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Förord 
 

Vi vill tacka deltagarna i påstana intervjun för att de tog sig tid att svara på våra frågor och 

gav utförliga svar. 

 

Ett stort tack riktas även till butikschefen på Monki i Linköping, Hanna Wallerman, för att 

hon tog sig tid till en längre intervju. Hennes svar var till stor hjälp för vårt arbete. 

 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Vigo Peterzon för hans stora engagemang och stöd. Med 

hans hjälp gjordes arbetet både lättare och roligare. 

 

Tack! 
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Sammanfattning 

 
Att vara en aktör inom detaljhandeln innebär hård konkurrens. Det är av stor vikt att erbjuda 

något unikt och kunna skilja sig från mängden, men även att synas. Marknadsföring i klassisk 

bemärkelse, TV-, radio-, tidnings- och Internetreklam, är huvudsakligen de sätt företag 

använder för att göra sig och sina produkter tillkänna.  

 

Att skilja sig från mängden är något företaget Monki baserar hela sin affärsidé på, och det 

gäller även sättet de marknadsför sig. Då de inte använder någon form av ”klassisk” 

marknadsföring stödjer det deras annorlunda och unika koncept. Med butiken som enda 

redskap slåss de mot konkurrenterna på marknaden. Genom butiken som helhet, alltifrån 

exponering till personal, förmedlar Monki sitt budskap till konsumenten. 

 

Med hjälp av en påstana intervju, samt en intervju med butikschefen på Monki i Linköping, 

fick vi en bra grund och en tydlig bild av hur väl företaget lyckas förmedla sitt budskap till 

den tänkta målgruppen. Vad som skulle hända om de började använda sig av reklam är också 

något som diskuteras. Slutsatsen blir att Monki har ett starkt koncept som klarar av att 

förmedlas utan den klassiska formen av marknadsföring och att de bör hålla kvar vid sin 

grundidé och sina principer. Varje steg som tas i utvecklingen ska göras på Monki’s eget sätt. 
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1. Inledning  
 

I det inledande kapitlet beskrivs arbetets problembakgrund, problemdiskussion och 

problemformulering följt av huvud – och delproblem. Problemavgränsning, syfte, definition 

av nyckelord samt uppsatsens disposition behandlas här.  

 

1.1 Problembakgrund 
 

Med ett stort utbud av både produkter och tjänster inom detaljhandeln är konkurrensen stor. 

Stora kedjor och etablerade butiker har en betydande del av marknaden och det är svårt som 

nykomling att slå sig in. (Brolin & Madesten, 2005, s. 21) För att lyckas är det allt viktigare 

att hitta en egen nisch och rikta sig till en mer specifik målgrupp. Det kan vara svårt att hitta 

tomma platser på marknaden men det som krävs är att man fyller ett behov som tidigare inte 

varit tillgodosett. Precis som människor vill butiker inte längre vara som alla andra, de vill 

inte vara en i mängden. Något som försvårar för företag inom detaljhandeln är 

konsumenternas ständigt förändrande attityd och beteende. Den uppmärksammade situationen 

i världen gör att fokus på miljö och hållbar utveckling blir allt viktigare för många. 

Konsumenten ställer högre krav, letar efter mer hållbara lösningar och har större kunskap om 

konsumtionens påverkan. (Mossberg & Sundström, 2011) Genom Internet kan information 

enkelt fås om tillverkning, material samt vad företagen gör i miljö- och mänskliga 

rättighetsfrågor. Efterfrågan på plagg tillverkade av ekologiskt och återvinningsbart material 

blir allt större och kraven på rättvis framställning har blivit mer betydande. Detta kräver att 

företagen har koll på hela sin tillverkningskedja och använder sig av miljövänligare material 

vilket leder till mer omfattande arbete. En stigande trend är att fler och fler konsumenter 

väljer att handla via Internet. (Fölster, 2000, ss. 537-538) Det ställer högre krav på detaljisten 

att i butik erbjuda konsumenten något som inte går att få genom internethandeln. Det räcker 

inte längre att endast erbjuda produkter, man måste även ge någon form av mervärde kring 

dessa som till exempel mycket god service. Allt som allt ställer konsumenten större krav 

vilket komplicerar situationen för detaljisterna. Då konkurrensen är såpass hård är 

användandet av media en viktig faktor. De som syns får en plats i kundens medvetande och 

företagen kan förmedla sitt koncept vilket ger ett försprång gentemot konkurrenterna. Genom 

konsumenters användande av Internet ökar möjligheten att kommentera och ha åsikter kring 

produkter. Detta görs till exempel på bloggar och forum men även på företagens hemsidor. 

(Lundin & Lundqvist, 2010, s. 2) Denna yttrandefrihet kan antingen hjälpa eller stjälpa.   

 

1.2  Problemdiskussion  
 

Den hårda konkurrensen inom detaljhandeln ställer stora krav på varje enskild butik att 

utmärka sig. De måste skilja sig från mängden och erbjuda någonting unikt och extra. På den 

hårda marknaden är det nödvändigt att konsumenten lägger märke till och ser företaget och 

dess produkter. (Brolin & Madesten, 2005) För att göra sig sedd är rätt marknadsföring 

mycket viktigt och genererar i regel ökad försäljning och kännedom. Tv-, radio-, Internet-, 

tidnings- och utomhusreklam är de ”klassiska” marknadsföringsmetoderna vilka har stor 

genomslagskraft. Detta är någonting som konsumenten dagligen utsätts för vilket gör de 

medvetna om butikens existens och diverse erbjudanden. (Johansson, 2008, s. 11) Det finns 

dock andra sätt att sprida budskapet, vilket nytänkande företag lägger mycket energi på. För 

att understryka sitt unika koncept hittar man andra vägar att gå. Butikskedjan Monki fokuserar 
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på att erbjuda kunden någonting speciellt och oväntat. De använder sig inte av någon form av 

”klassisk” marknadsföring utan arbetar konstant med att låta butiken tala. (Jonsson & Agert, 

2006, s. 22) Det blir även allt viktigare att finna sin nisch för att fånga upp en egen målgrupp. 

Folk vill hitta något som passar just dem, de vill vara en i gruppen men ändå unika.  

 

1.3 Problemformulering  
 

Rapporten lägger fokus på följande frågeställningar:  

1.3.1 Huvudproblem  
Hur använder sig Monki av butikskonceptet som helhet för att förmedla det tänkta konceptet, 

och hur upplevs detta av konsumenten? 

1.3.2 Delproblem 

På vilket sätt skulle användande av ”klassisk” marknadsföring* påverka Monki? 

 

1.4 Problemavgränsning  
 

Rapporten kommer att fokusera på huruvida Monki lyckas förmedla det tänka budskapet och 

konceptet till konsumenten.  

 

1.5 Syfte 
 

Syftet med vårt arbete är att undersöka, beskriva och analysera hur väl Monki klarar av att 

förmedla sitt koncept och budskap utan att bruka den ”klassiska” formen av marknadsföring. 

  

1.6 Nyckelord och definition  
 

Sändare  

En sändare är någon som förmedlar och sprider ett budskap. I de flesta fall är detta riktat mot 

en specifik mottagare. (Communication, 2009) 

 

Mottagare/Konsument  

Den som tar emot det utsända budskapet från sändaren. (Communication, 2009) 

 

Butikskoncept  

Ett butikskoncept innefattar mycket mer än endast miljön i butikslokalen. I begreppet ingår 

allt som möter kunden i butik så som personal, musik och exponering av varor, vilket ger en 

helhetsupplevelse och något kunden kan förvänta sig. (Sewén & Tellefsen, 2006, s. 6)  

 

 

 

 

 

* Med ”klassisk” marknadsföring menas sådant som TV- radio-, Internet-, tidnings- och 

utomhusreklam.  
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Upplevelse  

En upplevelse är någonting som kan ges i butik och som fångar kundens personliga intresse, 

något minnesvärt. (Sewén & Tellefsen, 2006, s. 7) 

 

Marknadsföring  

De aktiviteter ett företag utför på marknaden för att möta kundens behov, öka medvetenheten 

om företaget och sina produkter samt att generera försäljning. Marknadsföring kan vara till 

exempel reklam genom tv, radio och Internet. (Knutsson & Tufvesson) 

 

Exponering  

När produkter och inredning placeras på ett sådant sätt att det tänkta budskapet förmedlas till 

konsumenten. (Nationalencyklopedin) 

  

1.7 Uppsatsens disposition  
 

Nedan följer en översikt av hur rapporten är strukturerad och uppbyggd.  

 

Kapitel 1: Inledning 

Första kapitlet innehåller problembakgrund, problemdiskussion och problemformuleringar, 

både huvud- och delproblem. De nyckelord som ligger till grund för vårt arbete definieras, en 

problemavgränsning görs och syftet klargörs. 

 

Kapitel 2: Studiens metod och genomförande 

I detta kapitel beskrivs studiens syfte, undersökningsmetod, urval, datainsamlingsmetod, 

datainsamlingsteknik och undersökningens tillförlitlighet.  

 

Kapitel 3: Teoretisk referensram 

I detta kapitel samlas den vetenskapliga informationen som rapporten grundar sig på. Här 

beskrivs de olika teorierna som har använts.  

 

Kapitel 4: Empiri och analys 

Denna del av arbetet delger sådan information som framkommit vid intervju med butikschef 

samt resultaten av påstana intervjun. Här tolkas och analyseras även materialet med hjälp av 

de teoretiska modellerna.  

 

Kapitel 5: Slutsatser  

I detta kapitel presenterar vi våra slutsatser av arbetet. Här ges svar på uppsatsens 

frågeställningar. 

 

Kapitel 6: Avslutande diskussion  

I denna del diskuteras arbetet och studien i dess helhet. Även tillförlitligheten i dessa delar 

analyseras och våra källor granskas.  
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2. Studiens metod och genomförande 
 

Kapitel två behandlar undersökningens syfte, undersökningsmetod, urval, 

datainsamlingsmetod, datainsamlingstekniker och undersökningens tillförlitlighet. Valen av 

metoder för vårt arbete beskrivs och motiveras.  

 

2.1 Syfte 
 

Det huvudsakliga i en rapport är dess syfte, och i detta avsnitt beskrivs syftet med vår studie.  

2.1.1 Explorativt syfte  
 

Om man vid starten av ett arbete besitter ytterst lite vetskap om problemområdet har 

undersökningen ett explorativt syfte och görs för att skapa en övergripande bild av problemet. 

I en sådan situation vet man inte riktigt hur arbetet kommer arta och utforma sig. När syftet är 

explorativt arbetas det med ”Vad”-frågor för att få grundläggande kunskap om problemet. 

