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Abstract 

Competition in the clothing industry is fierce and there are many big companies on 

the market. Besides, sales in the industry have decreased following the economic 

recession in 2008. Unlike the big players, small companies have limited resources, 

which make it hard to make investments such as a good store location or more 

marketing. 

On the other hand there are new opportunities through Internet as e-commerce and 

websites. Internet also gives the company the opportunity to get customers from 

larger geographical areas, unlike physical stores. Niche market is something that 

many small companies choose to focus on as they don’t have to compete with large 

well-established companies. 

We examined new small businesses that were retailers in the clothing industry and 

studied their marketing mix strategy through their store and the Internet. We also 

conducted a feedback after a year to see how the companies had developed and to 

look for possible changes in the company.  Then we compared them with each other 

and with our theories to see similarities and differences between the companies and 

between the theories and the empirical material.  

We chose to have both a rationalist and empiricist approach of our investigation. We 

also saw the research on the basis of a hermeneutic approach. We chose to apply an 

inductive research-based approach, where we mainly emanated from an empirical 

material to then compare it with the theory. We chose to primarily have a descriptive 

purpose of our investigation. The study was carried out by qualitative studies, where 

we examined a few companies. 

We chose to mainly make use of a strategic choice and chose to use raw data in the 

form of interviews, but also secondary data by reading the relevant literature and 

information from the companies' websites. The interviews were mostly conducted 

through mail questionnaire by e-mail, but also through personal interview and 

telephone interview.  

We chose to examine four newly established small businesses that were all active in 

the clothing industry and had their focus on organic clothing. Theories which we 



raised to explain the companies' situation were; general of the retail trade, competitive 

strategies and the marketing mix with focus on retailing.  

We concluded that the companies are designing their store or home page so that 

customers can sense a feeling of what the company wants to convey and it is also 

influenced by the owners. The majority of the companies use a uniform style for the 

site, store and marketing. One of the companies is trying to distinguish themselves 

from their competitors with their unusual style. The homepage is used as a channel to 

spread publicity and information about the company and for selling products. All 

companies have an assortment that is ecologically and ethically produced and the 

companies also use the assortment to distinguish themselves from other companies. 

The companies believe that service is an important aspect. They are concerned about 

their customers and trying to make them satisfied. The place has however often been 

chosen by chance, and none of the companies choose to compete with low prices, yet 

with high quality. Marketing is seen as important by most companies, but the 

companies may find clever ways to market themselves in because of their limited 

resources. 

 

There have been changes in the assortment in all of the companies, and also other 

changes for example in marketing and price. It has gone well for three of the 

companies, even if one has been affected by the economic recession. However, one of 

the companies has been forced to go out of business after two years of loss. 
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Sammanfattning 

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

marknaden. Dessutom har branschen drabbats av en minskad försäljning efter den 

ekonomiska lågkonjunkturen som inträffade under 2008. När det gäller småföretag 

har de begränsade resurser till skillnad från de stora aktörerna, vilket leder till att det 

blir svårt att satsa på investeringar såsom ett bra butiksläge eller mer marknadsföring.  

Däremot finns också nya möjligheter genom internet i form av e-handel och 

hemsidor. Internet ger även möjlighet för företagen att få kunder från större 

geografiska områden till skillnad från fysiska butiker. Nischmarknad är något som 

många småföretag väljer att fokusera på, därmed behöver de inte konkurrera med 

stora och etablerade företag. 

Vi undersökte nystartade småföretag som var detaljister i klädbranschen och 

studerade hur de utformade sin marknadsföringsmix, när det gällde butiken och 

internet. Vi utförde även en återkoppling efter ett år för att se hur företagen hade 

utvecklats och för att se på eventuella förändringar i företaget. Därefter jämförde vi 

dem med varandra och med den teori vi tagit fram för att se likheter och skillnader 

hos företagen och mellan teorin och empirin.  

Vi valde att ha både ett rationalistiskt och empiristiskt synsätt i vår undersökning. Vi 

såg även undersökningen utifrån ett hermeneutiskt synsätt. Vi valde att tillämpa en 

induktiv forskningsansats, då vi främst utgick från ett empiriskt material för att sedan 

jämföra det med teorin. Vi tillämpade en kvalitativ undersökning med ett beskrivande 

syfte. 

