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Sammanfattning 

 
 
Idén till denna rapport kom under en kurs i entreprenörskap och affärsutveckling där 

uppgiften var att starta ett eget företag. Denna kurs väckte en nyfikenhet kring hur man som 

nystartat modeföretag kan marknadsföra sig trots en liten budget. Syftet med rapporten är 

således att undersöka om det finns några samband för effektiv marknadsföring mellan 

litteratur och intervjuer som har gjorts. Litteraturen som har studerats tar upp mycket generellt 

om marknadsföring men poängterar vikten av varumärkesbyggande, image och planering. 

Böckerna ger en övergripande bild om marknadsföring för nystartade företag medan de 

intervjuer som gjorts fördjupar sig och ger mer konkreta metoder för marknadsföring. 

Rapporten söker efter samband för effektiv marknadsföring mellan böcker, tidigare forskning 

och intervjuer. Några samband som hittats är vikten av god planering, varumärkesbyggande 

och att ha kvalitét i allt man gör. En viktig faktor som beskrivs i rapporten är 

internetutvecklingen som möjliggör kostnadseffektiv marknadsföring för nystartade 

modeföretag. Nystartade modeföretag har möjlighet att ta sig in på den hårda marknaden om 

man inser vikten av planering, hårt arbete, målmedvetenhet och att marknadsföra sig rätt. 

 
 
Nyckelord: Marknadsföring, modeföretag, nystartat, varumärkesbyggande 



Abstract 
 
 
The idea for this report emerged during a course in business development and 

entrepreneurship where the assignment was to start a business. This course started a curiosity 

about how a new company can market themselves despite a small budget. The purpose of this 

report is thereby to examine if there are any connections between the literature and the 

interviews. The books give an overall picture of marketing for newly established companies, 

while the interviews are more immersed and give more concrete methods about marketing. 

The report searches for connections for efficient marketing between books, previous research 

and interviews. Some connections to be found were the importance of good planning, 

branding, and the importance of quality in everything you do. One important fact which is 

described in the report is the development of internet which enables cost efficient marketing 

for newly established companies. Newly established fashion companies have the possibility to 

get in on the tough market if they realize the importance of planning, hard work, 

determination and how to market themself the right way. 
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1. Inledning 
 

 
 
 

I inledningen beskrivs hur idén till rapporten kom till och bakgrunden till det valda ämnet. 

Problem och frågeställningar som ska besvaras i rapporten lyfts fram och syftet definieras. I 

kapitlet om metod och metoddiskussion beskrivs hur forskningen har bedrivits med vilka 

metoder och varför just dessa har valts. I inledningen tas även upp vilka avgränsningar som 

gjorts och en begreppsförklaring. 

 

 
1.1. Bakgrund 

 
 

 
Idén till denna rapport kom under en tidigare kurs om entreprenörskap och affärsutveckling då 

uppgiften var att starta ett eget företag. Detta skapade ett intresse och en nyfikenhet kring hur 

man som nystartat modeföretag kan marknadsföra sig för att snabbt komma ut på marknaden. 

Statistiken säger att ett av tre modeföretag i Sverige inte överlever längre än tre år. Hälften av 

alla dessa finns inte kvar efter sju år och medelåldern för ett svenskt modeföretag är endast 16 

år (Sundberg, 2006). Detta visar tydligt att modebranschens klimat är tufft och att det är svårt 

för nystartade företag att etablera sig och överleva på marknaden. Med tanke på den hårda 

konkurrensen inom modebranschen är det avgörande att synas för att kunna överleva. Detta 

leder till ett funderande kring hur viktigt det är och i vilken omfattning det är nödvändigt med 

effektiv marknadsföring. Med antagandet att nystartade modeföretag har en begränsad budget 

för marknadsföring kan man även anta att detta gör det svårare att komma ut på marknaden 

och konkurrera med redan etablerade företag. 

 
 

Säger böcker och tidigare forskning olika om vad som är bra marknadsföring för modeföretag 

och skiljer sig synpunkterna på detta när man pratar med personer som är verksamma inom 

branschen? Dessa frågor har skapat en nyfikenhet kring huruvida det finns några 

gemensamma nämnare för effektiv marknadsföring och om det finns några konkreta 

marknadsföringsstrategier för nystartade företag. 
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1.2. Syfte 
 
 

 
Rapporten har som syfte att hitta samband mellan litteratur och intervjuer för effektiv 

marknadsföring till nystartade modeföretag. 

 

 
1.3. Problem och frågeställningar 

 

 
 

Det blir allt viktigare att ta plats och synas. Statistiken visar tydligt att marknaden är svår att 

ta sig in på och framför allt är det svårt för modeföretag att sedan överleva (Sundberg, 2006). 

Som nystartat företag behöver pengarna räcka till många aktiviteter och investeringar. Detta 

kan göra att man har en smalare marknadsföringsbudget vilket bidrar till en större utmaning 

att synas och kunna konkurrera med redan befintliga varumärken.  Några frågeställningar som 

kommer upp och som ska försöka besvaras i rapporten är: 

 
 
Hur gör man för att synas när man är ny på marknaden och kan man hitta några 

nyckelaktiviteter som krävs för detta? 

 
 

Hur kan man bedriva effektiv marknadsföring trots en åtstramad budget? 
 

 
 

Hur anpassar man marknadsföringen för att nå ut till sin målgrupp och stärka sin 

varumärkesidentitet? 
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1.4. Avgränsningar 
 
 

 
Vi har valt att i denna rapport avgränsa oss till marknadsföring för nystartade företag. Med 

nystartade avser vi det första året då bolaget bildades. Vi har valt att intervjua tre personer. 

Dessa personer har alla olika erfarenhet inom marknadsföring och vi har valt att fokusera på 

deras expertis inom ämnet och valt bort att fokusera på företagen de jobbar för. För att 

avgränsa rapporten har några ämnen valts bort. Skillnader i marknadsföring för nystartade 

modeföretag idag och för flera år sedan kommer inte tas upp. Studien kommer att fokusera på 

marknadsföring i nutid. Rapporten kommer endast att omfatta den svenska marknaden. 

 

 
1.5. Förklaring av begrepp 

 

 
 

Marknadsföring: Med marknadsföring avser denna rapport hur man når ut till kunder på olika 

sätt och hur man väljer att presentera sitt varumärke och företag. 

 
 
Effektiv marknadsföring: Med effektiv marknadsföring avser rapporten marknadsföring som 

bidrar till ökad försäljning och varumärkeskännedom. 