Denna typ av syfte används framförallt som ett förarbete till vidare, mer grundliga, 

undersökningar.  En explorativ undersökning ger för det mesta så pass trovärdiga och 

tillförlitliga resultat att det sällan behövs göras ytterligare undersökningar. (Christensen, 

Engdahl, Grääs, & Haglund, 2011, ss. 57-58) 

2.1.2 Beskrivande syfte 
 

Det vanligaste bland undersökningar är att de har ett beskrivande syfte. Har undersökaren en 

god kännedom om problemområdet utan att det finns en tydlig, klar och uppdaterad bild kring 

situationen, är syftet av beskrivande karaktär. I sådana fall används framförallt ”Hur”-frågor 

för att få lärdom om området. När man genomför denna typ av undersökning går det att 

använda sig av i stort sett vilka källor och vilken typ av information som helst, och då uppnås 

med största sannolikhet bäst resultat om man använder sig av flera olika. (Christensen, 

Engdahl, Grääs, & Haglund, 2011, ss. 58-59) 

2.1.3 Förklarande syfte 
 

När det handlar om förklarande syften baseras de allt som oftast på explorativa och 

beskrivande undersökningar. I inledningsskedet finns det bra kunskap om problemområdet 

samt att undersökaren har en bra beskrivning av det.  Undersökningen bygger på ”Varför”-

frågor och går mycket mer på djupet än tidigare nämnda syften. (Christensen, Engdahl, Grääs, 

& Haglund, 2011, s. 59) 

  

2.1.4 Val av syfte 
 

Då vi redan har kunskap inom vissa områden är studien framförallt av beskrivande karaktär. 

För att göra ett grundligt arbete gjordes även en förstudie, vilket gör att undersökningen till 

viss del är explorativ. 
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2.2 Undersökningsmetod  
 

En undersökningsmetod kan vara av antingen kvalitativt eller kvantitativt slag. Nedan 

beskrivs de båda och vårt val motiveras. 

 

2.2.1 Kvalitativ metod  
 

När en kvalitativ undersökning görs är det för att få en djupare kunskap, och fokus ligger på 

helhetsförståelsen. En sådan typ av undersökning fokuserar framförallt på innebörden av 

sådant som ord, text, symboler och handlingar, den underliggande betydelsen tas fram. 

Personliga intervjuer, gruppintervjuer och fokusgrupper är vanliga typer av kvalitativa 

undersökningar. (Holme & Solvang, 1997, s. 78)  

 

2.2.2 Kvantitativ metod  
 

En kvantitativ undersökning görs oftast när kunskap redan finns om ämnet. De ger en bredare 

kunskap snarare än en djupare. Undersökningarna fokuserar på mängd och antal som ska vara 

lätta att identifiera och mäta. Analysen går främst ut på att hitta samband mellan variabler. 

Enkäter och telefonintervjuer är bra sätt att göra kvantitativa undersökningar på. (Holme & 

Solvang, 1997, s. 78) En kvantitativ undersökning passar bra när man redan vet ganska 

mycket om problemområdet och man vill testa teorier. Tanken med det resultat man sedan får 

är att kunna utveckla de testade teorierna. (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2011, ss. 

69-70) 

 

2.2.3 Val av undersökningsmetod  
 

Rapporten baseras på både kvalitativa och kvantitativa metoder beroende på att vi gjort en 

intervju med företagets butikschef samt en påstana intervju. Intervjun gav oss en bra grund 

och en tydlig insikt i problemet. Detta var viktigt för att vi skulle ha konkret information att 

jämföra och relatera resultatet från påstana intervjun med. Målet var att fördjupa och bredda 

kunskaperna inom problemområdet, vilket ledde oss till en slutsats. 

 

2.3 Urval  
 

Då det kan vara både kostsamt och mycket omfattande att göra undersökningar på valda 

målgrupper måste det ske någon form av gallring, ett urval. Dock blir resultatet trovärdigare 

desto större urval man väljer att använda sig av, det blir mer representativt för befolkningen. 

(Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2011, s. 114) 

 

2.3.1 Sannolikhetsurval  
 

Vid ett sannolikhetsurval har alla individer lika stor chans att komma med i urvalet. Detta ger 

tillförlitlighet till resultatet då det skapar en bättre helhetsbild av den totala populationen. 

(Bryman, 2002, ss. 104, 121) Det kräver att undersökaren har tillgång till en så kallad 

urvalsram, vilket är ett register över alla de personer som ingår i befolkningen. I och med att 

folk flyttar och liknande är det viktigt att man är noggrann när man väljer det register som ska 
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användas. För att urvalet ska vara av vikt för den valda undersökningen är det viktigt att vissa 

kriterier är uppfyllda. Dessa är förekomst, tillgänglighet, storlek och mätbarhet. Med 

förekomst menas att det måste finnas några personer eller organisationer som har liknande 

behov och som därför går att studera vidare. Tillgängligheten visar på i vilken utsträckning det 

går att få tag på information om urvalsgruppen. Att gruppen har tillräcklig storlek är viktigt 

för att den ska vara givande att undersöka. Slutligen är mätbarheten av vikt, med detta menas 

att gruppen är så pass stor att den kan kvantifieras. (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 

2011, ss. 114-115) 

 

2.3.2 Icke sannolikhetsurval  
 

I ett icke sannolikhetsurval har inte alla lika stor chans att delta som i ett sannolikhetsurval. 

Här fokuseras istället på specifika målgrupper vilka har större relevans för den valda 

undersökningen. Det ger med andra ord inte en representativ bild av populationen, det kan 

snarare ge en skev bild av verkligheten. (Bryman, 2002, ss. 101, 114-117) Dock kan denna 

typ av urval vara bra att använda, framförallt vid fall där det är viktigare att de tillfrågade har 

kunskap om ämnet än att de ska representera befolkningen i stort. (Christensen, Engdahl, 

Grääs, & Haglund, 2011, s. 129) 

 

2.3.3 Ramfel 
 

Ramfel uppkommer då urvalet av individer inte stämmer överens med den tänkta målgruppen 

vid en undersökning. Det leder till att resultatet inte blir tillförlitligt. Annat som kan bidra till 

ramfel är till exempel oklara frågeformuleringar, ett stort bortfall, felaktig intervjuteknik eller 

en otillräcklig urvalsram. (Bryman, 2002, ss. 101, 120-121) Ramfelet kan bestå av att man 

antingen fått fler respondenter i urvalsramen än vad som var tanken, eller att man inte lyckats 

få med så många som önskats, detta kallas över – eller undertäckning. (Christensen, Engdahl, 

Grääs, & Haglund, 2011, s. 111) 

 

2.3.4 Bortfallsfel  
 

Bortfallsfel betyder att de som valt att delta i undersökningen inte möjligtvis är representativa 

för hela den tänkta målgruppen. I och med att vissa väljer att inte svara på de frågorna som 

ställs vet man inte vart de står i jämförelse med de som svarat, om det är någon skillnad. 

(Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2011, s. 112) Olika typer av bortfall kan bero på 

om individer är frånvarande, sjuka eller om de inte vill svara på de frågor som ställs. 

Konsekvensen kan bli att resultaten är otillräckliga och utgången kan påverkas. Därför är det 

mycket viktigt att, under en undersökning, ha koll på eventuellt bortfall. Det blir därför av stor 

vikt att registrera sådant som ålder och kön. (Bryman, 2002, s. 101) 

 

2.3.5 Val av urvalsmetod 
 

Den typ av urval som vi valde att använda är icke sannolikhetsurval, ett så kallat 

bedömningsurval. Med hjälp av en påstana intervju tillfrågades de som vi trodde hörde till den 

tänkta urvalsgruppen, och där med de som vi antog passade in. Då vi valt att använda oss av 

tre åldersspann för vårt arbete var vi tvungna att gå på både utseende och magkänsla för att 
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fånga det tänkta urvalet. Därav finns det risk att resultatet inte är representativt för 

populationen som helhet, vilket är något vi är observanta på.  

 

2.4 Datainsamlingsmetod  
 

De olika typer av data som samlas in är antingen sekundär- eller primärdata. Nedan beskrivs 

de båda varianterna och vårt val motiveras.  

 

2.4.1 Sekundärdata  
 

Om ett resultat sedan tidigare är publicerat, det vill säga att man fått tag på det i andra hand, 

kallas det sekundärdata. Exempel på detta kan vara böcker, Internet och tidningsartiklar. Det 

positiva med denna typ av data är att man sparar mycket tid och energi då man slipper 

insamlandet av information. Sekundärdata baseras på primärdata. (Friberg, 2006, ss. 134-135) 

 

2.4.2 Primärdata  
 

Primärdata är sådan information som samlas in med hjälp av olika tekniker för just det tänkta 

ändamålet, information som tidigare inte varit publicerat (Christensen, Engdahl, Grääs, & 

Haglund, 2011, s. 72). Exempel på detta kan vara enkäter, intervjuer och förstahandsrapporter. 

Det positiva med denna typ av data är att den som tar fram informationen får en mycket 

grundläggande och tydlig bild. (Friberg, 2006, ss. 134-135) 

 

2.4.3 Val av datainsamlingsmetod  
 

Vårt arbete krävde att vi använde oss av både sekundär- och primärdata. I avsikt att få 

grundläggande kunskap om företaget, dess tankar och idéer gav intervjun oss en bra bild. 

Primärdata fick vi även genom en påstana intervju som grundade sig på en enkät. För att få en 

både djupare och bredare kunskap inom området var sekundärdata i form av kurslitteratur och 

Internet nödvändiga. 

 

 

2.5 Datainsamlingstekniker  
 

För att samla in data finns flera tillvägagångssätt. Nedan följer ett urval av olika 

datainsamlingstekniker. Slutligen beskrivs och motiveras våra egna val till detta arbete. 

 

2.5.1 Intervju  
 

En intervju kan antingen göras öga mot öga eller via telefon. Det är en form av muntligt 

samtal där den ena parten ställer öppna frågor till den andra som ger svar. Intervjuer görs ofta 

i ett kvalitativt syfte för att ge en djupare och mer ingående bild. (Ejvegård, 2003, ss. 49-50) 
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2.5.2 Enkät  
 

En enkät är en undersökning som ofta utgår från ett frågeformulär. Det ställs då ett par, noga 

utvalda, frågor till en större grupp av människor. I denna form av undersökning är svaren 

oftast bundna för att underlätta sammanställningen av resultatet. Ibland förekommer även 

öppna frågor och respondenten har möjlighet till egna kommentarer, men detta är mycket 

tidskrävande. (Ejvegård, 2003, ss. 53-54) En enkät kan användas på flera olika sätt, de kan till 

exempel antingen användas för att samla in information från enskilda respondenter eller från 

hela grupper, de kan även skickas ut till respondenterna via e-mail och post, delas ut ”på stan” 

eller finnas tillgängliga på Internet. (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2011, s. 138) 

 

2.5.3 Fokusgrupp  
 

En fokusgrupp leds av en som intervjuar samt en grupp som består av flera deltagare. Alla 

frågor ställs till hela gruppen för att skapa en diskussion och ett resonemang som vid en 

enskild intervju inte skulle framkommit. Man vill få reda på de tillfrågades attityd till ämnet. 

Tillsammans kan de få fram och ge olika vinklar och aspekter på undersökningsproblemet. 

(Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2011, s. 168) 

2.5.4 Påstana intervjuer 
 

En påstana intervju äger rum där det finns mycket folk i rörelse såsom på en gågata, utanför 

en butik eller i ett köpcentrum. Denna typ av intervju sker direkt på platsen och en enkät 

ligger till grund för intervjun. Antingen skriver intervjuaren ned svaren eller så får 

respondenten själv fylla i enkäten. (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2011, s. 188) 

Det är viktigt att enkäten är utformad på ett sådant sätt att den är lätt att förstå samt att 

frågorna passar och är givande för undersökningen i fråga. I denna form av undersökning är 

frågorna för det mesta bundna då det underlättar sammanställningen av resultaten. Ibland 

ställs också öppna frågor vilket ger respondenten möjlighet att komma med egna 

kommentarer och åsikter. En nackdel med att utföra en påstana intervju är att urvalet kan bli 

förvrängt då intervjuaren omedvetet eller medvetet lägger in personliga värderingar vid val av 

respondenter. Att göra en påstana intervju går relativt snabbt, svarsfrekvensen är hög och 

kostnaderna är mycket låga. (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2011, s. 189)  
 

2.5.5 Val av datainsamlingsteknik  
 

För att fullända vår rapport har vi samlat in information genom en intervju med butikschefen 

på Monki i Linköping, Hanna Wallerman, vilken gav oss primär information. Intervjun gjorde 

vi för att få information och fakta att grunda arbetet och våra resultat på. Under intervjun 

agerade båda intervjuare och vi valde att spela in intervjun på båda våra mobiltelefoner. Detta 

då vi ansåg att det var lättare att fokusera om vi inte behövde anteckna samt att intervjun 

fanns ordagrant tillgänglig för oss under arbetets gång. Nackdelarna med valet av att spela in 

intervjun är bland annat att den som svarar kan bli nervös och känna sig stressad, tekniken kan 

krångla och att renskrivningen tar mycket av vår tid.  

 

Vi bestämde oss också för att utföra en påstana intervju baserad på en enkät. Frågorna till 

enkäten grundades på problemformuleringen och det vi ville få ut av undersökningen. Målet 

var att, utifrån en bred åldersgrupp, ta reda på hur mycket och vad respondenterna visste om 

företaget Monki. Innan påstana intervjun genomfördes bestämdes att urvalsgruppen skulle 
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delas in i tre åldersspann. Dessa var 15-30 år, 31-45 år och 46 år och uppåt, och uppdelningen 

gjordes för att ge ett tydligt resultat. För att på ett bra sätt kunna jämföra de olika grupperna 

med varandra tillfrågades 30 personer i varje åldersspann.  

 

Påstana intervjun utfördes i Linköpings stadskärna den 11:e april. Vi genomförde intervjuerna 

tillsammans för att båda skulle få ta del av det respondenterna hade att säga. Då vi ville 

tillfråga ett så pass stort antal personer krävdes det att vi cirkulerade runt omkring centrum. Vi 

såg också till att inte befinna oss för nära Monki-butiken då det skulle kunna påverka 

resultatet. När intervjun gjordes var det vi, som intervjuare, som ställde frågorna och skrev 

ned respondentens svar.  

 

Vårt val av undersökning passade det aktuella arbetet bra då det var relativt lätt att få folk att 

besvara våra frågor. Vi kunde enkelt få ihop ett stort antal respondenter vilket i sin tur gav oss 

ett tydligt resultat. Ytterligare en fördel med denna typ av undersökning var att vi mötte de 

tillfrågade ansikte mot ansikte, vilket bidrar till minimalt missförstånd. Märkte vi till exempel 

att respondenten inte förstod frågan korrekt kunde vi utveckla frågan för att öka förståelsen. 

Det är även lättare att se en persons kroppsspråk och ansiktsuttryck när man tolkar ett svar. 

Enkätfrågorna var bra formulerade och de gav oss bra information kring problemområdet. Vi 

känner att det resultat vi kommit fram till med hjälp av påstana intervjun gav oss ett bra 

underlag till det fortsatta arbetet.  

 

De nackdelar som finns med vår påstana intervju skulle kunna vara att de frågor vi ställde inte 

ger så djupa svar på grund av att det inte blir en naturlig diskussion, den tillfrågade har ingen 

att bolla tankarna med. Det kan även vara så att frågorna inte är så pass genomtänkta eller 

välformulerade att de ger det resultat som vi hoppats på och som vi kan ha nytta av under 

arbetets gång. Något som man också kan se kritiskt till är tillvägagångssättet vid påstana 

intervjuerna då vi valde att hela tiden arbeta tillsammans. Hade vi istället gått var för sig 

skulle det antagligen resulterat i ett större antal tillfrågade vilket i så fall skulle ge ökad 

trovärdighet till undersökningen.  

 

2.6 Undersökningens tillförlitlighet  
 

För att beskriva undersökningens tillförlitlighet används begreppen reliabilitet och validitet. 

Nedan förklaras dessa och vår egen undersöknings tillförlitlighet diskuteras. 

 

2.6.1 Reliabilitet  
 

Reliabilitet är graden av undersökningens tillförlitlighet. När resultaten blir desamma 

upprepade gånger eller liknande vid flera tester anses de ha hög reliabilitet. (Johannessen & 

Tufte, 2003, ss. 28-29)  

 

2.6.2 Validitet  
 

Validitet är när undersökningen begränsas till endast det tänkta området. De frågor som ställs 

ska vara svåra att missuppfatta och man ska som intervjuare vara öppen för olika svar. 

Frågornas utformning spelar stor roll. Det är också viktigt att kontrollera de svar som ges med 

verkligheten, de måste vara logiska. (Johannessen & Tufte, 2003, ss. 47-48) 
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2.6.3 Undersökningens validitet och reliabilitet  
 

Genom den intervju och påstana intervju som vi gjort fick vi en bra grund och bas till 

rapporten. Sunt förnuft tillsammans med de resultat som framkommit gav oss data och 

information med stor tillförlitlighet. Dock har vi valt att endast utgå från en av kedjans alla 

butiker, vilket med andra ord inte gav oss en fullständig bild av problemområdet. 

Vetenskapliga teorier tillsammans med våra egna iakttagelser stödjer resultatet.  
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3. Teoretisk referensram  
  

I avsnittet nedan avhandlas rapportens valda vetenskapliga modeller. Modellerna är valda då 

de är väl kända och beprövade samt av relevans för arbetet och användbara som hjälpmedel.  

Vi har valt att börja med en kommunikationsmodell då den visar det naturliga flödet från 

sändare till mottagare. 5 P – modellen och AIDAS – modellen arbetar vi med i syfte att visa 

vad som krävs för ett framgångsrikt koncept.  

 

3.1 Schramms kommunikationsmodell 
 

Denna modell visar kommunikationen mellan sändare, företag, och mottagare, konsument. 

Den visar även på det ”brus” som kan störa signalen på dess väg till mottagaren. 

Kommunikationen sker åt båda håll och denna blir enkel om båda sidor befinner sig på 

samma nivå och i samma område. Feedback är en viktig del i processen då det visar sändaren 

hur signalen har tolkats. (Communication, 2009) 
  

 

(Figur 3:1 ”Schramms kommunikationsmodell”, omgjord. (nmtp04carollim, 2009)) 

 

Encoder  

Sändaren. Den som har ett budskap att förmedla. 

 

Decoder  

Den som står som mottagare till budskapet. För sändaren är det viktigt att konsumenten tolkar 

budskapet på det önskade sättet och att denne ger någon form av feedback. Utan denna 

återkoppling har kommunikationen misslyckats. (Management study guide) 

 

Signal  

Signal är det budskap som går från sändaren till mottagaren vilket kan störas av eventuellt 

brus. 
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3.2 5 P-modell 
 

Denna modell beskriver de olika konkurrensmedel ett företag använder sig av i sin 

marknadsföring. Som marknadsförare kan man mixa de olika delarna för att få ett så bra 

resultat som möjligt. Produkt, pris och plats är starkt sammankopplade, och en variabel kan 

inte genomgå en omfattande förändring utan att de andra berörs. Påverkan har däremot inte 

lika stark koppling till den övriga mixen. Det går att använda sig av flera olika sätt av 

påverkan utan att det får konsekvenser på de andra delarna. För att modellen ska bli något mer 

fulländad läggs ett femte P till, nämligen personal. (Gezelius & Wildenstam, 2011, s. 185) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Figur 3:2 ”5 P-modell”, 

omgjord. (Junior, 2012)) 

 

 

 

Produkt  

En del i modellen handlar om produkten och anledningen till varför konsumenten köper den. 

Det kan handla om sådant som utseende, varumärke, kvalitet, kringtjänster och garantier samt 

vilket behov den löser. (Konkurrentanalys, 2010)   

 

Pris  

Priset baseras på konkurrens och tillgänglighet, framställningskostnad med påslag av marginal 

samt kundens upplevda värde av produkten. (Konkurrentanalys, 2010) Det är viktigt för ett 

företag att välja rätt prisstrategi, dels för att kunna vara konkurrenskraftig och dels för att öka 

lönsamheten. (Gezelius & Wildenstam, 2011, s. 177) 

 

Plats  

Plats är på det sätt som produkten finns tillgänglig. Detta involverar sådant som öppettider, 

lokalisering, telefontider och möjlighet till annan kommunikation. En företagare kan välja 

olika distributionskanaler för att nå sina kunder. Exempel på detta kan vara genom detaljist, e-

handel eller grossist. (Gezelius & Wildenstam, 2011, ss. 181-182) 
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Påverkan 

Påverkan är olika typer av aktiviteter som förmedlar produktens eller tjänstens egenskaper på 

ett sådant fördelaktigt sätt att konsumenten handlar. Det finns flera sätt att påverka sina 

kunder på, bland annat genom personlig försäljning, direktmarknadsföring, sales promotion, 

public relations och annonsering. (Gezelius & Wildenstam, 2011, ss. 183-184) 

 

Personal  

Ytterligare ett P som kan användas, och som har stor betydelse, är personal. Det blir allt 

viktigare med tillmötesgående och serviceinriktad personal. Personalen har en stor del i 

kundens totala upplevelse av sitt besök i butiken. (Gezelius & Wildenstam, 2011, s. 187) 

 

3.3 AIDAS-modellen 
 

AIDAS är en modell som används för att åstadkomma ett effektivt flöde i marknadsföringen. 

A står för Attention, I för Interest, D för Desire, A för Action och S står för Satisfaction. 

(Aidas design)  

 

 

(Figur 3:3 ”AIDAS-modellen”. (Cudmore, 2010)) 

 

Attention  

Attention innebär att man som företag ska göra konsumenten uppmärksam på det budskap 

företaget vill förmedla och vad de vill erbjuda. Detta sker bland annat genom användande av 

säljhjälpmedel. (Expowera; Lilja, Bo) 

 

Interest 

Nästa steg är att gå från att ha fångat konsumentens uppmärksamhet till att få denne 

intresserad. (Expowera; Lilja, Bo) 

 

Desire 

Efter de två första stegen väcks förhoppningsvis konsumentens önskan att få sitt behov 

tillfredsställt eller att lösa det problem som finns. (Expowera; Lilja, Bo) 

 

Action 

Det behov som uppkommit mättas genom att få konsumenten att utföra en handling, det vill 

säga köpa eller beställa något. (Expowera; Lilja, Bo) 
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Satisfaction 

Till slut är det viktigt att konsumenten blir tillfredsställd, känner sig nöjd med köpet och 

upplever att det var rätt beslut som togs. På så sätt kommer konsumenten tillbaka fler gånger. 