Vi tillämpade även huvudsakligen ett strategiskt urval och använde oss främst av 

primärdata från intervjuer, men även sekundärdata i form av att vi läste in oss på 

relevant litteratur och information från företagens hemsidor. Intervjuerna med 

företagen genomfördes mestadels med postenkät genom e-post, men även genom 

personliga intervjuer och telefonintervjuer.  

Vi valde att undersöka fyra nystartade småföretag som alla var verksamma inom 

klädbranschen och som fokuserade på ekologiska kläder. Teorier som vi tog upp för 



att förklara företagens situation var; allmänt om detaljhandeln, konkurrensstrategier 

samt marknadsföringsmixen med inriktning på detaljhandeln.  

Våra slutsatser är att företagen utformar sin butik eller hemsida så att kunden ska 

känna av den känslan som företaget vill förmedla och utformningen har också präglats 

av ägarna. Majoriteten av företagen använder samma stil på hemsida, butik och 

marknadsföring. Ett av företagen försöker att särskilja sig från sina konkurrenter 

genom att ha en egen stil. Hemsidan används som en kanal för att marknadsföra och 

informera om företaget och för försäljning av företagets produkter. Alla företagen 

satsar på ett sortiment som är ekologiskt och etiskt framställt och företagen använder 

också sortimentet för att särskilja sig från andra företag.  

Företagen tycker alla att service är en viktig aspekt. De är måna om sina kunder och 

försöker att göra dem nöjda. Läget har däremot ofta valts genom slumpen och inget av 

företagen väljer att konkurrera med låga priser, däremot med hög kvalitet. 

Marknadsföring ses som viktigt av de flesta företagen men de får ofta hitta smarta sätt 

att marknadsföra sig på eftersom de har begränsade resurser.  

Sortimentet har ändrats i alla företagen och förändringar har också skett när det gäller 

till exempel marknadsföring och pris. Det har gått bra för tre av företagen, även om 

ett av dem drabbats av den ekonomiska lågkonjunkturen. Ett av företagen har dock 

tvingats börja avveckla företaget efter två års förlust. 
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1 Inledning 
I inledningskapitlet beskriver och diskuterar vi vår problemformulering, vårt syfte och de mål 

som vi har med uppsatsen. Vi tar fram bakgrunden till vår undersökning och tar upp det 

huvudproblem och de delproblem som kommer att besvaras senare i uppsatsen. Vi tar även 

upp studiens problemavgränsning, viktiga begrepp och definitioner, vem uppsatsen vänder sig 

till och uppsatsens disposition. 

1.1 Problembakgrund 
Konkurrensen i klädbranschen är hård. Enligt Statistiska centralbyrån har klädbranschen ett 

index på fyra i konkurrens på en femgradig skala, vilket därmed är den högst rankade 

konkurrensindexen av de branscher som finns med i Statistiska centralbyråns undersökning. 

(www.scb.se, 2008-03-06) Index för detaljhandeln inom branschen är 3,9 och det finns många 

stora aktörer och kedjor på marknaden (Svenskt näringsliv, 2003, s. 41, 43).  

 

Under 2008 hamnade världsekonomin i lågkonjunktur till följd av finanskrisen i USA. Det har 

lett till att den tidigare ökade klädförsäljningen drabbats av nedgången i ekonomin, och 

försäljningen minskade med 4,5 % i Sverige år 2008. Samtidigt har flera internationella 

aktörer etablerat sig på marknaden. (Stockmanns årsberättelse 2008, s. 10, 20)  

 

När det gäller småföretag har de mindre resurser än vad de stora aktörerna har, därmed blir 

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

kunderna. De har också mindre kunskaper i marknadsföring än de stora företagen. Dessutom 

är småföretag mindre väletablerade än de stora aktörerna. (Berthon et al, 2008, s. 1-3) Vi 

föreställer oss att nystartade företag dessutom har nackdel av att de inte funnits så länge och 

därmed inte hunnit bli så kända. Små nystartade företag måste få ut sitt budskap och övertyga 

kunderna att välja deras varor framför andra aktörer. 

 

När det gäller detaljhandel finns det många faktorer som är viktiga för kundens val och för 

butikens image. Läge och utseende, sortiment, pris, reklam och promotion, personal och 

service är sådana faktorer. Faktorerna fungerar därmed som konkurrensmedel för en butik. 