 
 

Nystartade modeföretag: Med modeföretag avser och fokuserar rapporten på 

varumärkesleverantörer, detaljister och integrerade detaljister inom kläder, skor eller 

accessoarer. Med nystartat menas företag under dess första år som registrerad firma. 

 
 

Varumärkesidentitet/företagsimage: Varumärkesidentiteten och företagsimagen är det som styr 

hur människor uppfattar ett varumärke. Där ligger alla värden som företaget associeras med. 

Varumärkesidentiteten skapar en image av företaget som har till syfte att skapa relationer och 

lojalitet hos kunderna. 
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2. Metod 
 
 
 

I detta avsnitt presenteras metoderna som använts i rapporten för att samla fakta och varför 

dessa valts. Här presenteras avhandlingar och litteratur som använts och vilka intervjuer som 

gjorts. 

 

Rapporten har ett upplägg med en teoridel där tidigare forskning inom det utvalda området tas 

upp. I detta kapitel har vi studerat en avhandling, Mode Svea som skrevs av Göran Sundberg 

2006 och en kandidatuppsats, Nystartade småföretag i klädbranschen som publicerades av 

elever på textilhögskolan 2010. 

 
 

Utöver detta har litteratur studerats inom marknadsföring. Tre böcker har använts och dessa 

är; Marknadsföring – modeller och principer av Carl Gezelius och Per Wildenstam (2011), 

Optimal marknadskommunikation av Dahlén och Lange (2006) och Marknadsförarens nya 

regelbok av Dahlén (2003). 

 
 

Informationen som samlats från tidigare forskning och böcker har haft för avsikt att jämföras 

med information som samlats genom kvalitativa undersökningar i form av intervjuer. 

Utifrån frågeställningarna har intervjuerna utformats. I rapporten intervjuas tre personer med 

olika erfarenhet inom området marknadsföring. Den första intervjun var med Adrian 

Zethraeus som är en av grundarna till företaget Billy and I som startades 2010 i Borås. Han 

verkade då mer som agent men är idag en av ägarna som driver företaget. Adrian har även 

tidigare erfarenhet som säljagent. Den andra intervjun var med Tom Berggren som idag 

arbetar som reklamchef på Didriksons. Han har tidigare erfarenhet som ägare av en 

reklambyrå. Den tredje intervjun var med Janne Kemi som arbetar som marknadschef och 

affärsutvecklare på drivhuset i Borås. Hans arbete går ut på att hjälpa nystartade företag att 

överleva och växa. Han har även tidigare erfarenhet som ägare till en mindre klädbutik. 

 

 
2.2. Metoddiskussion 

 
 

 
I kapitlet tidigare forskning har två olika rapporter studerats. Mode Svea är en avhandling om 

svenskt modeskapande. Denna har valts för att den ger en bra överblick av hur 

modebranschen ser ut idag och fokuserar mycket på hur svårt det är för nystartade 

modeföretag idag att etablera sig och överleva den hårda konkurrensen. Nystartade 



5  

småföretag i klädbranschen är en kandidatuppsats som har studerats eftersom författarna har 

studerat samma ämne som denna rapport men valt ett annat tillvägagångssätt. Denna studie 

fokuserar helt på företagen som undersökts och ger ingen generell överblick av 

marknadsföring för nystartade företag, vilket denna rapport har försökt att göra. 

 
 

Böckerna som använts har valts för att de innehåller information som besvarar 

frågeställningarna. Då syftet med rapporten är att jämföra det som böcker och tidigare 

forskning säger med information som samlas genom intervjuer, var det viktigt att böckerna 

besvarade samma frågor som intervjuerna. 

 
 

Då rapporten innehåller tre intervjuer där det fokuseras på de intervjuandes expertis valdes det 

att göra en kvalitativ undersökning i form av muntliga intervjuer. Avsikten var att få ta del av 

deras personliga erfarenheter inom branschen och detta görs lättast med en diskussion. 

Personerna som intervjuats har valts då de alla har stor erfarenhet av marknadsföring för 

modeföretag men från helt olika positioner. De som har intervjuats är en egenföretagare, en 

reklamchef och en affärsutvecklare. På så sätt blir det slutgiltiga resultatet så objektivt som 

möjligt. 
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3.  Teoretisk referensram 
 
 
 

I detta kapitel har två tidigare skrivna rapporter inom det valda området undersökts och 

sammanfattas. Den ena är ”Mode Svea” som kartlägger och utvärderar den svenska 

modebranschen. Den andra är ”Nystartade småföretag i klädbranschen” som handlar om 

marknadsföring för nystartade modeföretag. 
 
 
 

3.1. Mode Svea (Sundberg, 2006) 
 

 
 

Mode Svea är en avhandling som skrevs av modeskaparen och moderedaktören Göran 

Sundberg på uppdrag av rådet för arkitektur och design. Rapporten syftar till att utvärdera 

svenskt mode idag och försöka ge en bild av den svenska modeindustrin. I rapporten 

undersöks mode både som kommersiell verksamhet och som kulturellt fenomen. 

 
 

Rapporten beskriver hur mode får en allt större plats i vår samhällskultur. I början av 1900- 

talet var mode inget som analyserades på det sätt det görs idag. I stället för småföretagande 

och egen tillverkning har våra svenska företag idag blivit allt större och gjort sig kända på den 

internationella marknaden. Sundberg beskriver hur detta har lett till att det är svårt för små 

företag att konkurrera med dessa jättar och det finns i dagsläget betydligt färre svenska 

märken än tidigare. De svenska modeföretag som idag omsätter mest är lågpriskedjorna utan 

någon direkt egen designprofil. Dessa företag arbetar för att efterlikna andra modeskapare för 

att på så sätt få en hög designprofil till ett lågt pris. I rapporten undersöks om detta verkligen 

kan räknas till modeskapande och om trenden med de stora internationella företagen kommer 

att hålla i sig i framtiden. Det undersöks också om potentialen vi har i Sverige i form av 

begåvade designers verkligen tas till vara på och om Sverige har den modekultur vi borde ha 

och hur vi skulle kunna förändra den om så inte är fallet. 

 
 

Rapporten tar upp köpbeteende hos svenska konsumenter. Trenden visar en ökning av hur 

mycket vi handlar kläder, skor och accessoarer för varje år. Trots detta har ett stort antal små 

butiker tvingats stänga. De 50 största företagen har däremot växt och öppnat nya butiker. En 

annan trend visar att butiker som är vertikalt integrerade, alltså säljer sina egna märken, har 

ökat avsevärt. Detta har lett till att även modeskapare utan sina egna butiker får ett tuffare 

klimat i Sverige då det finns färre butiker de kan sälja sina produkter till. Den utveckling som 
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varit positiv för de små företagen är den tekniska. Idag har småföretag en chans att överleva 

genom e-handel, vilken kan bedrivas både nationellt och internationellt. 

