner kronor vilket 2-3 % av går till marknadsföring varje år. 

Vad har Dr. Denim gjort för att konkurrera med andra liknande företag, vad är deras 

konkurrensfördelar? De säger själva att de har ett varumärkeskoncept som är ganska ärligt och 

förmedlar hur de tänker och vad de gör. Samtidigt som de genomsyras av en god portion 

humor och självdistans vilket representerar dem, samtidigt som de skiljer sig från de lite mer 
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vanliga seriösa och trista uttrycken. Samtidigt blandar de jeans kollektionen med egentligen 

ganska löst relaterat mode/design stil, och går istället efter tycke och smak. De anser att deras 

produkter ofta är enkla men med lösningar och infallsvinklar som gör dem lagom speciella.  

Dr. Denim jeans har en tydlig bild av hur de nischar sig själva från omgivningen. De har 

ingen garanti för att andra företag skulle kunna kopiera hela deras idé men som sagt de är bäst 

att vara först.
64

  

Deras konkurrenter är till stor del alla modeföretag på marknaden som har jeans och andra 

plagg i sin kollektion. I den här branschen gäller det kanske inte bara att vara först utan att 

lyckas behålla sina kunder och få dem att återkomma men ändå skapa hållbara plagg som 

kunden ska kunna använda en längre tid och ha som sitt favoritplagg. 

Men hur gör man då gör att få kunderna att handla hos just ens eget företag och inte hos 

konkurrenten? När Dr. Denim svarade på denna fråga sa de att deras ambition är att sätta 

produkten i främsta hand. Det vill säga att man ska vilja köpa produkten och inte ett namn. De 

vill också att det ska vara ett bra värde för pengarna och att plagget ska kännas som en favorit 

i garderoben. De tror att kunderna handlar hos dem för att de gillar produkterna och för att 

prisbilden dessutom gör det ganska lätt för konsumenten att fatta ett köpbeslut. Frågan är om 

man inte automatiskt får ett ökat förtroende och ett ökat intresse för företagets namn om man 

är genuint nöjd med produkten, och att det då är företaget i sig man intresserar sig för och inte 

själva plagget.  

Positioneringen kan vara både medveten och omedveten. Vissa företag har en tydlig bild från 

början hur de vill positionera sig på marknaden. När det gäller Dr. Denim svarade de att deras 

val av position är mestadels medveten. Detta kan bero på att en del av positioneringen kan 

man inte avgöra själv utan denna skapar kunderna och man formas av omgivningen.  
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5.3 Differentiering 

 

Differentiering är en marknadsföringsstrategi där målet är att skapa ett högre uppfattat värde 

än vad konkurrenterna kan erbjuda. Den måste kunna ge mervärde för kunden och för att 

kunna erhålla en framgångsrik differentieringsstrategi måste man utveckla denna utifrån från 

kundens perspektiv och inte från företagets. 

Alla företag kan konkurrera genom differentieringsstrategin, men för att den skall vara 

konkurrenskraftig måste företaget hitta ett tydligare tillvägagångssätt för hur just de skall 

differentiera sig. 

 

KickSuit har idag endast anammat OnePieces koncept. Som det tidigare nämnts är 

skillnaderna avsevärt små, de som skiljer dem åt är utformningen och målgruppen samt att 

KickSuit har valt att lägga sig i mellanprissegmentet. Men det kanske inte enbart räcker med 

detta för att bli störst på marknaden. Man måste ha en produkt som sticker ut från mängden, är 

annorlunda och speciell. Produkten måste ha det där ”lilla extra” som gör att kunden väljer 

dem före konkurrenternas sortiment. De måste komma skapa en strategi utifrån kundens 

perspektiv och göra sitt koncept till ”one of a kind”.  

Diis koncept bygger på att tillverka exklusiva plagg men för ett rimligt pris som genererar i att 

de flesta har råd att köpa dem. Tillverkningen per modell ligger i dagsläget endast på 20-25 st. 

Det är på detta sätt Diis differentierar sig, genom att hålla högre kvalité och att vara mer 

exklusiva än kedjorna men samtidigt hålla ner priserna och kvantiteten av plaggen. 