(Expowera; Lilja, Bo) 
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4. Empiri och analys  
 

Vi har valt att redovisa empiri och analys i ett och samma kapitel beroende på att innehållet 

till stor del är detaljerat. I kapitlet redogör vi först för den empiriska delen i kursiverade 

stycken som sedan följs av en analyserande del. I empirin ges en företagsbeskrivning om 

Monki, en sammanställning av intervjun med butikschefen Hanna Wallerman i Linköping 

samt resultatet av påstana intervjun. Intervjun och påstana intervjun analyseras utifrån de 

olika teoretiska modellerna. 

 

4.1 Monki – ett inspirerande företag 
 

”Playfull”, ”Empowering”, ”Brave” och ”Friendly” är de fyra ledorden som genomsyrar 

företaget Monki. I allt från exponering, butik, musik och personal ska dessa förmedlas. Monki 

är både ett varumärke och en butikskedja som framförallt riktar sig till tjejer i åldrarna 15-30 

år. De erbjuder allt ifrån kläder till accessoarer och skor för tjejen som strävar efter att ha sin 

egen unika stil. (Monki) Tanken är att alltid kunna erbjuda kunden en hel outfit.  Monki´s 

yttre affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris, och visionen lyder ”Vi strävar 

efter att inspirera tjejer att uttrycka sig och vara mer sig själva”. (Monki, 2006) 

 

Företaget startades år 2006 i Sverige och är en del av Fabric Retail- koncernen, vilken ägs av 

H&M-koncernen. Detta gör Monki till systerföretag med H&M, COS, H&M home, Weekday 

och Cheap Monday. Företaget har stadigt expanderat och finns idag i Sverige, Norge, 

Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Kina. Monki erbjuder även 

en e-handel som är tillgänglig i totalt 18 länder. (H&M - koncernen) 

 

Något som skiljer Monki från dess systerföretag är att deras koncept är baserat på en historia. 

Det är en saga om en resa i ”The Monki World”. (Monki, 2006) Alla kollektioner har en egen 

berättelse om den fortsatta färden och varje plagg har sin del i resan. På företagets e-handel 

går det att läsa om varje enskild produkt och dess historia. (H&M, 2011)   

 

Något som skiljer Monki från många andra detaljister är att de inte använder sig av någon 

som helst ”klassisk” marknadsföring. De har aldrig gjort reklam genom till exempel TV, 

radio, tidningar eller utomhusreklam. För att göra sig sedda hittar de istället egna, unika och 

annorlunda sätt, så kallade ”Monki-ways”. Monki har bland annat en egen gratistidning som 

heter Monki Magazine vilken är tillgänglig i butikerna. I denna finns det inspirationsbilder, 

aktuella kollektioner och intervjuer. Företaget har även kommit ut med en ny app till 

mobiltelefoner som heter ”Monki Mi”. I denna går det att se de kollektioner som för tillfället 

finns och man kan också ändra sitt utseende till någon av Monki-figurernas. (Wallerman, 

2012) 
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4.2 Intervju med butikschef 
 

Vad vill Monki säga till konsumenten? 

 

Enligt Monki’s butikschef i Linköping, Hanna Wallerman (H.W.), finns i 

stort sett allt Monki vill säga sammanfattat i företagets vision. Monki vill 

förstärka tjejers inre genom att låta de klä sig, bete sig och vara precis som 

de vill genom att bära deras produkter. Det allra viktigaste för Monki är att 

kunderna ska få möjlighet att ha sin egen stil och förstärka sitt eget 

självförtroende, att de ska få uttrycka sig som de vill. 

 

För ett företag är det viktigt att rätt budskap når ut på rätt sätt, till rätt målgrupp. Det Monki 

vill förmedla till konsumenten är i stora drag att låta tjejer vara sig själva till 100 procent och 

öka självförtroendet hos dem. Utgår man ifrån Schramms kommunikationsmodell, figur 3:1, 

är då detta signalen, vilken riktas till den rätta målgruppen. Denna signal måste skickas på rätt 

sätt av sändaren för att nå mottagaren, denne i sin tur uppfattar den då på det tänkta sättet. 

Uteblir rätt form av signal bidrar det inte till önskad respons. (Communication, 2009) 

 

 

Vilken är Monki’s målgrupp? 

 

Monki vänder sig framförallt till åldrarna 15 till 30 år, vilket är en relativt 

bred målgrupp. Men enligt H.W. välkomnar man äldre personer med öppna 

armar, och har de väl vågat sig in i butiken en gång så är det oftast de äldre 

som kommer tillbaka. Dock riktar sig exponeringen i butik fortfarande till 

den yngre generationen, men om de lite äldre ger butiken och Monki en 

chans finns det alltid något för alla. H.W. trycker på att personalens 

bemötande alltid är viktigt men att det i dessa situationer är av extra vikt, 

att de hjälper till och har ett trevligt sätt då det är på det viset kunderna 

återkommer. 

 

I grund och botten vänder sig Monki till en yngre målgrupp. Detta gör att alla deras signaler, 

det som gör konsumenten intresserad, riktas till åldersspannet 15 till 30 år. (Communication, 

2009) Med hjälp av sådant som exponering och dylikt fångar Monki den tänkta konsumentens 

intresse. (Expowera; Lilja, Bo) I och med detta fångas inte de utanför målgruppen upp i 

samma utsträckning. Dock välkomnar Monki äldre personer med öppna armar, men skulle de 

räknas som målgrupp krävs det att företaget förändrar sina signaler så att de kommunicerar till 

ett bredare åldersspann. (Communication, 2009) Då Monki vill nå även denna grupp är 

personalens service och bemötande av extra vikt. Personal i sig är en av framgångspelarna i 

5P – modellen, figur 3:2, och bidrar till en lyckad marknadsföringsmix. (Gezelius & 

Wildenstam, 2011) 

 

 

Varför använder sig inte Monki av någon form av klassisk 

marknadsföring? 

 

Att vara unikt är en av grundpelarna i företaget, en följd av detta är att 

Monki valt att inte amvända sig av någon form av klassisk marknadsföring 

så som TV, radio, tidningar, reklamblad eller utomhusreklam. H.W. menar 

att detta till största del beror på att Monki ska hålla det unika och 
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annorlunda vid liv, men också för att de tror på att testa nya sätt att nå ut 

till kunden. Istället för att till exempel visa en reklamfilm på TV vill Monki 

att kunden ska tycka att det är kul och inspirerande att komma in i någon av 

butikerna. Målet är att locka konsumenterna med konceptet i dess helhet 

samt med trevlig och rolig personal, att kunderna kommer och kollar på 

produkterna för att de tycker att det är trevlig stämning i butiken. För 

Monki är det viktigare att budskapet sprids via mun till mun än med någon 

annan typ av klassisk marknadsföring, säger H.W. Med andra ord krävs det 

att kundens första intryck av butiken och företaget blir rätt.  

 

Monki har valt att inte använda sig av någon form av ”klassisk” marknadsföring för att stödja 

deras unika koncept. Det man som företag vill uppnå med reklam är att fånga uppmärksamhet 

och skapa ett första intresse för det som erbjuds. Genom att få upp ögonen för till exempel en 

produkt skapas förhoppningsvis ett behov som konsumenten i sin tur vill tillfredsställa, detta 

genom ett köp. Företagets mål är att få en nöjd kund som vill återkomma. (Expowera; Lilja, 

Bo) Då Monki alltså valt bort det naturliga sättet att synas är det därför extra viktigt att de 

arbetar med relevanta delar på sitt egna, genomtänkta sätt. Monki jobbar extra mycket utifrån 

de 5 P:na, figur 3:2. Genom att locka in konsumenten i butiken endast genom ett spännande 

intryck skapas där ett intresse. Detta visar att platsen av Monki’s butiker är av stor betydelse 

då ingen typ av ”klassisk” marknadsföring lockat dem dit. Väl inne i butiken tar Monki fasta 

på betydelsen av god service och trevlig personal. Tack vare rolig personal som skapar en god 

stämning för varje kund får företaget dessa att trivas och sannolikheten är stor att de gör ett 

köp. Genom en genomtänkt och speciell exponering av produkterna inspirerar Monki 

konsumenten vilket är ytterligare en del i företagets egen marknadsföring. (Gezelius & 

Wildenstam, 2011) För Monki är det viktigt att första intrycket blir rätt då de lägger stor vikt 

vid att budskapet sprids via mun till mun.    

 

 

Hur förmedlar butiken i sin helhet Monki’s budskap? Med personal, 

exponering, musik och dylikt? 

 

H.W. menar på att det är med hjälp av butiken i dess helhet som Monki 

förmedlar sitt budskap till kunden. Som grund till hela konceptet ligger en 

historia, en saga som handlar om små figurer som kallas Monkisar. Enligt 

sagan skapas dessa Monkisar i staden av olja och stål och de har olika 

personligheter. De finns runt om i butikerna och tanken med dem är att de 

ska sitta på varje persons axel och höja dennes självförtroende. Denna 

berättelse är något som Monki vill sprida till omvärlden men dock har den 

inte riktigt nått ut i så stor omfattning som man önskat, vilket till stor del 

beror på att fokus legat på andra saker under en tid. Dels har framgången 

för Monki varit väldigt stor, företaget har expanderat i snabb takt och 

uppköpet av H&M tog mycket av den energi och tid som tidigare fanns, 

säger H.W. Monki – sagan har därmed hamnat lite i bakgrunden. Men för 

att ändra på det har man skaffat en branded marketing – avdelning som 

arbetar hårt med att få Monki att synas på deras egna och unika sätt, det är 

en ständigt pågående process. Även i butik arbetas det hårt med den delen 

och de anställda tar varje tillfälle i akt att berätta sagan för kunderna, vilket 

får många att intressera sig ännu mer för företaget.  
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Monki har en tydlig grundidé för företaget. De vill berätta en saga för konsumenten, om den 

Monkivärld som ligger till grund för hela konceptet. Dock har det inte spridits i den 

omfattning företaget hade önskat. Någonstans på vägen har signalen störts och drabbats av ett 

så kallat brus. I detta fall handlar det om att fokus har legat på annat och att sagan har hamnat 

i skuggan av detta. För att Monki ska kunna sända den rätta signalen till den tänkta 

mottagaren krävs det att bruset reduceras. Det är viktigt att mottagaren uppfattar signalerna på 

rätt sätt, och för att lyckas med det har företagets relativt nya branded marketing – avdelning 

stort fokus på detta. (Communication, 2009) 

 

Hur arbetar då Monki med att synas på sina egna sätt? 

 

För att synas på sina egna sätt släpper bland annat Monki sin egen tidning 

Monki Magazine med jämna mellanrum samt att de visar Monki Television 

på hemsidan. Det som det för tillfället fokuseras mest på är tidningen, den 

är dock väldigt påkostad samtidigt som den ges ut gratis i butikerna. Monki 

har i stort sett aldrig varit delaktiga i events, säger H.W., då de vill göra 

saker och ting på deras eget sätt, men de har insett att man måste följa med 

i utvecklingen och i vissa fall tumma lite på den regeln.  