 
 

I rapporten finns även en enkätundersökning som har skickats ut till ett stort antal svenska 

modeföretag. Enkäten tog upp frågor såsom hur länge företaget funnits, antal anställda, antal 

designers och hur företaget ser på svenskt mode och hur det kan förbättras. Resultatet visade 

som väntat att de största företagen var de som funnits längst och hade flesta anställda. Det 

visade också att de största företagen hade färre designers per anställd än de små. Många av 

företagen ansåg att yrket designer måste lyftas i status och att mode borde behandlas mer som 

en konstform. De ansåg också att mode borde få samma vikt som arkitektur och att det borde 

finnas fler stipendier och bidrag för modeskapare för att på så sätt göra det lättare för 

nystartade företag att etablera sig och överleva. 

 
 

Sundberg har också gjort djupintervjuer med 10 personer som har olika roller inom den 

svenska modeindustrin. Genom dessa framkom bilden av svenskt mode som 

ett ”mellanmode”, det vill säga ett mode som är har en mellanhög modegrad till ett 
 

mellanhögt pris. De anser att detta gör det svårt för svenska, små modeföretag att lyckas på en 

internationell marknad. Enligt de intervjuade värderar svenskar generellt sett inte exklusivitet 

i tillräckligt stor grad för att designers ska kunna framställa produkter som är 

konkurrenskraftiga internationellt. För att pressa ner priserna måste ofta kompromisser göras 

gällande material vilket leder till att de inte kan konkurrera med de riktigt exklusiva märkena 

men inte heller med lågprisjättarna. Svenskt mode är känt för att vara bärbart, lättskött och 

minimalistiskt. De intervjuade anser att detta gör det svårt att sticka ut i mängden och på så 

sätt göra sitt märke känt. Det alla var överens om var att kommersiellt svenskt mode går 

väldigt bra medan det är kämpigare för mindre företag. De intervjuade tillfrågades vad de 

ansåg behövdes för att förbättra den svenska modeindustrin. De ansåg bland annat att det 

behövdes fler organisationer som hjälper och stöttar nystartade företag och att designskolorna 

borde förbereda elever på designskolor för det tuffa klimat som råder som entreprenör. Då 

designers ofta får driva sin egen verksamhet innan de etablerat sig är det bra om de är kunniga 

inom entreprenörskap. De ansåg även att medias bevakning av svenskt mode är dålig idag. De 

önskade att journalister skulle utbildas inom hur man bevakar mode. 
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Slutsatsen av forskningen visar att det finns stor potential i svenskt mode. Dock måste bilden 

av mode i Sverige ändras om de små företagen ska ha en chans att konkurrera mot de allt mer 

växande klädjättarna. 

 
 
 
 
 

 
3.2. Nystartade småföretag i klädbranschen (Textilhögskolan, 2010) 

 

 
 

En rapport som undersökts i arbetet är ”Nystartade småföretag i klädbranschen” som handlar 

om marknadsföring för nystartade företag. Den publicerades 2010 av studenter på 

textilhögskolan. I rapporten beskrivs hur man som nystartat företag kan marknadsföra sig och 

konkurrera med etablerade företag trots en liten budget. 

 
 

I rapporten har de valt att fokusera på fyra olika nyöppnade butiker. De har använt sig av 

kvalitativa undersökningar för att ta reda på hur dessa butiker har gått till väga för att synas 

för konsumenten. Fokus i rapporten ligger till stor del på att undersöka butikernas strategier, 

hur viktigt det är med positionering, pris och differentiering och dylikt. De har också 

undersökt om de mindre företagen har en fördel i att de kan nischa sig mer än större företag. 

Då nystartade företag ofta har en mindre budget undersöks om de fyra företagen har hittat 

mindre kostsamma lösningar för att nå ut till sina kunder. Det diskuteras fördelar och 

nackdelar med att vara ett litet nystartat företag och hur företagen som granskats utnyttjar 

dessa fördelar. Utöver detta har de valt att skriva en teoretisk del om marknadsföring och 

varumärkesbyggande. I detta kapitel finns information om hur detaljhandeln ser ut idag och 

beskrivning av etablerade konkurrensstrategier. 

 
 

Resultatet av deras forskning visar att de nystartade företag de undersökt använder liknande 

strategier för att utmärka sig från konkurrenterna. Ingen av dem har valt att differentiera sig 

genom ett lågt pris, utan har i stället valt att fokusera på punkter såsom unik design, kvalitet 

och ekologi. Företagen var överens om att de ville skapa en viss känsla runt sitt varumärke för 

att på så sätt skilja sig från konkurrenter. Ytterligare en likhet mellan företagen är att de 

betonar vikten av god service som marknadsföring. Med det menas att det är otroligt viktigt 

för ett litet, nystartat företag att kunden får en positiv upplevelse av företaget så att denne 

återkommer och även talar med vänner och bekanta om företaget. De arbetar också väldigt 

aktivt för att skapa en tydlig image av varumärket. Denna ska återspeglas i allt företaget gör 
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som syns utåt, från hemsida till butikslayout och övrig marknadsföring. Alla företagen 

marknadsför sig i huvudsak via internet och ”word to mouth” kommunikation då det är billigt 

och de anser att annan marknadsföring ger lite resultat i förhållande till priset. Det skiljer sig 

hur stort kapital de fyra företagen väljer att lägga på sin marknadsföring, gemensamt är att de 

tror att de skulle lyckas bättre med sitt företag om de hade möjlighet att lägga större belopp på 

marknadsföring. 

 
 

Brister med forskningen ansåg författarna själva var att de gått in på djupet på enbart fyra 

olika företag och därför har svårt att uttala sig generellt om marknadsföring för små, 

nystartade företag. De lämnar som förslag på fortsatt forskning att undersöka hur resultatet ser 

ut om man i stället väljer att titta på marknadsföring för nystartade småföretag i 

klädbranschen generellt. 
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4.  Resultat 
 
 
 

I resultatkapitlet presenteras först vad som kommit fram från litteraturstudierna och sedan 

vad som sagts i de intervjuer som gjorts. 
 