Det som får Capri Collection att urskilja sig från sina konkurrenter är att de endast säljer via 

återförsäljare och att de specialiserar sig endast på dammode. De lägger dessutom stor kraft på 

personlig service som de ser som ett bra sätt att differentiera sig på. De får genom sina 

återförsäljare nära kontakt med sina kunder och de får på så sätt ut sitt budskap om vad Capri 

Collection står för. Eftersom man jobbar nära inpå kunderna kan man här skapa en bra och 

hållbar strategi. De sätter först och främst kunderna i fokus och genom detta får man fram en 

synvinkel ut kundens perspektiv.  

Dr. Denim har ett bra och välarbetat koncept då de anser sig och sina produkter vara lagom 

speciella. De har produkter som ofta är enkla men med lösningar och infallsvinklar som får 

dem att särskilja sig från sina konkurrenter. Det gäller att skapa ett mervärde hos kunden för 

att lyckas med sin differentieringsstrategi och det anser sig Dr. Denim göra genom en prisvärd 

kombination av attribut. 
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5.4 Kommunikation 

 

Kommunikationsteori handlar om hur en sändare ska nå ut till en mottagare med sitt budskap. 

65
 Man kan medhjälp av kommunikation influera mottagaren.  Detta genom att sprida 

information som på ett eller annat sätt berör den som lyssnar, tittar eller läser.  

Företagen som vi undersökt använder sig alla av den kommunikativa processen. Men hur de 

väljer att använda sig av den görs på olika sätt. KickSuit har i dagsläget bara en säljkanal 

vilket är en hemsida. Med hjälp av hemsidan försöker de kommunicera ut sitt budskap till sin 

målgrupp.  Men pågrund av att företaget inte har resurser eller tid att satsa på 

marknadsföringen har de svårt att uppmärksamma kunderna om varumärket och deras 

produkter.  KickSuits konkurrenter påverkar också företagets kommunikationsprocess.  Tittar 

man på exempelvis OnePiece som är en av deras största konkurrenter så är deras 

kommunikationsprocess både positiv och negativ för KickSuit. Eftersom OnePiece har mer 

resurser att lägga på marknadsföring och butiker runt om i Sverige, har dem lättare att väcka 

konsumenternas uppmärksamhet. Deras budskap kan då störa KickSuits då det konkurrerar 

om samma kunder och har snarlika produkter. Men konkurrensen kan också resultera i att 

företagets produkter och budskap uppmärksammas.  Då kan de med hjälp av konkurrenternas 

brus locka till sig kunder.   

Diis använder sig främst av olika PR-byråer för att uppmärksamma kunderna. Företaget har 

också medverkat vid olika event och tävlingar i samband med bland annat Elle och Sisters. 

Detta har bland annat genererat till en helsida i tidningen Elle.  

För att uppmärksamma kunderna om Capri Collection har företaget bland annat anordnat 

modevisningar. Genom modevisningarna har kunderna haft möjlighet att se kläderna som 

förhoppnings väcker intresse och leder till köp. Syftet med modevisningarna är också att de 

som varit där berättar vidare om varumärket för vännerna och bekanta, och på så sätt skapa en 

mun till mun metod. Det tar också hjälp av sina återförsäljare med att uppmärksamma kunden 

och ge en så god service som möjligt.   

Dr. Denim försöker få fram sitt budskap genom sina återförsäljare i form av ren närvaro och 

varumärkesmaterial i butik. Det finns en sammankoppling mellan både annonsering och deras 

hemsida.  Detta för att kunderna skall känna igen varumärket och vad det vill förmedla. Med 

en klar och tydlig profil och image har Dr. Denim lyckats få ut sitt budkap.    
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5.5 Marknadsmixen 

 

Produkt och sortiment - 

En produkt är det varor ett företag kan erbjuda sina kunder.
66

  Medhjälp av företagets 

produktsortiment ger man en klar bild över företagets position och hur man kan skilja sig från 

konkurrenterna.  

Det företag som vi har valt att titta på skiljer sig något när det gäller val av sortiment. Men det 

företagen har gemensamt är att alla säljer kläder på den svenska marknaden. Företagen har 

valt att köpa in de produkter som det gillar och stämmer överens med hela 

varumärkeskonceptet. Beroende på vilket kön, stil, och ålder den befintliga målgruppen har, 

anpassas produkterna.  