(Engel et al, 1995, s. 846)  

 

Butikens läge är en mycket viktig faktor för att kunderna ska välja att handla där. Kostnaden 

för hyror är dock en stor utgift för en detaljhandlare. (Kent & Omar, 2003, s. 210) De 

attraktiva butikslägena som har ett stort flöde av förbipasserade kunder har högre 

hyreskostnader, vilket gör att det är svårt för ett litet företag med begränsade resurser att få ett 

sådant läge (Kent & Omar, 2003, s. 231; Gilbert, 1999, s. 228).  

 

Internet erbjuder stora möjligheter för småföretag som har begränsade resurser att kunna sälja 

sina produkter. E-handel är ett kostnadseffektivt sätt för detaljister att nå ut till fler kunder och 

gör det lättare för dem att konkurrera (Doole & Lowe, 2004, s. 149-150).  

 

Det finns också fler möjligheter, även för företag som inte använder e-handel. Genom en 

hemsida kan företaget också få en stor räckvidd för att kommunicera med kunderna och 

informera dem om företaget.  Produkterna kan visas med bilder, även rörliga, dessutom kan 

ändringar göras snabbt. Internet kan också erbjuda möjlighet för kunderna att ta kontakt med 

företaget exempelvis genom e-post för att få feedback från kunderna.  (Forssblad & 

Magnusson, 2000, s. 179-181)  
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1.2 Problemdiskussion 
Den hårda konkurrensen som finns på marknaden idag i klädbranschen gör att det blir svårare 

för nystartade småföretag att överleva. Inte minst i svåra ekonomiska tider. Vi konsumenter 

väljer vart vi ska köpa våra kläder utifrån de intryck som vi får från omgivningen, allt ifrån 

butiken, personal, läge och hemsida. Alla de här aspekterna kostar pengar, något som det 

nystartade företaget inte har.  

 

Allt eftersom konkurrensen ökar gäller det för företaget att märkas och få kundernas 

uppmärksamhet och få kunderna till återköp. Ett butiksläge som är attraktivt är oftast 

kostsamt men kan löna sig i längden. Det finns däremot mindre kostsamma sätt att 

konkurrera, bland annat genom att ha engagerad och kunnig personal men även genom att ha 

en tydlig och lättanvänd hemsida. De här två och flera andra aspekter påverkar oss 

konsumenter vad gäller var vi köper våra produkter. 

 

Hur ser nystartade småföretag i klädbranschen på butiken som en kanal för att nå kunderna 

med avseende på till exempel ovanstående faktorer? En fördel för småföretag är att de har 

större möjlighet att skapa en nära kontakt med kunderna och få feedback, och på så sätt 

erbjuda värde genom service och anpassning efter kundernas behov (Berthon et al, 2008, s. 3). 

Service är en viktig faktor för att skapa en nöjd kund och för att kunna konkurrera, där 

personalen har en stor roll i samverkan (Grönroos, 2002, s. 7-9). Vi vill se om service är något 

som små, nystartade företag väljer att fokusera på, för att kunna konkurrera med andra 

företag.  
 

Har småföretagen en nackdel av att de säljer i små volymer, vilket innebär att de inte kan 

utnyttja skalfördelar för att pressa ner priserna? (Doole & Lowe, 2004, s. 376-377) Vi vill 

även se ifall företagen försöker konkurrera med andra faktorer än priset. 
 

Många småföretag väljer att fokusera på en nischmarknad för att särskilja sig och inte behöva 

konkurrera med de stora etablerade företagen. Genom att nischa sig kan företaget specialisera 

sig och anpassa sig till segmentet och kundernas behov. (Doole & Lowe, 2004, s. 146) Vi 

undrar då om små nystartade företag i klädbranschen väljer att fokusera på en viss 

nischmarknad för att kunna särskilja sig från de stora kedjorna?  

 

Vi vill se ifall företagen drar nytta av de nya kostnadseffektiva möjligheter som internet 

erbjuder men även se ifall de använder sig av e-handel för att nå fler kunder. Om företagen 

konkurrerar på en nischmarknad blir det lättare med hjälp av e-handel att nå de kunder som är 

intresserade av de produkter som företagen erbjuder (Doole & Lowe, 2004, s. 150).   
 

Använder företagen en hemsida som marknadsföringskanal? Det är svårt att nå fram till 

kunderna i det informationsbrus som finns idag, där antalet reklambudskap kraftigt har ökat. 