 
 
 

4.1. Teori – Vad säger böckerna? 
 
 
 

4.1.1.  Hur viktig är marknadsföringen för nystartade modeföretag? 
 

Somliga företag lyckas bättre än andra med att komma in på marknaden trots hård konkurrens 

med liknande produkter från andra företag. Anledningen till detta är enligt Gezelius och 

Wildenstam (2011) att dessa företag har förstått vikten av marknadsföring. Först måste vi 

definiera vad marknadsföring är. Enkelt sett handlar marknadsföring om att förse en målgrupp 

med varor och tjänster. Inom marknadsföring finns många aktiviteter som till exempel 

annonsering, events, sponsring, reklam, personlig försäljning och gerillamarknadsföring. 

(Gezelius och Wildenstam, 2011) 

 
 

I Sverige finns idag många framgångsrika modeföretag och konkurrensen är tuff, både från 

mindre företag och framförallt från stora modekedjor. Lägg därtill även utländska företag som 

tagit sig in och är med och konkurrerar på den svenska marknaden. För ett nystartat företag 

kan det vara svårt att ta sig in på marknaden bland redan etablerade företag. (Sundberg, 2006) 

 
 

Så hur viktig är då marknadsföringen för nystartade modeföretag? Enligt boken Optimal 

marknadskommunikation är det på en marknad med liknande varor inte viktigast att ha den 

bästa produkten utan att kommunicera produkten på rätt sätt. Det är på det sättet, med hjälp av 

marknadsföring som man kan konkurrera ut andra produkter på marknaden. Genom detta kan 

man få kunden att associera sina produkter och sitt varumärke med unika och positiva värden. 

(Dahlén och Lange, 2003) 

 

 
4.1.2.  Varumärket och associationer 

 

Människors attityd till varumärket påverkar deras attityd till marknadsföringen. Om en 

människa uppskattar reklamen så kommer de troligen uppskatta varumärket med. Den 

marknadsföring man för smittar av sig på varumärket. Skulle marknadsföringen vara negativ 

så kommer detta påverka varumärket i sin tur (Dahlén, 2003) 
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I boken optimal marknadskommunikation menar Dahlén och Lange att varumärket är 

produktens själ, personlighet och utgör hela grunden i all kommunikation. Det är varumärket 

som enligt dem skapar företagets image och identitet och det är varumärket som skapar 

associationer och egenskaper som företaget har. Starka och väletablerade företag har redan 

skapat associationer kring sitt varumärke sedan tidigare, människor har redan en god 

uppfattning om varumärket och när de visar sin reklam kommer den uppfattas annorlunda än 

när ett nystartat företag med ett varumärke som inte är lika väletablerat visar sin. Man måste 

alltid jobba med att skapa positiva associationer kring sitt varumärke. Ett nystartat företag 

måste hela tiden hålla kvar konsumenternas intresse och nyhetsvärde för att det till slut 

automatisk ska bli att konsumenten har en positiv attityd till varumärket. Har man som företag 

byggt sitt varumärke rätt och fått människor att få positiva associationer kring sitt varumärke, 

då kan varumärket bli starkt mot konkurrenterna (Dahlén, Lange, 2006). 

 
 

Dahlén och Lange (2006) skriver hur viktigt det är vid lansering av ett nytt märke att snabbt 

bygga upp en medvetenhet om att varumärket finns och att man ska välja just den produkten 

istället för någon annans. Företaget måste synas och konsumenterna måste veta att företaget 

finns, varumärkeskännedomen måste vara stor. 

 

 
4.1.3.  Varumärkesimage 

 

När ett företag startar har man oftast en plan om vem som ska ha produkterna, hur de ska 

användas och vilken typ av människor som kommer att köpa dem. Det är företaget själv som 

kan skapa en varumärkeskännedom genom att visa att man finns men det är konsumenterna 

som skapar imagen runt den. Om man får konsumenten att knyta fördelaktiga, starka och 

unika associationer till sitt märke så får man en speciell image som i sin tur ökar varumärkets 

värde (Dahlén, Lange, 2006) 

 
 

Varumärkets image, den gemensamma uppfattningen om varumärket, styr konsumenternas 

handlade och även varumärkets position på marknaden. Ett företag som lyckas med att ha 

samma uppfattning om sitt varumärke som konsumenterna har får sannolikt ett bra försprång 

jämfört med konkurrenterna. Den optimala bilden för ett företag är när identiteten, den interna 

bilden, imagen, omvärldens samlade bild och profilen överlappar varandra. Om man redan 

från början skapar sig ett starkt varumärke genom stor varumärkeskännedom och rätt image så 
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är det lättare att hitta en lojalitet hos kunderna och att uppnå positiva associationer kring 

marknadsföring (Gezelius, Wildenstam, 2011). 

 

 
4.1.4.  Marknadsföringskanaler – Hur gör man? 

 

”Man måste tränga igenom det så kallade reklambruset på marknaden och det gäller att hitta 

kostnadseffektiva lösningar för att nå fram till kunderna” (Gezelius och Wildenstam, 2011). 

För att lyckas med sin marknadsföring måste man för det första identifiera sin målgrupp. 

Vilka är det som ska köpa produkterna? Detta är viktigt för att kunna rikta sin marknadsföring 

rätt och utforma sitt budskap så att det tilltalar sin målgrupp. Det är även viktigt att veta vem 

kunden är då man ska välja vilka kanaler och metoder man ska använda för att få fram sitt 

budskap. Det är skillnader på vart och hur man bör synas beroende på vilken målgrupp man 

har. (Dahlén och Lange, 2003). I boken Modefabriken (2010) beskriver även Hedén och Mc 

Andrew vikten av att definiera sin målgrupp för att kunna rikta sin marknadsföring 

rätt. ”Grupper som ingår i samma segment har liknande behov och önskemål. De som ingår i 

segmentet förväntas därför reagera likadant på marknadsföringen.” Hedén och Mc Andrew 

menar också att felriktad marknadsföring kostar mycket pengar utan att ha någon effekt i form 

av försäljning. 