 

För att förstärka sitt unika koncept, och verkligen bevisa för sina trogna kunder att det 

annorlunda hålls vid liv, skickas signaler på Monki’s egna sätt. (Communication, 2009) 

 

Skulle Monki gynnas av klassisk marknadsföring? 

 

Skulle man leka med tanken och tänka sig att Monki skulle börja använda 

sig av klassisk marknadsföring skulle det med största sannolikhet gynna 

företaget rent ekonomiskt, tror H.W. Och det skulle säkerligen gå att göra 

reklam på ett vis som skulle vara representativt för Monki, till exempel TV- 

eller utomhusreklam. Från början, vid Monki’s start, fanns det inga som 

helst ansikten eller kroppsformer på ”skyltdockorna”, detta för att alla 

tjejer skulle känna att de kunde ha klädesplagget som exponerades. Detta 

har dock ändrats lite med tiden och idag finns det skyltdockor i vissa av de 

större butikerna, men de visar då fortfarande inga ansikten, och det görs på 

Monki’s vis. Med andra ord kommer det mer och mer av sådana aktiviteter 

och det är framförallt H&M som trycker på, samtidigt som de är väldigt 

avvaktande och låter Monki göra på sitt sätt. 

 

Påverkan är en del av en lyckad marknadsföringsmix och det handlar om de sätt som företaget 

förmedlar en produkts egenskaper. Det leder förhoppningsvis till att konsumenten handlar. I 

Monki’s fall är det av vikt att en betydande del av konceptet i sig förmedlas på ett fördelaktigt 

sätt. (Gezelius & Wildenstam, 2011) Reklam är en mycket effektiv påverkan och det skulle 

med största sannolikhet gynna Monki rent ekonomiskt. För att kunna konkurrera har Monki 

redan i nuläget ändå börjat släppa något på principerna. De har blivit något mer offentliga 

men på ett sätt som talar Monki.  

 

 

Skulle klassisk marknadsföring kunna vara negativt på något sätt?  

 

Något som är viktigt för Monki är att de inte ska vara påtryckande på något 

sätt.  Skulle de börja använda sig av klassisk marknadsföring skulle det 
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strida mot detta, menar H.W. Så länge som företaget inte massbeställer hem 

produkter till butikerna lär det inte påverka de redan trogna kunderna. 

Monki måste fortfarande behålla sin unikhet och det annorlunda konceptet 

annars kan det leda till bortfall av stamkunder. Och i och med att Monki, 

sedan en tid tillbaka, erbjuder mer kommersiella kläder har kunderna redan 

fått vänja sig vid denna ”normalisering”. Det krävs att de följer med i 

utvecklingen till viss del annars går andra företag om och Monki kommer 

inte sälja så bra som de gör. H.W. menar att det viktigaste fortfarande är att 

kunna erbjuda kunden olika varianter och stilar, och att det är på det sättet 

som de kommer att behålla sina kunder.  Att erbjuda ett originellt tänk med 

annorlunda kläder och kollektioner är ett vinnande koncept. 

 

Då Monki redan i nuläget tvingats gå mer åt det kommersiella hållet har kunderna sakta men 

säkert fått vänja sig vid detta. I ett sådant läge är det viktigt att Monki gör det på sitt sätt för 

att behålla sitt koncept. Det krävs att den signal som företaget vill sända till konsumenterna 

fortfarande skickas på ett liknande, eget sätt. Den inriktningen är för att den tänkta 

målgruppen ska ta till sig budskapet. (Communication, 2009) Görs detta på fel sätt och det 

skapas ett brus, figur 3:1, riskerar företaget att tappa de trogna kunderna. 

 

 

För Monki är det viktigt att vara annorlunda och låta sina kunder ha sin 

egen stil. Utan ”klassisk” marknadsföring stöds detta koncept men företaget 

har också insett att det krävs en viss kommersialisering för att stå emot 

konkurrensen. Det är dock viktigt att det görs på ett Monki – sätt.  

 

4.3 Påstana intervju 
 

I denna del sammanfattas och analyseras de resultat som framkommit av vår påstana intervju. 

Det var tre åldersspann som tillfrågades: 15-30 år, 31-45 år och 46 år och uppåt. För att 

underlätta i kommande avsnitt väljer vi att använda oss av följande förkortningar: Å1, Å2 och 

Å3.  

 

 

Av de tillfrågade i Å1kände hela 97 % till företaget Monki. I Å2 var det 83 

% och i Å3 var det endast 63 % som visste vad det var.  

 

Precis som i Schramms kommunikationsmodell handlar detta om sändarens signal till den 

tänkta mottagaren. (Communication, 2009) Då Monki framförallt riktar sig till en yngre 

målgrupp, 15 – 30 år, är det dem som till största del står som mottagare av företagets budskap. 

(Wallerman, 2012) De äldre som står utanför Monki’s tänkta målgrupp är inte på samma nivå 

som sändaren vilket resulterar i att de inte heller tolkar signalen på det tänkta sättet. 

(Communication, 2009) Detta visar sig ganska tydligt genom att kännedomen om företaget 

sjunker med stigande ålder.   
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I de olika åldersspannen fanns generellt kännedom om Monki på grund av 

att konsumenten vid något tillfälle passerat butiken. Dock var det en relativt 

stor del av de tillfrågade i Å2 och Å3 som hade vetskap om Monki tack vare 

att de har barn i ungdomlig ålder. I Å3 var det även mer förekommande att 

de fått kännedom om företaget genom bekanta. 

 

Enligt AIDAS – modellen, figur 3:3, är det viktigt att fånga konsumentens uppmärksamhet 

och förmedla sitt budskap. (Expowera; Lilja, Bo) Då Monki arbetar med butiken i helhet som 

ett marknadsföringsmedel är det den som ska fånga uppmärksamhet, vilket gör att i stort sett 

alla de som hade vetskap om företaget hade det för att de passerat butiken. (Wallerman, 2012) 

Det i sin tur visar på att den valda platsen för butiken lämpar sig bra för denna typ av koncept, 

vilket är en av de viktiga pelarna i marknadsföringsmixen. (Gezelius & Wildenstam, 2011) 

Flera av respondenterna utanför den tänkta målgruppen hade också fått vetskap om Monki 

genom att informationen spridits via mun till mun, vilket är något företaget fokuserar mycket 

på. (Wallerman, 2012) 

 

 

När de tillfrågade skulle beskriva Monki med tre ord svarade Å2 och Å3 

ganska lika, medans svaren från Å1 skilde sig något. Å1 hade många olika 

tankar om vad som definierade företaget och svaren var mestadels 

relaterade till sortimentet och butiken. Exempel på ord som var vanliga var; 

speciella kläder, snygga kläder, annorlunda, prisvärt, färgglatt, modernt 

och galet. I Å2 och Å3 låg istället mycket av fokus på att det var ungdomligt, 

modernt och annorlunda.  

 

Det resultatet går att koppla till 5P – modellen, figur 3:2, där sådant som produkt, pris och 

plats spelar en avgörande roll i marknadsföringsarbetet. Den yngre, och tänkta, målgruppen 

hade mycket fokus på företagets produkter i sig, butiken i dess helhet samt priset på 

produkterna. Utgår man från 5P – modellen fångar Monki där in flera av delarna i 

marknadsföringsmixen som leder till ett bra resultat. Produkt i detta fall innefattar framförallt 

utseendet samt att den uppfyller ett behov av att vara annorlunda och modern. P:et pris var det 

många respondenter som kopplade till företaget på ett positivt sätt, de tyckte det var prisvärt. 

Ett tredje P som många i det yngre åldersspannet relaterade till Monki var platsen, i detta fall 

butiken. Det innefattar att butiken är galen, annorlunda, färgglad och ger ett roligt intryck. 

(Gezelius & Wildenstam, 2011) De tillfrågade i Å2 och Å3 tolkar inte de tänkta signalerna på 

samma sätt som Å1. En anledning till detta är att de inte tillhör Monki’s målgrupp. Som 

Schramms kommunikationsmodell visar är de inte heller den mottagaren som sändaren vill 

ska uppfatta och tolka signalen. (Communication, 2009) Å2 och Å3 kopplade företaget 

framförallt till att det var ungdomligt, vilket Monki förmedlar vid första anblicken. 

 

 

Av de som kände till företaget var det i Å1 93 % som hade besökt en av 

Monki’s butiker, i Å2 var det 80 % och i Å3 var det 68 %. Å1hade mest 

uppfattningar om besöket i butik i jämförelse med de andra åldersspannen. 

De ansåg att det var en rolig och unik butik med snygga kläder och bra 

exponering. Flera ansåg dock att intrycket var ganska rörigt. De som besökt 

butiken i Å2 tyckte att det framförallt var annorlunda och bra, men även att 

det var mörkt och rörigt. Å3 hade överlag inte många åsikter, eller mycket 

att säga, om butiken i sig. De tyckte upplevelsen och intrycket var bra och 

ungdomligt samt att servicen var god.  
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Det första steget i AIDAS – modellen, figur 3:3, är att fånga konsumentens uppmärksamhet 

och göra den medveten om företagets budskap. Nästa steg är att göra konsumenten intresserad 

av vad som erbjuds. (Expowera; Lilja, Bo) När ett intresse har skapats för företaget leder det 

till att de väljer att besöka butiken, detta för att se vad som finns innanför dörrarna. Återigen 

visar resultatet på att Monki lyckas med att göra den tänkta målgruppen Å1 intresserad, vilket 

leder till att de besöker butiken. I och med stigande ålder minskar antalet besökare rent 

procentuellt. Som AIDAS – modellen visar skapas inte samma intresse för butiken hos dessa 

åldersspann, vilket inte är något som Monki strävar efter. (Expowera; Lilja, Bo)  

 

De som gjort ett besök i butiken hade blandade åsikter om detta. Tolkar man resultaten utifrån 

5P – modellen, figur 3:2, visar det att det som har lämnat spår hos Å1 efter besöket framförallt 

är produkterna i sig. Dock tyckte många att intrycket i butik var ganska rörigt vilket drar ner 

upplevelsen som helhet. Denna negativa påverkan blir ett steg tillbaka i företagets 

marknadsföringsmix. (Gezelius & Wildenstam, 2011) Att det var rörigt tyckte även Å2. 

Överlag tyckte samtliga åldersspann att besöken varit till belåtenhet, att det varit bra. Något 

som endast Å3 upplevt i butiken var det trevliga bemötandet och den goda servicen. Detta 

visar att ett av de 5 P:na, personal, är av stor vikt i det äldsta åldersspannet, och att en trevlig 

personal höjer den totala upplevelsen av butiken. (Gezelius & Wildenstam, 2011)  

 

 

Anledningen till att respondenterna går till Monki skiljer sig åt mellan 

åldersspannen. Å1 besöker främst butiken på grund av sortimentet och att 

det är annorlunda, men även det trevliga bemötandet, priset och stämningen 

spelar in. Å2 går framförallt till Monki för att ”titta in”, de har sällan ett 

ärende utan de går in när de ändå passerar butiken, till exempel vid en 

shoppingrunda. Övriga anledningar till ett besök är det trevliga 

bemötandet, priset och sortimentet. Å3 går i stort sett aldrig in i butiken av 

någon anledning. Antingen följer de med någon, ofta barn eller barnbarn, 

eller så är det på grund av ren nyfikenhet.  