Det gör att kunderna stänger av kommersiella budskap. (Jedbratt & Lindgren, 1999, s. 46-47) 

Vi vill se hur företagen får kunderna att gå in och studera hemsidan för att sedan bli 

intresserade av företaget. Vi vill även se hur de positionerar sig för att särskilja sig från 

konkurrenter och hur de hanterar situationen med den hårda konkurrensen med stora 

väletablerade aktörer. 

 

Det finns som synes många möjligheter att etablera sig som småföretag men även en del 

risker. Svårigheten ligger i att balansera och begränsa riskerna och att utnyttja möjligheter på 

ett effektivt sätt. Vi vill även göra en uppföljning för att se hur företagen klarat sig ett år efter 
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vår första intervju med dem, hur de ser på sin situation nu och hur de påverkats av 

lågkonjunkturen. Vi vill även se vad som förändrats i hur företagen försöker nå ut till 

kunderna. 

1.3 Problemformulering 
Utifrån problemdiskussionen har vi tagit fram ett övergripande huvudproblem. Vi har sedan 

utformat två delproblem som knyter an till uppföljningen av företagen som ägde rum ett år 

efter det första intervjutillfället. Målet med undersökningen är att få en större förståelse för 

småföretagens problematik.  

 

1.3.1 Huvudproblem 
Hur jobbar nystartade småföretag i klädbranschen med marknadsföringsmixen för att nå ut 

till målgruppen? 

 

1.3.2 Delproblem 
Hur ser situationen ut för företagen efter ett år? 

 

Har några större förändringar gjorts i företagen? 

1.4 Problemavgränsning 
Just att avgränsa undersökningen är väldigt viktigt, annars kan det bli för stort och svårt att 

greppa. Vi avgränsar oss därför till småföretag som har startat sin verksamhet sedan max fyra 

år tillbaka. Vi kommer att fokusera på ett mindre antal företag i vår undersökning. Vi kommer 

endast studera företag i klädbranschen som är detaljister, över internet eller via butik. 

Företrädesvis kommer vi att studera företag som befinner sig i området kring Borås och 

Göteborg för att underlätta eventuella resor.  

Vi prioriterar att fokusera på de aspekter som har att göra med företagens 

marknadsföringsmix, när det gäller butiken och internet. Vi kommer även att undersöka hur 

företagens situation och deras utformning av marknadsföringsmixen har förändrats efter ett år. 

På grund av undersökningens begränsade tid kommer vi endast att undersöka problemet 

utifrån företagets sida och därmed inte undersöka ifall kunderna nås av kommunikationen 

som företaget försöker nå ut med.  

1.5 Uppsatsens målgrupp 
För att förstå uppsatsen anser vi att läsaren behöver en viss bakgrundskunskap inom 

marknadsföring, då alla begrepp inte beskrivs. Dessutom väljer vi att inte översätta alla 

engelska ord då det inte finns någon direkt svensk översättning. Vi vänder oss även till de 

personer som är intresserade av ämnet och vill lära sig mer om småföretagens situation.  

1.6 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att undersöka företagens kommunikation genom butiken och 

internet, för att nå ut till kunderna i den allt intensivare konkurrensen. Undersökningen syftar 

även till att göra en uppföljning av företagen för att se vad som förändrats, hur de arbetar nu 

och hur det gått för dem med tanke på den ekonomiska situationen. Genom att undersöka 

företagen kan vi sedan beskriva deras problem, strategier och kommunikation för att sedan 

jämföra dem med de andra småföretag som vi undersöker.  Genom jämförelserna kan vi sedan 

analysera de resultat vi får fram för att undersöka vad som skiljer företagen emellan och vad 



4 

 

de har gemensamt. Vi kommer även att analysera företagen med hjälp av relevant teori som vi 

har tagit fram. Undersökningen och analysen leder till en större och djupare förståelse för 

företagens situation hos oss författare och hos läsaren. 

1.7 Nyckelbegrepp och Definitioner  
Här förklarar vi vissa begrepp som används i uppsatsen, det gör det lättare för läsaren att följa 

med i texten.  

Ekologiska – Produkter som är framställda på ett miljövänligt sätt, exempelvis att råvarorna 

till produkterna inte är besprutade med farliga kemikalier. Ett annat ord som används är även 

Organiska. 

 

Fair Trade – Produkterna tillverkas under bra arbetsförhållanden till exempel bra lön, inget 

barnarbete och värdiga förhållanden för arbetarna. 