 
 

I boken optimal marknadsföring (Dahlen, Lange) Beskriver författarna hur man ska starta sin 

marknadsföringsprocess med en schemaplanering. I schemaplaneringen handlar det om att 

räkna, detta för att det är ett måste att veta vart företagets pengar går och varför man lägger 

pengarna där man gör. Schemaplaneringen räknar man även ut vilken möjlig avkastning 

investeringarna kan få. Det är även i denna fas man ska bestämma hur man ska föra ut 

reklamen och vilket budskap som man vill ska nå sin målgrupp. Dahlen och Lange menar att 

nästa steg är sedan det de kallar modellering. I steget modelleringen ska man kartlägga vilka 

mediascheman som ger störst effekt. När företaget hittat den media som man tycker ger bäst 

effekt ska man sedan optimera detta och hitta den billigaste lösningen för de valda 

mediaschemana. Dahlen och Lange (2003) beskriver hur viktigt det är att räkna både innan 

man startar sina aktiviteter och även efter för att mäta vilket genomslag det ger för att man ska 

få den mest effektiva marknadsföringen för sitt företag 
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4.2. Intervjuer 
 

Adrian Zethraeus, egen företagare 
 

Tom Berggren, reklamchef 
 

Janne Kemi, marknadschef och affärsutvecklare 
 
 
 

4.2.1.  Vikten av att marknadsföra sig 
 

Alla intervjuade var överens om att marknadsföring är otroligt viktigt för ett nystartat företag. 

Det är marknadsföringen som gör att företaget kan skapa sin marknad och hitta potentiella 

kunder. Det krävs att man lägger tid på att nå ut till sina kunder. Det är inte lätt att komma ut 

och synas på marknaden idag men man måste hitta sina kunder och sedan göra dem nöjda. 

 
 

Vikten av att lägga ner mycket tid på sin marknadsföring och projekt beskrivs av de 

intervjuade som viktigt, alla menar att om man ska göra något så måste det göras helhjärtat. 

Det får inte finnas något som blir mediokert. Dock skiljer sig meningarna om vad man ska 

lägga mest energi på. Två av de intervjuade anser att man ska lägga ner de pengarna man har 

på få projekt, medan den tredje menar att man ska lägga lite pengar på många olika projekt för 

att sedan kunna mäta resultatet och se vart det ger bäst genomslag så att man i sin tur kan se 

vad som är mest lönsamt att satsa på. Han menar att man ständigt ska analysera sina resultat 

för att se att man lägger marknadsföringspengarna på rätt ställe för att hitta sina kunder. Alla 

tre intervjuade är dock överens om att det måste läggas pengar på marknadsföring och att det 

är något som bör prioriteras högt i företaget. En av de intervjuade menar att man inte bara ska 

se det negativt att man har en mindre budget till marknadsföring som ett nystartat företag. 

Han menar att om man har gott om pengar till marknadsföring blir det ofta att man väljer 

enkla lösningar istället för att vara kreativ. Han anser att resultatet blir bättre och mer unikt 

om man tvingas vara kreativ och hitta nya lösningar. Han tror att detta beror på att man istället 

för att offra pengar på att köpa en annan tjänst så offrar man sin tid. 

 
 

”Om du har en begränsad budget kräver det att du blir kreativ i ditt tänkande.” 
 
 
 

4.2.2.  Varumärke och image inom marknadsföring 
 

De intervjuade poängterar att man som nystartat företag inte har något varumärke från början. 

Man måste som företag tänka på sitt varumärke från dag ett och bestämma hur man vill 

positionera sig på marknaden och sedan arbeta utifrån det. Man måste bestämma sig för hur 

man vill att kunderna ska uppfatta företaget. 
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”Marknadsföring handlar ofta om ett långsiktigt arbete, ta en position i kundens huvud och 

stanna där” 

 
 
De intervjuade anser att man alltid bör ha en tydlig bild om hur man vill att sitt varumärke ska 

uppfattas. Det uppstår delade meningar hos dem om hur man ska agera om marknaden inte 

upplever varumärket så som man har planerat tidigare. Två av de intervjuade menar att man 

måste lyssna på marknaden och eventuellt ändra och anpassa sig, dock beroende på hur 

mycket man är villig att kompromissa med marknaden. Den tredje tycker att det är synd att 

ändra sig, han anser att om man tror på sitt varumärke så måste man kämpa för att andra ska 

uppfatta det som man önskar. Han anser att man inte bör frångå sin ursprungliga strategi utan 

ha en tydlig plan och följa den. De andra två intervjuade har en annan bild, de menar att man 

måste lyssna och anpassa sig efter kunderna. Om den tilltänkta målgruppen inte intresserar sig 

för produkten måste man i efterhand justera sitt varumärkestänk och rikta om sig till den 

kundgruppen som är intresserad av att köpa produkten. Man vet inte hur produkten och 

varumärket mottas på marknaden förrän man har testat. 

 
 

En av de intervjuade beskriver det som en lyx att vara nystartat företag. Som ett nystartat 

företag kan man snabbt ändra riktning på marknaden, till skillnad från ett väletablerat företag. 

Det är därför väletablerade företag ofta adderar nya produktgrupper eller lägger till en ny 

målgrupp snarare än att byta ut de befintliga. De intervjuade pratar återkommande om hur 

viktigt det är att man gör något ordentligt och väl. Detta för att kunden i sin tur ska få rätt 

känsla av företaget hela tiden. Företaget kan själv styra sin image med hjälp av att utforma en 

snygg logga, ha en bra ”story telling”, en snygg hemsida och dylikt. Genom att förmedla en 

viss känsla i allt gällande företaget som syns ut mot kunden kan man styra dennes uppfattning 

av varumärket. De intervjuade anser att det krävs otroligt mycket tid och kraft för att förmedla 

företagets budskap till kunderna. På grund av detta har två av de intervjuade beskrivit projekt 

de velat starta men valt att inte göra det på grund av tidsbrist.  De ansåg att de omöjligt skulle 

hinna bygga varumärket så att kunden fick rätt känsla av företaget. Exempel på aktiviteter 

som måste läggas mycket tid och energi på är att starta en blogg och gå med i flera sociala 

medier. Enligt dem måste dessa ständigt uppdateras för att kunderna inte ska tappa intresset 

och företaget ska kännas aktuellt och proffsigt. En sak de tre intervjuade är överens om när 

det kommer till varumärket och uppmärksamhet kring det är att man ska ta vara på det om det 

fungerar och vårda det väl. 
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4.2.3.  Hur gör man och vilka strategier finns det? 

 

Under intervjuerna har det beskrivits olika strategier för hur man kan gå tillväga när man ska 

marknadsföra sig som ett nystartat företag. En av de intervjuade säger att man ska utnyttja 

dagens sociala medier där man med mindre budget kan göra väldigt mycket bara genom att 

lära sig hur det fungerar. När han beskriver marknadsföringen på webben så berättar han hur 

man kan göra mätningar för att se hur mycket trafik det ger och därför kunna mäta det som 

ger bäst genomslag så att man inte spenderar pengar i onödan. Han menar att det är viktigt 

med analys och statistik när man arbetar med marknadsföring. 