KickSuits sortiment består av en byxdress som finns i tre olika färger. Sortimentet är tämligen 

smalt då det endast har en produktkategori. För att kunna konkurrera med sina produkter vill 

KickSuit bredda sin produktgrupp genom att exempelvis ha fler färgalternativ på 

byxdressen.
67 

Diss säljer enbart damkläder och har ett tämligen smalt produktsortiment. Sortiment består i 

huvudsak av klänningar, blandat med några toppar.  

Tillskillnad från KickSuit som är ganska så nischade i sina produktkategorier har Capri 

Collection ett bredare produktsortiment med många produktkategorier. Men säljer däremot 

endast damplagg. 
68

 

Dr. Denim blandar sina jeans kollektioner med ett ganska löst relaterat mode och design efter 

tycke och smak. Det anser inte att det är något traditionellt jeansmärke men inte heller något 

rent designmärke, utan ligger mitt emellan. Både herr och damkläder säljs och sortimentet 

består till skillnad från KickSuit av olika produktkategorier så som jeans, tröjor och 

klänningar. 
69

 

Deras ambition är att sätta produkten först, det vill att man ska vilja köpa produkten, inte ett 

brand. De vill att det skall vara ett bra värde för pengarna och att plagget ska kunna bli en 

favorit i garderoben. De tror att kunderna handlar hos dem för att de gillar produkterna och för 

att prisbilden dessutom gör det ganska lätt att fatta ett köpbeslut.  

                                                           
66

  Marknadsföring - modeller och principer s 76 
67

 www.kicksuit.se 2011-03-17 
68

 www.capricollection.se 2011-03-17 
69

 Alexander Graah, Dr. Denim, 2011-03-26 

http://www.kicksuit.se/
http://www.capricollection.se/


 

41 

Alla företagen har på olika sätt valt inriktning när det gäller produkter och sortiment. De 

tycker att det är ytterst viktigt att erbjuda de produkter och sortiment som efterfrågas av 

målgruppen. Men alla vill också medhjälp av produkterna skilja sig från konkurrenterna. I 

KickSuits fall där de konkurrerar med samma produktkategori som exempelvis OnePiece, kan 

det vara svårt att fånga kundens uppmärksamhet. Därför är det viktigt att saker som bra 

kvalitet, leveransvillkor och god service är så bra som möjligt jämfört med konkurrenterna, 

för att få en så god överlägsenhet som möjligt.  

Pris- 

Alla företag varierar i pris beroende på målgrupp och förhållanden. Ett pris på en produkt är 

det man väljer att kunden skall betala för den befintliga varan. Prissättningen av en produkt 

kan vara svår då konsumenterna ofta tycker att priset beskriver varans kvalitet. 
70

 Alla företag 

tycker att priset måste gå i linje med kvalitén på produkten. Något som också påverkar 

prissättningen är vad företagen har för målgrupp och vilket situation de befinner sig i.  

När KickSuit sätter sina priser utgår de från konkurrenternas prissättning och deras 

inköpspriser. KickSuits produkter ligger i det övre mellanprissegmentet. 
71

 

Diss utgår från tillverkningspris plus deras marginal för att få fram butikernas inköpspris. 

Butikerna tar sedan det priset gånger 2,5. Vilket slutpris produkten skall ha har företaget i 

åtanke under hela processen. Allt ifrån materialval till mönster, sömnad och detaljer påverkar 

priset på kläderna.
72

 

Capri Collection har i dag ett antal återförsäljare vilket gör att de inte behöver ha så hög 

marginal på kläderna på grund av lagerhållningen. De står inte heller med några dyra lokaler 

som det måste betala hyra på, därför finns möjligheten att sätta ett relativt lågt pris på 

produkterna. Dessa faktorer spelar till stor del in när prissättningen av produkterna sker. 
73

 

Dr. Denim vill att produkterna skall vara ett värde för pengarna. De försöker vara ett 

Premium-prisalternativ vilket innebär att de använder sig av prestigeprissättning. De är ett 

premiumvarumärke som säljer genom premiumkanaler, men till relativt överkomliga priser. 