 

Feedback - Ett vanligt begrepp inom marknadsföring. Det handlar om att konsumenten ger 

tillbaka något till företaget i form av återköp eller åsikter om produkterna eller företaget, som 

företaget sedan kan arbeta med att förbättra. 

 

Högengagemangsprodukter – Produkter som kunden noga innan köpet tänker över såsom 

bilar, hus, köp som görs mer sällan. 

Klädbranschen - Vi använder en branschdefinition som omfattar tillverkning och försäljning 

av kläder, skor, väskor och accessoarer, även inom sport och fritid. (Svenskt näringsliv, 2003, 

s. 41) 

 

Kommunikationsteori – En teori som gör det lättare att förstå hur processen ser ut när 

företagen sänder ut sitt budskap till en mottagare och de faktorer som finns med.  

 

Konkurrensstrategier – Det som företagen använder sig av för att särskilja sig från sina 

konkurrenter.  

 

Lågengagemangsprodukter – Produkter som kunden inte behöver ge någon större eftertanke 

innan för att konsumera, såsom standardprodukter som konsumenten köper varje vecka.  

 

Marknadsföringsmix – De verktyg som företaget använder för att påverka kunderna. 

Betecknas även de fyra p:na, Pris, Produkt, Påverkan, Plats. På senare tid har dock flera 

verktyg tagits fram bland annat Personal.  

 

Målpopulation – Den grupp av objekt (vanligen individer) som en viss statistisk 

urvalsundersökning avser att beskriva, ofta skiljer den sig från den uppnådda populationen, 

det vill säga den som verkligen undersökts. (www.ne.se, 20080520) 

 

Nisch – När en butik eller en e-butik är väldigt specialiserad inom ett visst område, 

exempelvis organiskt tillverkade kläder. 

 

Population – Vid statistiska undersökningar är populationen hela den mängd individer, objekt 

eller element som studeras, till exempel alla personer i ett land, företag i en bransch eller 

inköp i en butik. Ofta undersöks endast ett urval av populationen. (www.ne.se, 20080520) 
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1.8  Uppsatsens disposition 
Här beskriver vi kort innehållet i de olika kapitlen och delarna i uppsatsen. Läsaren kan sedan 

lätt hitta i uppsatsen och se vad som beskrivs under de olika kapitlen och delarna.  

 

Inledning 

I inledningskapitlet beskriver och diskuterar vi vår problemformulering, vårt syfte och de mål 

som vi har med uppsatsen. Vi tar fram bakgrunden till vår undersökning och tar upp det 

huvudproblem och de delproblem som kommer att besvaras senare i uppsatsen. Vi tar även 

upp studiens problemavgränsning, viktiga begrepp och definitioner, vem uppsatsen vänder sig 

till och uppsatsens disposition. 

 

Metoddiskussion 

I metoddiskussionen redogör vi för vår syn på kunskap och hur vi har gjort när det gäller 

tillvägagångssättet för vår studie. Vi har även valt att lägga in flera delar under rubrikerna för 

att förklara, diskutera och motivera de specifika val vi har gjort. Det är väldigt viktigt att 

undersökningen är så tillförlitlig som möjligt. Vi kommer att klargöra hur vi kommer att 

försöka stärka reliabiliteten och validiteten och därmed tillförlitligheten i vår undersökning. 

 

Teoretisk referensram 

I den här delen kommer läsaren att få den teoretiska bakgrunden som behövs för att analysera 

företagens situation. Det ges först en övergripande förklaring till begreppet detaljhandel, för 

att minimera risken för felbedömningar. Marknadsföringsmixen är en central del och 

förklaras med de beståndsdelar som bygger upp den. Även de konkurrensstrategier som kan 

användas beskrivs i kapitlet.  

 

Empiri 

I empirikapitlet återger vi på ett strukturerat sätt den information vi har fått från de intervjuade 

företagen och kompletterar med information från företagens hemsidor. Informationen 

kommer att hjälpa oss i resterande kapitel att analysera och beskriva företagens situation. Vi 

kan även se de olika val som företagen har gjort för att nå ut med sina produkter till sin 

målgrupp. Företagen är valda efter vår problemavgränsning och metod och representerar vår 

målgrupp för undersökningen.  

 

Analys 

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

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

det finns likheter och skillnader hos företagen, även om inte alla är belägna på samma 

geografiska läge. Vi kommer även att ge våra egna reflektioner om företagen, baserade på 

välgrundat underlag. 