 
 

De intervjuade tycker att man ska ha en bra utarbetad plan, en strategi och ett tydligt mål. När 

man har en tydlig strategi är det lättare att välja om man vill gå ifrån sin ursprungliga strategi 

och i så fall veta vad man gör. 

 
 

En av personerna tycker att man ska ta in hjälp om det är något man inte känner sig säker på 

och istället fokusera och lägga tid på det man är bäst på. Finns möjligheten att få hjälp bör 

man ta den för att få bästa möjliga kvalité. Han menar att det kan kosta att ta in extern hjälp 

men oftast kan det vara värt det. Han kopplar tillbaka detta till att det måste finnas kvalité i 

allt man gör. Han poängterar dock att man ska handla smart i dessa situationer. Man måste 

tänka på att om man tar in hjälp från till exempel en reklambyrå så vill de i sin tur sälja sina 

tjänster och tjäna pengar. De intervjuade är överens om att man som nystartat företag måste 

leta upp sina kunder, ingen kommer till dig. Man måste synas och visa sig med hjälp av att 

ställa ut på mässor, sponsra event och dylikt för att visa att man finns. Ett bra sätt när man är 

ny på marknaden är att bjuda in kunder på egna event för att visa och sälja in sina produkter. 

Ett annat effektivt sätt är att ha en så kallad pop-up store under en tidsperiod. Det är något 

som skapar nyfikenhet och exklusivitet när man har vetskapen om att butiken bara finns under 

en begränsad tid. Två av de intervjuade menar att mässor är ett bra och effektivt sätt att skapa 

nya kunder på när man säljer till återförsäljare. En av dessa poängterar dock att det är viktigt 

att värdera kostnaden av detta för att se hur mycket just det egna företaget tjänar på det. En 

annan av de intervjuade säger att det är viktigt att ha med sig några så kallade imageplagg när 

man är på mässor. Det är plagg som symboliserar och får fram känslan i varumärket men som 

sedan inte säljer tillräckligt bra för att gå till produktion. Även om man inte tjänar några 

pengar direkt på dessa plagg så kan det vara värt mycket i marknadsföringssyfte för att lyfta 
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fram företagets varumärkesidentitet. Det är ofta dessa som fångar ett intresse för varumärket 

och syns även i reklambilder och press. 

 
 

Idag har det blivit allt viktigare med sociala medier för att marknadsföra sig, det håller alla 

intervjuade med om. Det är ett billigt sätt att nå ut till kunder. Dock riktar sig denna 

marknadsföring endast till redan befintliga kunder menar en person och man ska istället se det 

som en chans till merförsäljning. 

 
 

Ett bra och kostnadseffektivt sätt att marknadsföra sig för nystartade företag kan vara att göra 

ett samarbete med att annat företag som skapar vinst för båda. Det behöver inte vara ett 

konkurrerande företag utan det kan gärna vara någon med helt andra produkter som ändå kan 

fungera tillsammans med de egna produkterna. 

 
 

En av de intervjuade säger att man måste sälja till dem man vill sälja till. Åk ut och träffa de 

som kan tänkas köpa och teckna en order. När det gäller hur man ska gå till väga så behöver 

man även ha koll på sina konkurrenter. Se hur marknaden ser ut idag och hur man kan göra 

för att konkurrera med de som redan finns. En beskrivning från en intervjuad är att man måste 

göra ordentliga konkurrentanalyser. Man behöver inte stirra sig blind på marknaden men man 

måste kolla hur den ser ut idag så att man vet var man som nystartat företag måste lägga sig. 

En av de intervjuade poängterar dock att han anser att man inte behöver rätta sitt varumärke 

efter analysen. 

 

 
4.2.4.  Hur kan andra göra som startar idag? 

 

Åter igen berättar de intervjuade om att man ska göra allt till hundra procent annars är de inte 

lönt. Alla tre tycker att man ska ha en väl utarbetad plan, titta på vad man jobbar med och vad 

man har att göra. Detta för att ha ett tydligt mål över vad man ska uppnå och hur man ska ta 

sig dit även om man kan behöva göra någon omväg ibland. Var lyhörd och omvärdera bilden 

av varumärket, se på hur det tas emot och varför det tas emot som det gör. Tänk även på att du 

bara får en chans att göra ett första intryck. 
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5.  Resultatdiskussion 
 
 
 

I resultatdiskussionen jämförs och diskuteras resultaten som kommit fram i föregående 

kapitel. 
 
 
 

5.1. Nyckelaktiviteter – Hur gör man? 

Böckerna som är studerade beskriver processen kring hur man ska tänka när man ska börja 

marknadsföra sig och beskriver även en del olika kanaler som finns att marknadsföra sig på. I 

böckerna presenteras ett antal olika nyckelaktiviteter men man får inte författarnas syn på vad 

som är mest effektivt. Till skillnad från böckerna som känns mer beskrivande så gav 

intervjuerna mer konkreta svar om vad de intervjuade anser vara effektiva metoder. 

 
 

En av de intervjuade beskriver hur man ska nyttja sociala medier för att man inte behöver 

mycket pengar men man kan snabbt analysera och räkna ut hur effektivt det är. De intervjuade 

beskriver även aktiviteter så som att själv ta kontakt med kunden personligen för att bygga en 

relation och marknadsföra sig som en nyckelaktivitet. Detta är något som de studerade 

böckerna inte nämner. Böckerna beskriver allt i ett mycket större perspektiv och skrapar lite 

på ytan på hur man kan göra men ger ändå inget riktigt konkret svar. Frågar man däremot de 

intervjuade så var de säkra på att man måste starta med aktiviteter som gör att man kommer 

till kunden då kunden inte kommer att komma till dig. 
 

 
 

Både böckerna och de intervjuade i denna rapport är överens om att de förberedande stegen 

innan man börjar marknadsföra sig är viktiga. Man måste planera hur man ska gå till väga för 

att effektivisera sin marknadsföring. De menar att grunden till att marknadsföra sig effektivt 

är genom att ha en bra plan så att man vet varför man gör som man gör och vart pengarna 

utnyttjas bäst. Både Dahlén och Lange och en av de intervjuade beskriver vikten av att hela 

tiden räkna på vilka marknadsföringsmetoder som ger bäst genomslag. Man bör räkna på det 

man gör för att se vad man tjänar mest på så att man inte lägger pengar på något som inte ger 

den respons man förväntar sig. 

 
 

De samband som hittats gällande nyckelaktiviteter för nystartade modeföretag är 

sammanfattningsvis att planeringsfasen innan man startar igång aktiviteter är ytterst viktig. 