Prissättningen av produkterna sker mestadels utifrån faktisk produktionskostnad  
74
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Plats- 

En plats är den position där konsumenten kan hitta sina produkter. Det handlar om 

tillgänglighet och distribution. 
75

 

KickSuit har i dag bara en distributionskanal vilket är deras hemsida. På deras hemsida har 

man möjlighet att klicka hem deras produkter och läsa om företagsorganisationen. Även fast 

företaget bara konkurrerar med en enkel hemsida är deras betydligt snabbare jämfört med 

exempelvis OnePiece hemsida. Något som företaget också jobbar kontinuerligt med är att ha 

en så snabb leveranstid som möjligt. Med dessa fördelar har det möjlighet att slåss om 

kunderna. Något som också är en fördel med att sälja sina produkter genom internethandel är 

att det är kostnadseffektivt samtidigt som det är ett relativt billigt sätt att synas på. 
76

 

Som konsument har man möjlighet att köpa Diis kläder i några få butiker som säljer märket. 

Diis säljs också genom webbshopar, däremot har de ingen egen webbshop men detta är något 

som finns i framtidsplanerna. 

 

Capri Collection säljer sina kläder genom återförsäljare som finns runt om i hela Sverige. 

Försäljningen av kollektionerna sker bland annat genom visningar på modepartyn eller via 

återförsäljarnas butiker.  Capri Collection tycker det är viktigt med personlig service. Detta 

genom att erbjuda kunderna tips och smakråd gällande kläderna. Capri Collection säljer även 

sina produkter genom en webbshop på hemsidan.  Där kan man tydligt se deras produkter 

utefter kategori och priser. 
77

 

Dr. Denim säljer sina produkter genom återförsäljare och finns i dag att köpa i många av 

Sveriges städer. Det säljer främst genom fristående butiker men undantagsvis någon kedja för 

att bredda distributionen i mindre städer där det ofta saknar fristående återförsäljare. Man har 

inte möjlighet att handla deras produkter på deras hemsida, men däremot säljer de exempelvis 

genom näthandelbutikerna nelly.se och junkyard.se. De har också en viss 

produktdifferentiering, lagerservice och mycket annat som bidrar till att skapa en bra helhet 

för återförsäljaren. 
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Det är omöjligt att säga vilken av dessa platser som det är effektivast och mest lönsamt att 

sälja sina produkter på. Många andra faktorer spelar in, så som vilken målgrupp man har och 

var man befinner sig. Finns man bara tillgänglig där den tänkta målgruppen finns räcker det 

långt.  

Påverkan - 

Påverkan handlar om de åtgärder ett företag tar till för att påverka konsumenten att köpa och 

använda deras produkter. Det finns en rad olika sätt att försöka påverka kunden till ett 

köpbeslut.  
78

 

KickSuit har i dagsläget inte så stora resurser och erfarenhet när det gäller marknadsföring. 

Det krävs väldigt mycket jobb för att nå den inte ännu bearbetade marknaden. Det som har 

varit positivt när det gäller annonsering är att de fick en helsida i Norrköpings tidning där de 

skrev om företaget och deras produkter. De har även skickat ut give aways till kända bloggare 

som gett ett visst resultat samt marknadsfört sig via facebook. Genom deras snabba och 

söktoptimerade hemsida har företaget också möjlighet att påverka kunden till ett köpbeslut. 
79

 

Diis påverka sina kunder via sina återförsäljare. De försöker influera dem genom att lyfta 

fram alla fördelar, detta precis som med all annan införsäljning. Att sedan vara trevlig, 

tillmötesgående och ödmjuk som person är något som företaget inte tycker man skall 

underskatta. Mycket handlar om personliga möten, och att de som representerar företaget 

verkligen brinner och är engagerad för det dem gör. 
80

 

Capri Collection tycker det är viktigt att påverka sina kunder genom personligförsäljning. 