Slutsatser 

Här ställs de inledande frågorna mot de svar som vi har fått från företagen och den analys som 

vi gjort. På så sätt kommer vi att på ett kortfattat och strukturerat sätt dra slutsatser om 

företagen.  

 

Avslutande diskussion 

Här reflekterar vi över vad vi har lärt oss och hur vi tycker att uppsatsen har fortlöpt. Vi 

beskriver hur vi tagit ställning i olika situationer som har uppstått och hur arbetet kan 



6 

 

användas av andra. Vi diskuterar även vilka brister som finns vad avser vår metod och 

använda källor. Vi ger även förslag för fortsatt forskning, för den som tycker att vårt ämne är 

intressant. 
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2 Metoddiskussion 
I metoddiskussionen redogör vi för vår syn på kunskap och hur vi har gjort när det gäller 

tillvägagångssättet för vår studie. Vi har även valt att lägga in flera delar under rubrikerna 

för att förklara, diskutera och motivera de specifika val vi har gjort. Det är väldigt viktigt att 

undersökningen är så tillförlitlig som möjligt. Vi kommer att klargöra hur vi kommer att 

försöka stärka reliabiliteten och validiteten och därmed tillförlitligheten i vår undersökning. 

2.1 Vetenskaplig huvudinriktning 
Det finns två huvudsakliga sätt att se på kunskap inom samhällsvetenskapen. Begreppen som 

beskrivs är positivism och hermeneutik. Positivism och hermeneutik är varandras motsatser. 

(Patel & Davidson, 1994, s. 23-25) Eftersom även begreppen rationalism och empirism är 

relevanta för vår studie förklaras även dem.   

 

2.1.1 Positivism 
Enligt positivismen ska den kunskap som söks vara tillgänglig för sinnena och iakttagelserna 

ska gå att testa logiskt. Företeelser reduceras också till sina enkla beståndsdelar och 

kunskapen formuleras som generella lagar i form av orsak-verkan samband. (Patel & 

Davidson, 1994, s. 23-24) 

 

Enligt verifierbarhetsprincipen ska teorier kunna översättas till verifierbara observationer. 

Från teorier kan forskaren härleda hypoteser som testas empiriskt. Enligt positivismen ska 

helheten kunna brytas ner i sina delar för att sedan vara möjliga att studera var för sig. 

Forskningsresultatet ska inte bli påverkat av forskaren därmed ska alltså resultatet bli 

desamma även om forskaren byts ut. (Patel & Davidson, 1994, s. 24-25). 

 

2.1.2 Hermeneutik 
Hermeneutik innebär att undersökaren arbetar med fokus på att tolka innebörden hos texter 

och handlingar. Metoden menar även att människors avsikter yttrar sig i språk och handlingar 

(Patel & Davidson, 1994, s. 25-26). Metoden eftersträvar även att nå en djupare förståelse. 

Enligt det hermeneutiska synsättet påverkar olika referensramar eller uppfattningar som tas 

för givet, hur forskaren ser på verkligheten, därmed är tolkningen central i forskningen.
1
 Till 

skillnad från positivismen försöker forskaren att se helheten i forskningsproblemet enligt den 

här metoden. (Patel & Davidson, 1994, s. 26) 

 

Ofta råder det etablerade innebörder av olika företeelser, vilket gör att det är svårt att se det 

från andra perspektiv. Det är viktigt att forskaren är medveten om sina referensramar och är 

medveten om att det som tolkas kan ses från olika aspekter. Det leder till att tolkningen av 

verkligheten blir mer fördomsfri. (Ödman, 1979, s. 55-56) 

 

Forskaren når en djupare förståelse genom att pendla mellan del och helhet och mellan 

förförståelse och förståelse. Dessutom pendlar forskaren mellan teori och empiri för att få en 

djupare förståelse. Förförståelsen som forskaren har är nödvändig för att ha något att utgå 

ifrån för att kunna uppnå förståelse, men den är också ett hinder eftersom den påverkar hur 

forskaren ser på verkligheten. Det är därmed viktigt att förförståelsen kan revideras under 

tolkningens gång.
2
  

 