 

Resultatet från frågan går att koppla till 5P – modellen. Överlag är anledningarna till att 

respondenterna i Å1 går in i Monki’s butik de tre P: na produkt, personal och pris. Detta visar 

på att Monki täcker in tre av de fem viktiga delarna i en lyckad marknadsföringsmix. Å2 och 

Å3 ser oftast inget egenmäktigt behov av att besöka butiken, utan de följer allt som oftast med 

som sällskap. I detta fall är det alltså inget av de 5 P: na som lockar dessa konsumenter att gå 

in. (Gezelius & Wildenstam, 2011) Detta visar på att företagets signaler, deras 

marknadsföring, går ut till ”rätt” målgrupp och det i sin tur ger positiv feedback i form av att 

de ger butiken ett besök. (Communication, 2009) 

 

Den media som påverkar Å1 i störst utsträckning är TV, Internet och 

bloggar. De tar även till sig av tidningar. Radio, utomhusreklam och 

reklamblad var inte något som påverkade överhuvudtaget. Respondenterna i 

Å2 tar framförallt till sig av tidningar, TV, Internet och reklamblad. Radio, 

utomhusreklam och bloggar anses inte påverka. I Å3 var TV, tidningar och 

reklamblad de media som flest berördes av. Inom denna grupp var sådant 

som radio, Internet, utomhusreklam och bloggar inte av större intresse.  

 

Marknadsföring genom olika typer av media görs för att fånga konsumentens 

uppmärksamhet, skapa ett intresse samt väcka ett behov hos konsumenten. Detta i sin tur 
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leder med största sannolikhet till att behovet mättas genom ett köp, vilket generar en vinst för 

företaget. (Expowera; Lilja, Bo) TV som media är, av resultatet att döma, något som de flesta 

av de tillfrågade blir påverkade av. Det är uppenbart att denna typ av media är ett bra sätt för 

att fånga konsumentens uppmärksamhet. När det kommer till val av marknadsföringskanal 

visar resultatet att det är viktigt att rätt sändare, skickar rätt signal till rätt mottagare. I annat 

fall kan signalen tolkas felaktigt eller inte uppfattas alls, vilket i sin tur leder till utebliven 

respons. (Communication, 2009) 

 

 

Resultatet av påstana intervjun visar ganska tydligt att Monki’s tänkta 

målgrupp är de som uppfattar och tar åt sig mest av företagets budskap.  
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5. Slutsatser 
 

Under slutsatser diskuteras och ges svar på huvud- och delproblem. Vi lägger här in egna 

reflektioner och värderingar om vårt arbete.  

 

 

5.1 Huvudproblem  
 

Hur använder sig Monki av butiken som helhet för att förmedla det tänkta konceptet, 

och hur upplevs detta av konsumenten? 
 

Monki använder sig inte av någon typ av ”klassisk” marknadsföring i form av sådant som TV, 

radio, tidningsannonser, utomhusreklam och Internet. Det beror på att de vill bevara ett unikt 

och annorlunda koncept. Monki fokuserar istället på att använda butiken som helhet som ett 

marknadsföringsmedel och de lägger mycket energi på den delen. Det enda sätt man kan ta 

del av företaget på, förutom att gå in i butiken, är på deras e – handel. Genom att skapa en 

spännande, annorlunda och inspirerande miljö vill Monki att besöket i butik ska vara en 

upplevelse. Fokus ligger på att behålla kunden och få den att vilja komma tillbaka, samt att de 

ska tala gott om företaget. Detta är viktigare än att det första besöket leder till försäljning.  

 

Orden ”Playfull”, ”Empowering”, ”Brave” och ”Friendly” ska, som tidigare nämnts, 

genomsyra allt från butik och exponering till musik och personal. Vrider man lite på orden 

anser vi, efter undersökningen, att dessa införlivas ganska bra. Många av de tillfrågade 

konsumenterna i målgruppen tycker att butiken är annorlunda, speciell och galen vilket kan 

kopplas till orden ”Playfull” och ”Brave”. De vågar sticka ut och vara sig själva ända ut i 

fingerspetsarna. Vi anser att det medvetna valet av utebliven marknadsföring utanför butik är 

väldigt modigt, ”Brave”, och genom att stå fast vid detta och tro på sig själva höjs 

dimensionen av självkänsla ytterligare. Då Monki vågar sig på nya, oprövade saker kan det 

inte anses annat än modigt och det är uppenbarligen ett framgångskoncept. Många tycker 

också att det trevliga bemötandet är en anledning att göra ett besök i butiken vilket visar att 

Monki lyckas förmedla det vänskapliga intrycket.     

 

Av vår undersökning att döma kände de flesta i Monki’s målgrupp till företaget. I och med 

stigande ålder hos de tillfrågade sjunker vetskapen, vilket bevisar att Monki lyckas med att 

fånga upp den tänkta målgruppen utan hjälp av ”klassisk” marknadsföring. Trots att företaget 

riktar sig till ett ganska tydligt åldersspann genom allt ifrån exponering till utbud, är de ändå 

öppna med att det finns något för alla. Resultaten visar att flera av de tillfrågade i de äldre 

åldrarna inte ens besökt butiken samt att de anser Monki vara mycket ungdomligt, de tyckte 

inte att det passade dem. De som gjort ett besök tyckte också butiken var väldigt ungdomlig 

men även att det var rörigt. Detta är ytterligare ett bevis på att det företaget vill förmedla inte 

är anpassat för den äldre befolkningen. För att fånga upp en större och äldre målgrupp skulle 

vissa förändringar krävas, konceptet skulle behöva vinklas något. I och med att de som inte 

sedan tidigare känner till Monki och dess utbud endast ser det ungdomliga och röriga ger de 

inte butiken en chans. De antar att det inte finns något för dem. Det som skulle krävas för att 

få dessa konsumenter att gå in vore att de redan innan visste vad butiken hade att erbjuda, att 

det faktiskt finns produkter passande för dem. Den här informationen skulle med största 

sannolikhet nå ut bäst genom någon form av reklam. TV, tidningar och reklamblad är sådan 

media som den äldre generationen medvetet främst påverkas av. För att återkoppla till 
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intervjun med butikschefen samt påstana intervjun är värdet av god service av stor vikt för de 

äldre. Genom enkätundersökningen framgick det att de äldre lägger märke till och minns ett 

trevligt bemötande. Om det är dessa kvinnor man vill locka och behålla är denna del av 

mycket stort värde.  

 

Om Monki skulle välja att vinkla konceptet till en äldre målgrupp krävs det att företaget 

förmedlar en annan typ av budskap på ett annat sätt. I och med det ändras det intryck Monki 

ger utåt och vi tror att det skulle påverka den nuvarande målgruppen negativt. Det butiken i 

nuläget vill förmedla är en känsla av självförtroende och att våga vara sig själv, att få ha sin 

egen stil. För att nå ut till kvinnor över 30 år skulle det enligt vår undersökning kräva att det 

ungdomliga uttrycket i butik tonas ner samt att det blir mer ordning och reda. Då konceptet 

fungerar bra som det är nu skulle denna anpassning antagligen leda till bortfall av de trogna 

kunderna. Att ta bort det som är grunden till Monki, det som är annorlunda och galet, och bli 

mer kommersiella känns som att företaget skulle förlora hela konceptet. Om man ska hårddra 

det skulle ett företag som Monki inte behöva finnas kvar efter en sådan normalisering, det 

finns redan så pass många som erbjuder detta. 

 

Någonting som verkar vara aktuellt för Monki är att sprida historian om ”The Monki World”. 

Innan vårt arbete tog början kände ingen av oss till denna saga fastän att det ligger till grund 

för hela konceptet. Information hittas varken på Internet eller i butik och det var inget som de 

tillfrågade i påstana intervjun nämnde. För att bygga på sin unikhet och stärka det företaget 

står för vore det ett smart drag att i större omfattning sprida historian. Då varje kollektion har 

en egen del i sagan skulle det vara roligt för konsumenten att kunna läsa om den i både butik 

och på Internet. Det skulle skapa ett mervärde för både produkterna och varumärket i sig. Då 

företaget redan har en hemsida anser vi alltså att den skulle kunna utnyttjas mycket mer än 

vad den i nuläget gör. Monki’s målgrupp är aktiva på Internet och av resultatet att döma är det 

ett av de främsta medier de påverkas av. På hemsidan borde det med andra ord finnas mer 

allmän information samt historien om ”The Monki World”, vilken är en så pass stor del av 

företaget. Denna unika saga skulle kunna utnyttjas till fördel för Monki. 

 

Som svar på huvudproblemet kan vi se att Monki lyckas bra med att förmedla sitt tänkta 

budskap och koncept. Genom att inte vika av från det annorlunda och speciella står de fast vid 

det som kännetecknar företaget. Allt som har med butiken att göra genomsyras av 

grundtanken att sticka ut från mängden. Den tänkta målgruppen av yngre kvinnor uppskattar 

att Monki inte är som alla andra företag och man får en känsla av att det just verkligen är det 

annorlunda som lockar. Det budskap som Monki vill förmedla genom sin butik uppfattas på 

rätt sätt av dessa och har blivit av betydande del för att skapa en plats i konsumentens 

medvetande. Företaget har dock mer att jobba på och vissa delar i budskapsspridningen kan 

förbättras. Det finns så mycket historia bakom varumärket och att förmedla det på ett mer 

omfattande sätt skulle inte annat än gynna Monki.  
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5.2 Delproblem 
 

På vilket sätt skulle användande av ”klassisk” marknadsföring påverka Monki? 

 

Att behålla ett annorlunda och unikt koncept är det absolut viktigaste för Monki och det 

vidhålls genom att inte använda någon form av marknadsföring i klassisk bemärkelse. Monki 

lägger istället allt fokus på att förmedla sitt budskap genom butiken. Skulle företaget välja att 

kommersialisera sig och börja använda sig av reklam leder det med största sannolikhet till 

konsekvenser, positiva som negativa.  

 

Syftet med att använda sig av marknadsföring är i grund och botten att göra sig sedd, skapa ett 

intresse och generera försäljning. Därför anser både vi och butikschefen Hanna Wallerman att 

det inte skulle vara annorlunda för Monki. Genom att exponera sina produkter för 

allmänheten får det konsumenten att veta vad som erbjuds och de lockas på så vis till butiken. 

Monki skulle få en högre position i kundens medvetande och ett besök blir mer naturligt. Att 

marknadsföra sig via reklam, till exempel på TV och i tidningar, skulle öppna upp för en 

bredare kundgrupp. Som undersökningen visar var det flera av de äldre som inte visste vad 

Monki var och framförallt inte trodde att det fanns något för dem. Om dessa konsumenter får 

en inblick i vad som erbjuds minskar de missförstånd som finns och möjligheten att de ger 

butiken en chans ökar.  