Genom den personliga kontakten har det möjlighet att påverka kunden till ett köpbeslut. De 

använder sig också av annonsörer och hemsidan som en resurs för att inverka på kunden. 
81

 

För att påverka kunden använder sig Dr. Denim av återförsäljare i form av ren närvaro och 

varumärkesmaterial i butik. Dels genom hemsidan och Pr-byråer som har kontakt med 

journalister och bloggare. Annonsering sker också i tidningar så som Elle och Café. Hemsidan 

är också ett hjälpmedel för att påverka kunden. Dr. Denim lägger ungefär 2-3% av deras 

omsättning på marknadsföring. 
82
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6 Diskussion 
 

Här ges det plats för egna tankar och reflektioner om företagen och strategierna, baserade på 

välgrundat underlag genom intervjuer och personliga möten. Vi kommer att dra slutsatser om 

hur man kan tillämpa kostnadseffektiva marknadsföringsstrategier i ett nystartat 

modeföretag. Samt dra slutsatser om företagen. 

 

6.1 Strategier 

 

Det är svårt att säga om det finns någon marknadsföringsstrategi som är bättre än den andra, 

varje företag måste pröva sig fram vilken eller vilka metoder som är effektivast för just dem. 

Däremot har vi bland annat analyserat varje enskilds strategis fördelar och nackdelar. 

En SWOT-analys kan vara en fördel att göra både i uppstarten av ett nytt modeföretag men 

även senare när företaget blivit mer etablerat på marknaden. Detta för att få en bra överblick 

över företagets styrkor och svagheter, samt hot och möjligheter från omvärlden. Fördelarna 

med en SWOT-analys är flertaliga och modellen har många kvalitéer som gör den både 

flexibel och mångsidig, den är dessutom lätt att använda vid flera olika situationer. Däremot 

finns det som med alla andra strategier också nackdelar. SWOT-analysen bör användas med 

varsamhet då den kan uppmuntra till ytligt sätt att tänka och förvirring då det ibland är 

dubbeltydigt huruvida en angiven egenskap är en styrka eller en svaghet för företaget. En 

annan nackdel med modellen är att resultatet sammanställs i en osorterad lista där väsentligt 

och oväsentligt blandas. Däremot tycker vi att SWOT-analysen är ett utmärkt sätt att förstå 

och få en överblick över företagets styrkor och svagheter utan att ta hjälp utifrån.  

Segmentering är nödvändigt att använda sig av eftersom man måste veta vart på marknaden 

sin tänkta målgrupp befinner sig och hur man skall nå dem. Denna strategi kan ofta vara 

omedveten då man automatiskt brukar infinna sig på den plats där kunderna finns.  Det finns 

åtskilliga fördelar med segmentering men fördelarna talar för sig själva, genom att finnas 

tillgänglig där kunderna finns ökar också försäljningen och företaget uppmärksammas. 

Nackdelarna kanske däremot inte är lika självklara. Att dela in kunder i grupper innebär ofta 

en risk för att varje människas behov inte blir helt tillfredställt.  Det är också svårt att veta om 

man segmenterar rätt, om den är tillräckligt effektiv och om den ger en fördel i relation till 

konkurrenterna. Segmentering tar även upp en stor del resurser inom företaget, att tolka 

informationen kräver tid och kunskap samtidigt som marknadsundersökningar kostar pengar. 
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En annan marknadsföringsstrategi är positionering, där det grundläggande är att man måste 

placera sig i sina kunders medvetande. Det är en stor fördel att vara först med produkten eller 

tjänsten, men går inte detta kan man sätta upp en ny kategori som man sedan kan bli först i. 

Det är också bättre att vara först i medvetandet än först på marknaden, positionering är inte en 

kamp mellan produkter utan en kamp mellan hur de uppfattas. Risken finns dock att man kan 

bli för inriktad på sin bestämda position och därmed glömmer bort andra delar av marknaden 

som man skulle kunna konkurrera i.  

Differentiering ska skapa något som uppfattas som unikt och detta kan skapas på olika plan. 

Dessa kan till exempel vara varumärkesimage, teknologi, kundservice med fler. Företag 

använder sig av flera av dessa differentieringsverktyg för att differentiera sig och skapa 

någonting unikt. Detta tror vi kan skapa en sorts isolering mot konkurrenterna eftersom det 

bygger lojalitet hos kunder gentemot varumärket vilket leder till lägre känslighet mot 

prisnivåer. 

Trots att en kund kan vara villig att betala ett högre pris för en differentierad produkt, tror vi 

att det finns det risker förknippade med strategin. Exempelvis ett för stort prisgap mellan 

produkterna i en specifik kategori, förändringar i behovsmönster eller produktimitering som 

minskar den synliga differentieringen av produkten. 