Det är även viktigt att ständigt mäta sina resultat av de olika marknadsföringsaktiviteterna 

man gör och på så sätt undvika att lägga energi och pengar på ineffektiv marknadsföring. 
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5.2. Effektiv marknadsföring med liten budget 

Enligt intervjuer och böcker är det oftast så att man som nystartat företag har begränsat med 

pengar vilket gör att man inte har samma möjligheter till marknadsföring som redan 

etablerade företag har. Som det skrivs i rapporten ”Nystartade småföretag i klädbranschen” 

och som även har kommit fram under våra intervjuer, önskar många nystartade företag att de 

hade haft mer pengar till marknadsföring än vad de hade när de startade. Det är något som 

man menar underlättar mycket då det oftast kostar pengar att bedriva marknadsföring. Alla 

har dock inte den åsikten att lite pengar är negativt. En av de intervjuade menar att det kan 

vara positivt att ha en mindre budget till marknadsföring då det gör att man tvingas bli mer 

kreativ och hitta nya lösningar som blir annorlunda och sticker ut. Har man mycket pengar 

menar han att det lätt kan bli så att man tar en enklare väg och marknadsföringen blir mer 

kommersiell och inte lika unik. Har man å andra sidan mer pengar kan man ta in hjälp externt 

av människor som är specialiserade på marknadsföring och på så sätt själv kunna lägga mer 

tid på annat i företaget. 

 
 

Något som både de personer vi intervjuat och tidigare forskning i form av rapporten Mode 

Svea (Sundberg, 2006) menar är en gynnsam fördel för nystartade företag idag är den tekniska 

utvecklingen. Idag spelar internet en stor roll då företag kan bedriva E-handel och på så sätt 

nå ut till en mycket större kundkrets än vad som är möjligt med endast fysiska butiker. På en 

egen webshop kan man också styra själv hur man vill att sina varor ska exponeras för att få 

den imagen man vill ha. Sociala medier är också något som snabbt har blivit allt viktigare och 

som är ett bra sätt för företag att marknadsföra sig utan att det kostar något. På sociala medier 

handlar det dock mer om merförsäljning till redan befintliga kunder vilket en av de 

intervjuade menar då det sällan är nya kunder som följer dessa sidor utan oftast personer som 

redan har en relation med företaget. 

 
 

Ett av de mest effektiva marknadsföringssätten är enligt både böcker som studerats och 

intervjuer den så kallade ”word to mouth”-marknadsföringen där budskap sprids från kund till 

kund. En nöjd kund som berättar det för andra väger oftast tyngre än annan marknadsföring 

då man tenderar att lita mer på personliga upplevelser från människor man känner och kan 

relatera till. Här spelar alltså aspekter som god service, bra kvalitet och positiva upplevelser 

av företaget och varumärket in. Detta är också något som inte behöver kosta mycket pengar. 

Ett bra omdöme från en person till en annan kostar inget och värderas som tidigare sagt oftast 

mycket högt. 
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Sammanfattningsvis gällande marknadsföring med liten budget är alla källor överens om att 

det är tufft att marknadsföra sig då man har begränsat med likvida medel. Dock råder det 

delade meningar om huruvida det är bra eller dåligt. Något som både tidigare forskning och 

de intervjuade är överens om är att den tekniska utvecklingen är positiv för företag med en 

liten budget. Detta är något som bör utnyttjas av företag då det möjliggör kostnadseffektiv 

marknadsföring. Ännu ett samband som hittats mellan litteratur och intervjuer är hur viktigt 

det är med den så kallade ”word to mouth”-marknadsföringen och upplevelsen av företagen 

som helhet när det gäller exempelvis god service, kvalitet och bra omdömen. 

 

 
5.3. Hur anpassar man marknadsföringen för att nå ut till sin målgrupp och stärka sin 

varumärkesidentitet? 

Något som poängteras kraftigt av alla källor vi använt är vikten hos företag av att bygga sitt 
 

varumärke. Det är viktigt att man är klar med hur man vill att kunden ska uppfatta varumärket 

utåt. Enligt rapporten ”Nystartade småföretag inom klädbranschen” har man som litet, 

nystartat företag svårt att utmärka sig genom ett lågt pris. Därför väljer många små, nystartade 

företag att i stället utmärka sig genom unik design, kvalité, ekologi och dylikt. Dessa små 

företag anser att marknadsföringen är viktig men att det är minst lika viktigt att utmärka sig 

med en stark, unik produkt. Detta skiljer sig något från informationen som samlats från 

böcker. Enligt boken ”Optimal marknadskommunikation” är det inte viktigt att ha den bästa 

produkten. Författaren menar att flera företag kan ha exakt samma produkt och att det är hur 

man kommunicerar produkten som avgör vilket av företagen som kommer att lyckas. 

 
Alla källor är överens om att det är viktigt att identifiera sin målgrupp. Fördelen för nystartade 

företag idag är den tekniska utvecklingen, vilket har förenklat detta. Idag kan företag enklare 

hålla koll på vilka som är intresserade av varumärket. Dock skiljer sig åsikterna hos olika käl- 

lor vad man ska göra med informationen. Enligt böckerna bör informationen användas till att 

rikta marknadsföringen, på så sätt slipper man slösa energi och pengar på felriktad marknads- 

föring. De anser att ett företag som lyckas med att fånga den målgrupp de tänkt har större pot- 

ential att lyckas. Enligt två av de intervjuade är detta inte alltid fallet. Ibland får man en annan 

målgrupp än man tänkt. I detta fall bör man enligt dem acceptera sin nya målgrupp och even- 

tuellt justera sitt varumärke så att det passar den nya målgruppen.  Något alla är överens om är 

att man bör anpassa kanalerna man marknadsför sig på till sin målgrupp. Alla målgrupper kan 

inte nås med samma medel. 
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Något som ständigt återkommer i vår forskning är vikten av att ha en tydlig image. Enligt rap- 

porten ”Nystartade företag i klädbranschen” bör denna image vara väl utarbetat och genom- 

syra allt företaget kommunicerar utåt. Detta kan vara allt från hemsida till service och butiks- 

layout. Alla intervjuade småföretagare i den rapporten är överens om att det viktigaste är att 

kunden har en positiv association runt företaget. På så sätt skapar man en situation där kunder 

sprider vidare budskapet, vilket enligt dem är den effektivaste typen av marknadsföring. De 

som intervjuats i rapporten pratar också om att man själv kan styra sin image. Detta genom 

exempelvis en snygg logga, hemsida och en bra ”story telling”. De anser att man genom att 

förmedla en viss känsla av varumärket kan styra hur kunden uppfattar det. Både tidigare 

forskning och intervjuerna i vår rapport påpekar dock att detta är otroligt tidskrävande och att 

imagen inte får kommuniceras halvdant eller vara ogenomtänkt. 