 

Vi anser ändå att Monki skulle kunna dra nytta av marknadsföring via reklam så länge de gör 

det på sitt eget sätt. All form av reklam går att vinkla och utforma på ett sätt som andas Monki 

utan att det blir för kommersiellt. Företaget kan på ett enkelt sätt nå ut med sin historia och i 

och med det öka intresset och förståelsen för hela konceptet. Påstana intervjun visade att TV 

var det mediet som majoriteten av de tillfrågade påverkades av. En eventuell TV – reklam går 

fortfarande att rikta till den yngre målgruppen men ändå öka medvetenheten om företaget hos 

den övriga befolkningen. Den tänkta målgruppen är relativt ung och generellt rör de sig 

mycket på Internet och läser bloggar. Att marknadsföra sig via Internet är både billigt och 

enkelt samtidigt som det framförallt når ut till de rätta mottagarna. Då företaget redan har en 

hemsida kan de utnyttja denna mer. Skulle Monki vilja nå en bredare målgrupp bör man 

istället satsa på tidningar och reklamblad. Då konkurrensen inom detaljhandeln är så pass tuff 

krävs det ändå att Monki hänger med i utvecklingen, vilket de till viss del börjat ta till sig. Vi 

är säkra på att det inte skulle vara en nackdel för företaget så länge de gör det i sin egen takt 

och på sitt eget sätt. 

 

Vi anser dock inte att det bara finns positiva sidor av att Monki skulle använda sig av 

”klassisk” marknadsföring. Då det i grund och botten strider mot allt företaget står för blir det 

en för stor kontrast och en del av konceptets grundtanke förloras. Vid påstana intervjun 

återkom ordet annorlunda i positiv bemärkelse i de flesta frågorna. Att det är så starkt 

förknippat med företaget är ett bevis på att de har lyckats samtidigt som det är mycket viktigt 

att det vidbehålls för att behålla de trogna kunderna. Vi tror att de tjejer som verkligen 

uppskattar det unika och den udda stilen skulle tappa intresset om det blir alltför 

kommersiellt. Annorlunda skulle inte längre vara utmärkande för företaget. Att marknadsföra 

en viss produkt leder allt som oftast till att just den varan säljs bra och i många exemplar. Då 

är sannolikheten stor att de som vill vara mer unika i sin stil tappar intresse, har alla likadana 

kläder förlorar produkten sin charm. För Monki är det i nuläget väldigt viktigt att inte heller 

vara ett påtryckande företag, därav utebliven marknadsföring. Exponeras konsumenterna 

konstant för produkterna mister historien bakom dem betydelse.  
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Slutsatsen av detta är att användande av ”klassisk” marknadsföring med största sannolikhet 

gynnar Monki rent ekonomiskt och lockar nya kunder. Samtidigt skulle de antagligen förlora 

sina stamkunder som uppskattar det nuvarande konceptet. Då Monki konstant måste finna 

egna sätt att synas krävs det mycket jobb och energi, men vi tror ändå på att hålla sig till sin 

grundidé och tro på det man gör. Det verkar i vilket fall vara ett framgångsrecept för Monki.    
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6. Avslutande diskussion 
 

I detta kapitel ger vi våra egna reflektioner kring uppsatsen samt förslag på vidare forskning. 

Här granskas också de källor vi använt och den undersökning vi gjort. 
 

6.1 Reflektion kring uppsatsen 
 

Att arbeta med Monki och deras sätt att marknadsföra sig kändes som ett väldigt intressant 

och givande ämne bland annat då det inte finns någon tidigare forskning kring detta. Vi tyckte 

det var spännande att få kunskap i hur ett företag arbetar för att synas och sprida sitt budskap. 

Att sedan tillämpa det på verkligheten och se huruvida det fungerar eller inte, om 

konsumenten tar till sig signalen på rätt sätt, var något vi lade stort fokus på.  

 

Vår påstana intervju var ett bra val för denna rapport och resultatet kändes väldigt användbart. 

Det var intressant att åsikterna var så generella för varje åldersspann och tack vare detta kunde 

vi dra bra och konkreta slutsatser. Den enda svårigheten var att få tillräckligt med 

respondenter att svara på enkätfrågorna. Det tog lång tid och krävde mycket energi men vi är 

glada att vi gjorde intervjun så pass noggrant.  

 

Vårt sätt att arbeta under rapportens gång har fungerat bra och varit väldigt effektivt. Vi har 

jobbat tillsammans hela tiden och vi kompletterar varandra på ett mycket bra sätt. Då båda 

varit lika delaktiga under processens gång besitter vi samma mängd kunskap inom ämnet. 

Generellt har arbetet gått smidigare än vad vi först trodde och vi har inte stött på några direkta 

hinder under vägen. Vi har lärt oss extremt mycket, både om tekniker och om arbetsmetoder, 

vilket vi med största sannolikhet kommer ha användning av i framtiden.  

 

6.2 Förslag på vidare forskning 
 

Vi anser att detta ämne går att fördjupa sig mycket i då det är outforskat sedan tidigare. Att 

utföra dessa undersökningar i en större skala med fler respondenter och i fler städer skulle ge 

en ännu tydligare bild av situationen. Det vore även intressant att se hur stor vetskapen om 

Monki är i städer där butiken inte finns, om budskapet nått dit.  

 

Företaget skulle utifrån detta arbete kunna testa någon form av marknadsföring som enligt oss 

är gångbar och sedan reflektera över resultaten och följderna.  

 

Allmänt finns det mycket att forska vidare på inom detta ämne och rapportens innehåll går 

också att tillämpa på andra butiker. 
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6.3 Tillförlitlighetsutvärdering 
  

Vi anser att vår undersökning har hög tillförlitlighet då ett stort antal respondenter deltog. 

Eftersom vi utgick från en enkät blev frågorna lika ställda till alla medverkande. Frågorna 

ställdes på ett sådant sätt att de var svåra att missuppfatta och de var relevanta för arbetet. 

Varken intervju – eller enkätfrågorna granskades av vår handledare innan de togs i bruk. Hade 

de kontrollerats är det möjligt att de blivit ännu vassare. Självklart hade tillförlitligheten också 

blivit högre om fler hade tillfrågats. Dock ansåg inte vi detta nödvändigt för denna rapport.  

Det var lätt att sammanställa resultatet av påstana intervjun vilket gav ytterst lite utrymme för 

missuppfattningar. I och med att intervjun med butikschefen spelades in finns det ingen risk 

att minnet, av vad som sades, sviker utan informationen blir korrekt. Vi anser att vårt arbete 

har hög reliabilitet och validitet.   

 

6.4 Källkritik 
 

Vi har under arbetets gång använt oss av vetenskapliga artiklar, litteratur och Internet som 

källor. De böcker vi haft som källa var sedan tidigare kända och rekommenderades av 

kursansvarig samt vår handledare, vilket gör dessa pålitliga och passande. Informationen 

vinklade vi till vårt arbete på ett sätt som var till nytta för oss.  

 

Vår handledare har bidragit med flera tips på källor vilket varit till stor hjälp, och då de 

rekommenderas av en lärare som är insatt i ämnet gör att dessa känns mycket trovärdiga. 

 

I intervjun med butikschefen ställdes inte några ledande, utan ganska öppna, frågor vilket gav 

oss en bred grund att stå på. Den gav oss mycket information att bygga arbetet och 

enkätundersökningen på.  

 

Vår påstana intervju gav bra och tillförlitliga resultat eftersom de visade ett tydligt mönster. 

Om vi haft längre tid på oss hade vi gjort ytterligare undersökningar för att fördjupa oss mer i 

ämnet. Vi anser ändå att de svar vi fått är ärliga och av värde för vårt arbete.   

 

Vi anser att de källor som använts under arbetets gång har varit till stor hjälp, att de har varit 

pålitliga samt av relevans för rapporten. 
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Figurförteckning 

 

Schramms kommunikationsmodell 

 

 

4P – modellen  

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Intervju  

 
Intervjuare – Vad vill Monki säga till konsumenten? 

 

Hanna Wallerman- Det var ju en väldigt svår fråga rakt ut. Men det är ju som vår vision. Det 

är precis det som vi vill säga med vår vision. Att vi vill förstärka tjejernas inre genom att de 

ska få klä sig och bete sig och vara precis som de vill genom att ha våra kläder. Att de ska få 

ha sin stil, att få uttrycka sig som man vill. Att boosta sitt egna självförtroende. Det är vår 

vision liksom, det är det vi vill säga.  

 

Intervjuare – Varför använder sig inte Monki av någon form av klassisk marknadsföring? 

 

Hanna Wallerman – För vi tror på att vi vill testa nya sätt. Vi tror på att vi på så vis kan nå ut 

till kunderna på något annat sätt. Att folk kanske inte är trötta på klassisk marknadsföring, det 

funkar ju alltid, absolut. Men vi är ju lite kända för att vara lite annorlunda, och vi vill vara 

lite annorlunda. Och då försöker vi det på våra olika sätt, på annan sorts marknadsföring. 

 

Intervjuare – Så det är för att hålla det annorlunda vid liv? 

 

Hanna Wallerman – Ja, precis. Att fortsätta ha det lite unikt. Och vi tror ju mer på, 

anledningen… Självklart, om man ser en reklamsnutt på TV, och då kan det ju pratas om det, 

men vi vill ju hellre att typ så här, fan, vi vill ju att alla ska känna att de kommer hit och blir 

boostade och tycker att det är kul att vara här. Så då istället, om vi har en öppning, som vi 

hade öppningen här, då körde vi en stor megafest istället och bjöd in typ 400 pers och fyllde 

butiken och bjöd på öl och hade uths uths – musik här nere liksom. För att vi hoppas istället 

på att folk ska tycka – Fan vilket schysst koncept och sköna människor. Hit vill vi komma och 

hänga och kolla på kläder mer för att vi tycker att de här verkar ju himla trevliga, och så 

hoppas vi istället på att det ska spridas via mun. För det är ju trots allt, det ni säger, som är det 

viktigaste. Jag var på en föreläsning, och det tycker jag stämmer så himla bra, han sa det 

liksom att vi svenskar är väldigt tydliga på att om vi går in på en restaurang och sätter oss och 

käkar, och så är vi missnöjda med maten, då säger ju inte vi någonting, utan då går ju vi ut 

och sen så tisseltassar vi och går runt och säger att jag aldrig kommer gå tillbaka dit, det 

smakade ju skit där. Så säger man så, och så säger man det till sin polare, polaren säger det till 

sin mamma, mamman säger det till sin pappa, och så sprids det så. Därför är det jävligt viktigt 

att det första intrycket blir rätt. Och det är det vi menar med att vi vill hellre få ett bra första 

intryck och få kontakt med kunderna och allt sånt där och sen så sprids goda rykten istället. 

 

Intervjuare – Hur förmedlar butiken i sin helhet Monkis budskap? Med personal, exponering, 

musik och dylikt? 