Kommunikation är ett viktigt verktyg för att kunna nå ut med företagets budskap och dess 

produkter. Men en nackdel kan vara att även om man har en perfekt reklamkampanj, är den 

inte till någon hjälp om kunden inte ser eller uppfattar den på det sättet som är menat från 

avsändarens sida. All den kommunikation som sänds sker i själva verket på mottagarens 

villkor. Alla har olika sätt att se och ta till sig information, vilket gör det svårt att träffa just 

sin tänkta målgrupp. Detta anser vi ändå vara ett bra sätt att nå ut till sina nya och gamla 

kunder.  

Med marknadsföringsmixen är det viktigt att välja rätt kombination av pris, plats, påverkan 

och produkt, med hjälp av dessa fyra hjälpmedel och rätt styrka så kommer kunden att köpa 

produkten. Något som kan försvåra arbetet är om man gör en felkombination av dessa fyra 

eller bara fokuserar på någon av dessa delar. Det är viktigt att man använder sig av alla och 

kombinerar dem på ett bra sätt för att få bästa resultat.  

  



 

46 

6.2 Företagen  

 

När vi har analyserat hur företagen jobbar med sin marknadsföring insåg vi att det är svårt att 

avgöra om deras specifika marknadsföringsstrategi har varit effektiv, då det inte finns några 

dokumenterade försök med andra strategier. Man måste helt enkelt pröva sig fram vilken som 

är den bästa. Däremot kan det vara av stor vikt att man vet vilka som vanligtvis brukar vara 

mest effektiva för den typen av produkt eller tjänst som företaget säljer.  

Att till exempel nischa sig på det vis som Diis och Capri Collection gör med att enbart sälja 

damkläder kan ses som en stor fördel gentemot andra kedjor som säljer i samma produkt och 

prisklass. Däremot tror vi att det är omöjligt att säga om detta val av säljkanal har lönat sig för 

dem då det är så många andra faktorer som spelar in. Exempelvis, lågkonjunktur eller hur 

modebilden i världen ser ut just för tillfället. Man måste ha en känsla för vad kunden vill ha 

och vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Kunderna har kanske inte fått upp ögonen för produkten 

än, men då måste man se till att ett behov skapas och ett sug och iver till återköp uppstår. Vi 

tror att Capri Collection har en stor potential och kommer att växa sig ännu starkare på 

marknaden. Likadant är det med lilla företaget Diis, som troligtvis kommer expandera om 

folk bara får upp ögonen och får ökat förtroende för varumärket. Men det krävs en hel del 

arbete och tid med marknadsföring och man måste se till att satsar helhjärtat på företaget.   

 

Kicksuit kan ses som ett företag som skapat ett plagg som egentligen ingen visste att de ville 

eller ens behövde ha innan de uppkom på marknaden. Det var inte så att det fanns en stor 

kundgrupp som skrek efter produkten utan de såg till att de fanns tillgängliga genom sin 

webbshop och lät mer eller mindre den sköna mjukisdressen tala för sig själv. 

Marknadsföringen baseras i stort sett på mun till mun metoden och man hoppas att folk skall 

få upp ögonen för dem och vara såpass nöjda med produkten att de i sin tur berättar om den 

för sina vänner. Detta sätt kan vara fullt tillräckligt, men i alla fall lönar sig inte denna typ av 

marknadsföringsmetod.  Det är ofta många företag som fallerar på grund av att det inte vet 

vart deras kunder finns. Man måste ut på marknaden och hitta dem, men många gånger är det 

svårt att få dem att komma till företaget, även om det är där målet ligger. 

 

Många företag har gjort sig kända på sitt namn och logga, man köper produkterna för att man 

skapat sig ett förtroende för detta företag och då därmed också vet vad man får när man 

handlar. Andra företag ses som en statussymbol, många struntar mer eller mindre i vad man 

får bara för att man trånar efter varumärket. Dr denim säger att de vill att man skall köpa deras 
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produkter och inte deras namn. De satsar helhjärtat på att man skall bli nöjd med produkten, 

att den skall kännas som det där favoritplagget som är lite nött i kanterna men som man ändå 

inte vill göra sig av med. Genom att få en bra relation till plagget får man troligtvis också ett 

större förtroende till det företaget som säljer dem. Vi tror att Dr.denims sätt att tänka ligger 

helt rätt i tiden och att de vinner mycket på att inte vara en statussymbol, de låter istället 

produkten tala för sig själv.  
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7 Slutsats 

 

I kapitel sju kommer vi, utifrån vår analys, diskutera och dra slutsatser med koppling till våra 

uppställda frågeställningar och vårt syfte. 