 
Något som även tas upp är att det inte räcker att ha en genomarbetad image och att identifiera 

sin målgrupp i början. Man måste ständigt hålla sig uppdaterad om man vill att företaget ska 

överleva. Enligt böckerna måste ett varumärke ständigt arbeta för att hålla kvar kundernas in- 

tresse och hålla sig uppdaterade. De menar att man genom att hela tiden se till att ha rätt varu- 

märkesidentitet skapar lojala kunder. De intervjuade var alla överens om att det är viktigt att 

hålla sig uppdaterad. Enligt dem måste företaget ständigt vara aktivt och uppdatera sig på ex- 

empelvis sociala medier så att kunderna inte tappar intresset. De anser att även ett framgångs- 

rikt varumärke måste vårdas väl hela tiden. 

 
Sambanden gällande varumärkesidentitet i förhållande till marknadsföring visar sig tydligt i 

 

att samtliga källor poängterar vikten av att noggrant bygga upp sitt varumärke från starten. De 

är alla överens om att man måste identifiera sin målgrupp och rikta marknadsföringen mot 

denna för att inte slösa onödiga resurser på kunder som inte kommer att köpa företagets pro- 

dukter. Ett annat samband som hittats är vikten av att ha kvalitet i all marknadsföring. Man 

måste göra alla aktiviteter helhjärtat för att skapa den imagen man vill ha av sitt företag. 

Denna imagen måste sedan ständigt uppdateras för att inte tappa kundernas intresse. 



21  

6.  Slutsats 
 
 
 

Här sammanställs resultat och diskussion för att få en slutsats som besvarar rapportens syfte 

och frågeställningar. 
 
 
 

Som rapporten beskriver är det som ett nystartat modeföretag svårt att ta sig in på marknaden 

men fullt möjligt om man har viljan. Många företag beskriver att man önskar mer pengar till 

att bedriva sin marknadsföring. Vi har under rapportens skrivande förstått att trots en liten 

budget kan man vara kreativ och se det som något positivt. 

 

Både böckerna vi har studerat och våra intervjuade har beskrivit en av de viktigaste faserna 

vid marknadsföring är planeringen innan. Böckerna har beskrivit det i ett större perspektiv 

med olika planeringsfaser medan de intervjuade har beskrivit varför detta verkligen är en 

viktig fas. Planeringen är viktig för att företaget ska veta vad man gör, varför man gör det men 

även för att kunna ta ut svängarna och veta varför man inte går raka vägen. Att ha en 

välutarbetad plan gör inte företaget fyrkantigt utan en grund för att du ska veta vad ditt mål är 

och vad man vill uppnå. 

 

Även om det är viktigt hur man utför sin marknadsföring så är förarbetet minst lika viktigt 

och inget man som nystartat företag ska glömma bort. Både i böckerna och i våra intervjuer 

kan man se att planeringen spelar en viktig roll i hur marknadsföringen kommer fungera. Att 

sedan hitta andra nyckelaktiviteter för vad som bör göras för att bedriva framgångsrik 

marknadsföring har varit svårare. Detta tror vi beror på att efter planering och analys så utför 

man den marknadsföring som passar sitt företag bäst därför är det svårt att säga hur man 

generellt ska bedriva sin marknadsföring. 

 

Som nystartat modeföretag idag har man fördelen att kunna bedriva e-handel och möjligheten 

att marknadsföra sig på internet. Vid marknadsföring på internet kan man räkna på vilket 

genomslag marknadsföringen har och hur effektiv den är. Att marknadsföra sig på internet är 

ett billigt sätt att synas, det som krävs är att man lär sig hur man ska göra. Att driva sin egen 

webshop och även använda sociala medier gör idag så att man kan nå ut till en mycket större 

kundkrets. Detta gör även att man kan skapa sin egen image och få folk att uppfatta 

varumärket som planerat. 

 

Vid start av ett modeföretag måste man som företag hitta sina egna kunder och bygga 

relationer för att skapa en ”ringar på vattnet”- effekt. Under rapportens skrivande har vi 
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förstått att effektivaste marknadsföringen är nöjda kunder som berättar det för andra 

potentiella kunder. Vikten av att skapa positiva upplevelser kring produkt och varumärket 

spelar därför en viktig roll.  Så länge man har kreativiteten och viljan till att lära sig saker och 

vilja göra saker så är det ingen omöjlighet att marknadsföra sitt företag trots en stram budget. 

 

Som nystartat företag är det viktigt att ha en klar bild över sin målgrupp och vem man vill nå. 

Vi har fått olika svar på hur man sedan ska gå vidare om målgruppen som är tänkt från början 

inte accepterar produkten direkt. Två av de intervjuade menade att man i detta fall ska ändra 

sin inriktning medan böckerna och en tredje intervjuade menar att man ska fortsätta på den 

banan man har tänkt.  I vårt tycke är det svårt att säga hur man ska göra i ett sådant fall. Man 

måste tänka på att anpassa sin marknadsföring till sin målgrupp och skulle det sedan visa sig 

att målgruppen inte alls är mottaglig för produkten kan detta i vissa fall kräva att man tänker 

om och anpassar sig efter den kund som tar emot sin produkt. 

 

Böckerna som vi studerat om marknadsföring beskriver hur man ska marknadsföra sig i ett 

stort perspektiv och är generellt. Böckerna beskriver ofta vad som finns och hur man kan göra 

men det är svårt att finna konkreta metoder för hur man som ett nystartat företag med en 

mindre budget kan göra för att uppnå maximal effekt på sin marknadsföring. Med våra 

intervjuer kunde vi få mer konkreta svar på vad man kan göra som nystartat företag. Något 

som både böckerna och våra intervjuade var överens om är att även om marknadsföringens 

utförande är viktigt är planering om hur man ska gå till väga minst lika viktig för att överleva 

i den tuffa branschen. 
 
 
 

7.  Förslag till fortsatt forskning 
 
 
Förslag på fortsatt forskning inom detta ämne som denna rapport har valt att utelämna är skill- 

nader på marknadsföring för nystartade och redan etablerade företag. Något som också vore 

intressant att forska vidare om vore om det finns skillnader inom marknadsföring på den 

svenska och internationella marknaden. Även skillnader på marknadsföring för modeföretag i 

nutid och för flera år sedan. 
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