 

Hanna Wallerman – Det är ju jättestort också. Utseendemässigt skapar vi ju, vi har ju totalt 

sett försökt att göra en historia bakom hela själva Monki- konceptet. Vi har ju våra Monkisar, 

våra Monkisar har olika personligheter, och tanken är att de sitter på varje persons axel och 



 
 

boostar med självförtroende till den personen som den har som sin vän. Och det är det som är 

tanken med hela grejen, att den här, som vårt koncept här, är ju en del av själva historien, 

sagan, som vi har skapat. Det är staden av olja och stål, det är här de skapas det är här de görs. 

Det första konceptet är skogen och det är där de lever och frodas och mår bra och njuter, och 

så fortlöper det. Hela konceptet är byggt utifrån en form av en saga. Och det jobbar vi 

konstant med nu för att, vilket också faktiskt jag personligen har sagt, att det är en så 

fantastiskt fin saga, och tyvärr så har ju inte den nått ut till folk så mycket. Och de håller på 

och konkret arbeta med det för att vi på något vis ska kunna göra det. För att folk kommer ju 

bara in och, många folk kommer bara in och säger åh vad mycket färger, vad konstigt, vad är 

det här. Men så fort jag börjar berätta lite, alltså ni ska veta det här. Då blir de helt - jaha, wow 

vad kul. 

 

Intervjuare – Då kommer vi in lite på vår sista fråga. Är det viktigt att sprida Monki – world 

och dess historia? För det har vi ändå upplevt att det kanske inte har gjort. Det fick vi fram 

genom vår undersökning, och på hemsidan stod det ingenting heller. 

 

Hanna Wallerman – Grejen är såhär, från början är det så himla många kreativa människor, 

det är jävligt mycket kreativa människor, och från början var det såhär att vi spretade åt olika 

håll och kanter, man ville det och det och det och det. Sen var det såhär att vi ville väva ihop 

det här så att det blir som vi vill ha. På så vis så växer det ju fram det här, men i och med att 

det har gått så jäkla bra för oss och att H&M har köpt upp oss och vi har expanderat så har ju 

fokus legat någon helt annanstans. Det har verkligen varit så här att man måste ta till vara på, 

ja nu öppnar vi och det är förberedelser inför det, och vi öppnar ju jättemycket hela tiden. Vi 

är ju så jävla stora nu. Och då har ju liksom själva den här grundidén om vår saga och det 

tyvärr hamnat i bakvatten. Men det är nu, det senaste mötet vi var på, så pratade de väldigt 

mycket så. Och det är ju så att de hade ju inte en renhårig branded marketing – avdelning. Ja 

det är väl kanske åtta månader sen som den första början kom. Och efter det har de, ja de har 

gjort vår vision som vi har på toan, den kan ni gärna ta kort på och ta med om ni vill. Även 

vår kalender och bara vårt reamaterial, vi har verkligen testat oss fram, och nu har de hittat ett 

bra svartvitt- randigt, alltså så det är hela tiden en pågående process. Men som sagt det är så 

nytt, så att det kommer komma det med.  

 

Intervjuare – Hur arbetar då Monki med att synas på sina egna sätt? 

 

Hanna Wallerman – Testar! Testar oss fram. Vi har ju Monki Magazine, och så har vi börjat 

med Monki television som är på nätet. Det har vi ju också. Det har väl gått lite sådär, de har 

väl insett att nu kör vi på Monki Magazine. Innan boostade vi och tryckte upp och gav ut hur 

mycket som helst, men de har insett att pengamässigt, den är ju sjukt snygg och påkostad. Här 

ger vi ut den gratis, det funkar ju inte så. Och hemsidan. Vi är inte med i så mycket events, vi 

är noga med att vi vill gå vår egen väg. Men vi inser mer och mer att man kanske måste också 

tumma lite på den. Man kan inte alltid bara – nej vi vägrar, utan man måste ju hänga med i 

utvecklingen. Alla butikerna går framåt. 

 

Intervjuare – Tror du Monki skulle gynnas av klassisk marknadsföring? 

 

Hanna Wallerman – Jag tror ju absolut att vi, försäljningsmässigt, så skulle vi absolut det. 

Skulle vi ha en reklam, det här är utifrån vad jag tror, så tror jag att vi utifrån vårt egna vis 

skulle kunna göra en TV – reklam, som ändå skulle vara Monki’s vis. Och jag tror att skulle 

vi ha planscher uppsatta med schyssta outfits så skulle vi kunna göra det på Monki’s vis. Men 

som ni förstår att från början så var det att vi hade ju bara vanliga, som vi har våra galjar, och 



 
 

vi ville inte ha några ansikten eller vi ville ju inte ha några kroppsformer alls eller ansikten på 

dem, vi ville att alla tjejer känner att de kan ha det här klädesplagget, att man kan ha det på 

olika sätt för att man har olika kroppsformer. Och det funkar liksom. Men vi har ju också 

insett att, och det är ju därför som det har kommit nu, nu har vi ju skyltdockor i de större 

butikerna. Hamngatan har ju skyltdockor. Däremot så har vi ju ingenting som visar ansiktet 

och så där, utan vi försöker ju tona ner det. Och det görs ändå på vårt sätt. Så det kommer 

också sugsessivt, och det är också någonting som jag tror att H&M pushar lite för. Även om 

de är väldigt avvaktande och tycker att vi ska, det är lite så skynda långsamt, att vi måste lära 

oss på vårt vis, testa oss fram så att vi ändå gör det på Monki’s vis.  

 

Intervjuare - Skulle klassisk marknadsföring kunna vara negativt på något sätt?  

 

Hanna Wallerman – Ja, vi vill inte vara påtryckande. Och det är väl därför som vi inte 

använder oss av det också. För att vi absolut inte vill köra det här, köp tre betala för två. Vi 

hatar det konceptet. Jag också, och Monki. Så det är väl det enda negativa att det skulle bli för 

mycket, då blir det fel. Men du ser ju också hur H&M, om man tänker på TV som är den 

största reklammöjligheten, så H&M gör ju också på sitt lilla vis, lite schysst i sin tredelade 

variant. Där visar ju dom på sitt lilla vis som nu också har blivit signumet för H&M. Och jag 

tror att de alltid kommer använda sig av det, för dom har ju kört det i ett halvår nu nästan. Och 

den är ju också lite schysst, så just i de större delarna tror jag att det bara skulle gynna. Men 

man får ju akta sig så man inte går över gränsen. 

 

Intervjuare – Men tror du att det skulle påverka de trogna kunderna om ni skulle börja med 

klassisk marknadsföring som skulle rikta sig till alla mer? 

 

Hanna Wallerman – Det blir det. Det blir ju mycket större på så vis. Jag tror dom som var lite 

motsträvande kunderna som jag hade från början som älskade Monki’s sätt, dom har nog fått 

acceptera redan nu, för vi gör mycket mer kommersiella kläder. Vi gör mycket mer, vi har 

våra egna lite egna coola vissa grejer, men den största delen av hela vår egen kollektion är ju 

ändå relativt kommersiell just nu. Vi måste följa med annars kommer vi inte sälja som vi gör. 

Men det är ju ändå på Monki’s vis. Vi trycker mycket på våra olika teman för att få fram våra 

stilar och så där, det finns många olika varianter för kunden att välja. Jag tror att i och med att 

vi inte köper in så stora kvantiteter, att vi inte köper in så mycket av alla grejer så att det tar 

slut rätt så snabbt, så jag tror inte att vi kommer tappa något på det viset faktiskt. Vi får inte 

öka där så det blir massförsäljning för då blir det fel. Och sen är det så skönt också, det är så 

olika kunder i olika städer, vi vet ju vad som funkar i Linköping, men det är ju saker som inte 

alls funkar i Stockholm.  

 

Intervjuare – Hur har Monki lyckats så pass bra utan att egentligen synas? 

 

Hanna Wallerman – Ja, det är ju fantastiskt.  

 

Intervjuare – Egentligen har vi ju fått svar på det i dina tidigare svar. 

 

Hanna Wallerman – Ja, det originella tänket, kollektionerna, kläderna. Det är ju liksom 

inspirerade från Asien och inte så svenskt. Det tror jag är väldigt härligt och nytänkande för 

människor liksom. Att försöka, att även om vi med sagan att vi har en som boostar att man 

ska hitta sin egen stil, även om vi kanske inte har nått ut till den så tror jag att det är många 

som kanske har gjort det på grund av det. Jag är en av dom, jag visste inte vad jag skulle ha 

för stil innan jag började på Monki, för det fanns ju inte här i närheten heller, och så började 



 
 

man här och man får massa inspiration och känsla och till slut har man liksom, nu vet jag hur 

jag vill klä mig. Och då är jag ändå rätt så gammal.  

 

 

Intervjuare – Vilken är er målgrupp? 

 

Hanna Wallerman – Vi har en väldigt bred målgrupp. Det är väl kanske mellan 15 till 30 vill 

jag nog säga. De flesta är unga tjejer liksom runt 20 – års åldern, ge och ta fem år. Men det 

jag tycker är fantastiskt är vi, just här i Linköping, så kommer det mer och mer äldre folk. Det 

är jätteroligt tycker vi. För de, de om nått, kommer tillbaka om de gillar affären. Om det gillar 

personalen.  

 

Intervjuare – För det känns ju inte som att ni sätter er emot att det kommer in äldre kunder? 

 

Hanna Wallerman – Nej, absolut inte! Vi frontar ju ändå mest till den yngre generationen, så 

att när de kommer in och bara tar ett svep och ser frontväggen som är ungdomlig så känner de 

att det här är inget för mig. Men om de tillåter sig att gå upp på övervåningen, och kanske ser 

andra grejer, för där har vi oftast lite äldre, liksom en blandad variation. Så kan de ju, då hittar 

de flesta oftast något. Det känns som att vi har en så himla bred kollektion, fast ändå inte för 

mycket som gör att om vår kund vill vara öppen för det kan de hitta någonting. Och då är det 

även så sjukt viktigt att vi som personal hjälper till. För är vi på de kunderna just så kommer 

vi liksom kunna sälja någonting, och få dem att fatta. Det är lite mer det som jag känner för, 

absolut är jag jätteglad att vi säljer och att vi klarar budget och sådana grejer men jag är ännu 

mer glad att bara få folk att fatta att det finns nått här, att det finns för alla. Sluta vara så 

bongstyrig och svensk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 

 

 

Ålder:______ 

 

1. Känner du till företaget Monki? 

□     Ja 

□    Nej    (hoppa till fråga 6) 

 

2. Hur har du fått vetskap om Monki? 

□    Vänner 

□    Internet  

□    Passerat butiken  

□    Eller på något annat sätt, Vad: 

___________________________________________________________ 

 

3. Beskriv Monki med tre ord. 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 

4. Har du besökt någon Monki –butik?  

□    Ja 

□   Nej   (hoppa till fråga 6) 

 

Om Ja: Hur var din upplevelse av butiken? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. Varför går du till Monki? 

□     För sortimentet  

□    Det är annorlunda 

□    Trevligt bemötande 

□    Priset 

□    Stämningen  

□    Övrigt, Varför:__________________________________________________________ 

 

 

6. Vilken typ av media påverkar dig mest? 

 

□    TV      

□    Radio  

□   Tidningar 

□    Utomhusreklam  

□    Internet 

□    Reklamblad  

□    Bloggar  
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