 

Syftet med denna studie har varit att titta på hur man som nyetablerat företag kan slå sig in på 

marknaden med hjälp av marknadsföringsstrategier. Genom att kartlägga hur nystartade och 

redan etablerade företag tillämpar dessa strategier i dag, fick vi ett bra underlag till hur man 

kan effektivisera och på bästa sätt försöka använda sig av dem i sin marknadsföringsprocess. 

Vår huvudfråga löd: 

 Hur kan man som nystartat modeföretag med hjälp av marknadsföringsstrategier slå 

sig in på marknaden.?  

Nystartade modeföretag kan med hjälp av denna studie lära och ta efter hur redan etablerade 

modeföretag tillämpade dessa strategier i deras utvecklingsprocess av företaget.  Gemensamt 

för de etablerade modeföretagen är att det har haft både framgångar och motgångar gällande 

deras arbete med marknadsföringen. Många av motgångarna har givit dem en tankeställare 

och bidragit till att man har tagit lärdom av sina misstag och kunnat gå vidare i sitt arbete. Att 

som nystartat företag tittat på vad som har gått bra och mindre bra för andra redan etablerade 

företag inom samma affärsområde, är ett bra sätt att veta vad man bör tänka på och hur man 

kan gå tillväga med sitt eget arbete.  

 

 Hur använder sig modeföretag av marknadsföringsstrategier i sitt arbete?  

Det är många nystartade modeföretag som varken har kunskapen eller kapital att 

marknadsföra företagets produkter eller varumärke. Medhjälp av de kostnadseffektiva 

marknadsföringsstrategierna har företagen en chans att marknadsföra sig, och på så sätt fånga 

konsumenternas uppmärksamhet och konkurrera om kunderna. Det är viktigt att förstå att det 

är en markant skillnad på finansiering av marknadsföring när det gäller väletablerade företag 

gentemot nystartade. De mindre företagen har inte lika stora möjligheter att konkurrera om 

samma marknadsandelar. Men med kostnadseffektiva medel så som nätverk och bloggare 

finns det ändå en chans komma en bit på vägen.  
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 Finns det någon specifik marknadsföringsmetod som är bättre än en annan? 

För att kunna tillämpa strategierna på rätt sätt måste varje enskilt företag pröva sig fram. Det 

är så många olika faktorer som spelar in när det gäller val av marknadsföringsmetod.  

Beroende på vilka kunder man riktar sig till, vilken position man vill ha på marknaden eller 

inom vilket segment kunden finns kan utförandet bli olika. Därför är det svårt att säga om en 

viss marknadsföringsmetod är bättre än en annan. Men för att kunna slå sig in på marknaden 

är dessa strategier ett bra underlag till att få vetskap och erfarenhet om hur man kan gå 

tillväga när man skall marknadsföra företaget.  

  



 

50 

8 Avslutande diskussion 
 

 

Här reflekterar vi över vad vi har lärt oss och hur vi tycker att uppsatsen har fortlöpt. Vi ger 

även förslag för fortsatt forskning, för den som tycker att vårt ämne är intressant.  

 

8.1 Reflektioner över uppsatsen 
 

Vi tycker att detta ämne har varit intressant och lärorikt att skriva om. Vi har lärt oss mycket 

under arbetets gång och känner att vi fått tillämpa våra kunskaper och sätta dem på prov 

genom att diskutera, analysera och ifrågasätta olika marknadsföringsstrategier. Det har varit 

enklare än vad vi trodde att hitta bra och tillförlitliga källor för arbetet men dessa har ändå 

varit tvungna att utvärderas noga för att undvika eventuell missvisande fakta.  

Ett av de svåraste problemen vi haft med vårt uppsatsskrivande var att hitta företag som kunde 

ställa upp på intervju samt var företag som passade in i våra krav om modeföretag som dels 

var nystartade på marknaden och dels inte satsade så mycket pengar på sin marknadsföring. 

Vi valde att låta de lite större aktörerna på marknaden inte ha så mycket inverkan i vårt arbete 

då de skulle ge en missvisande bild om hur marknadsföringen går till idag då de har otroligt 

mycket mer pengar att spendera på marknadsföring.  

Vi har inte studerat företagen på djupet och det är därför svårt att ge en helt rättvis syn över 

huruvida deras marknadsföring fungerar bra eller mindre bra i vardagen, däremot har de varit 

till stor hjälp under reflektionen över hur och varför det är så viktigt att marknadsföra sig. Alla 

företag vi intervjuat har varit rörande överens om att marknadsföring är något de vill lägga ner 

större energi och mer pengar på eftersom det är en så avgörande del för deras försäljning.  

Vi hoppas att denna studie ska vara ett bra underlag för alla dem som planerar eller precis har 

startat upp ett modeföretag och att detta ska ge dem en inblick i hur viktig marknadsföring är 

för dem redan i uppstarten när kapitalet är sparsamt.  
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8.2 Vidare forskning 
 

Som vidare forskning skulle man kunna gå djupare in i vilka marknadsföringsstrategier som 

är effektivast för just det specifika företaget som man undersöker. Vi har valt att inte ta 

ställning eller analysera vilka strategier som hade fungerat bäst för varje enskild företag, utan 

istället se hur företag idag arbetar rent generellt med marknadsföring. 

Man skulle dessutom kunna följa upp våra valda företag, i synnerhet de nystartade och se hur 

de har gått vidare med sitt marknadsföringsarbete. Först efter en betydligt längre studie kan 

man svara på hur betydelsefull marknadsföring är för varje enskilt företag.  

Som ännu ett steg skulle man kunna se hur kunderna uppfattar och tar till sig marknadsföring 

och därför genomföra en enkätundersökning. 
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Bilaga 1 – Intervjumall 
 

Allmänt 
1. När och hur startades ert företag? 

2. Vad har ni för omsättning idag? 

3. Vad har ni för målgrupp? 

4. Vilka är era distributionskanaler? 

 

Marknadsföring 
5. Hur mycket satsar ni i snitt på marknadsföring per år? 

6. Hur gick ni tillväga med marknadsföringen av varumärket vid upp starten av 

företaget?  

7. Vilka medel tar ni till för att marknadsföra er i dag? 

 

Positionering 
8. Vilken position anser ni själva att ni har på marknaden idag? 

9. Är er positionering medveten eller omedveten? 
 

Segmentering 
10. Inom vilket segment befinner ni er? 

11. Hur sätter ni era priser på era produkter? 

 

Differentiering 
12. Varför tror ni kunderna handlar hos just er? 

13. Vad gör ni för att skilja er från era konkurrenter? 

14. Hur påverkar ni kunden till ett köpbeslut?  

15.  Vad har ni för mervärde på era produkter? 
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Bilaga 2 – Introduktionsbrev till mailintervju 
 

Hej. 

Vi har tidigare kontaktat Er angående en mailintervju för vår C-uppsats i textilproduktutveckling med 

affärs och entreprenörsinriktning. Vi har nu formulerat en intervjumall med 15 frågor i 5 olika 

kategorier.  Vi bifogar denna i mailet där ni även kan skriva Era svar och bifoga dem tillbaka. Vi ser 

gärna att ni utvecklar Era svar så mycket som möjligt, detta för att vi ska få mycket användbar 

information som möjligt. 

Om ni undrar något eller om ni tycker att någon fråga är diffus så får ni gärna skriva svaret utefter 

hur ni tolkar frågan eller om det är väldigt oklart maila oss för tydliggörande.  

Vi skulle uppskatta om ni skickade Era svar senast fredagen den 18 mars. 

Vi vill därmed tacka Er för Er medverkan. 

Med vänliga hälsningar 

Frida Hilmersson, Patricia Joxelius och Sophie Ottosson 

Textilhögskolan i Borås 
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Besöksadress: Bryggaregatan 17 Postadress: 501 90 Borås Hemsida: 

www.textilhogskolan.se 
 