                                                           
1 Bassim Makhloufi, föreläsning om hermeneutik, 080131, Högskolan i Borås 

2 Bassim Makhloufi, föreläsning om hermeneutik, 080131, Högskolan i Borås 
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Meningen med att pendla mellan del och helhet är att förstå delens mening genom att relatera 

den till helheten och att förstå helheten genom delarna. Det är viktigt att inte nöja sig med att 

stanna vid den första tolkningen och dra förhastade slutsatser utan att slutsatserna prövas och 

kan revideras genom nya insikter.
3
 

 

2.1.3 Rationalism och empirism  
Enligt det rationalistiska synsättet är det förnuftet som är grunden för kunskap som kan nås 

genom reflektion och genom logiska slutledningar. Eftersom kunskapen är sann om den är 

logisk behöver forskaren inte undersöka hur saker förhåller sig i verkligheten. Enligt 

empirismen grundas i stället kunskap på sinneserfarenheter som erhålls genom syn, hörsel, 

lukt, smak och känsel. Sinneserfarenheterna får forskaren genom observationer, genom att gå 

ut och göra empiriska undersökningar för att direkt få kunskap om verkligheten. Dock 

behöver kunskap inte vara sann för att den grundas på empiri. I praktiken finns det inte någon 

forskning som är rent empiristisk eller rent rationalistisk.
4
 

 

2.1.4 Vårt val av vetenskaplig huvudinriktning  
Vår syn på kunskap är att våra egna referensramar kommer att påverka hur vi ser på 

verkligheten och därmed även vår uppsats och de studier vi kommer att utföra. Även de 

personer som vi väljer att intervjua ser världen genom deras egna referensramar och kommer 

därmed att besvara sina frågor utifrån sina referensramar. Eftersom vi vet om våra egna 

referensramar kan vi vara kritiska emot dem, men även kritiska till det vi studerar. Vi måste 

även förhålla oss kritiska till den teoretiska litteratur som vi valt att studera.  

 

Vi anser oss ha både ett rationalistiskt och ett empiristiskt synsätt till vår undersökning. Vilket 

gör att vi både kommer att använda oss av de erfarenheter vi har fått från vår omgivning, men 

även ett förnuftigt tankesätt. Båda kompletterar varandra och ger oss därmed en kunskap om 

verkligheten. Genom att utföra en empirisk undersökning får vi en bredare kunskap om de 

olika företagens situation, det i sin tur bidrar till vårt kunskapskapital. Samtidigt kommer vi 

att använda vårt rationella synsätt för att vara kritiska till de aspekter som kan påverka de svar 

vi får i våra intervjuer med företagen och våra tolkningar.  

 

Då vår undersökning kommer att handla om att förstå företagens situation och problem 

kommer vi att tillämpa ett hermeneutiskt synsätt. Vi anser även att vår tolkning av företagens 

problem kommer att påverkas av våra egna referensramar, även det stämmer med det 

hermeneutiska synsättet. 

2.2 Forskningsansats 
Det finns vanligen tre olika metoder för att dra slutsatser: deduktion, induktion och 

abduktion
5
. De handlar alla om relationen mellan teori och empiri, då de är alternativa 

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

är att teorierna ska ge en så sann kunskap som möjligt om verkligheten. (Patel & Davidson, 

2003, s. 23) 

 

                                                           
3 Bassim Makhloufi, föreläsning om hermeneutik, 080131, Högskolan i Borås 

4 Bassim Makhloufi, föreläsning om forskningsparadigm, 080128, Högskolan i Borås 

5 Bassim Makhloufi, föreläsning om forskningsparadigm, 080128, Högskolan i Borås 
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2.2.1 Deduktion  
Deduktion innebär att undersökaren går från teori till empiri. Slutsatser om en enskild 

företeelse dras utifrån allmänna principer och befintliga teorier. Teorierna kan sedan testas 

genom att samla in empiriska data.  

Hypotetisk deduktion innebär att hypoteser härleds från teorier för att prövas empiriskt. (Patel 

& Davidson, 1994, s. 20-22)  

 

2.2.2 Induktion  
I en induktiv ansats är det empirin som är utgångspunkten och forskaren går från empiri till 

teori genom att samla in data för att hitta generella mönster som blir till teorier. I den 

induktiva ansatsen går slutsatserna som dras från specifika fall till mer generella teorier. 

(Johannessen & Tufte, 2003, s. 35) 

 

2.2.3 Abduktion 
Abduktion innebär att forskaren pendlar mellan induktion och deduktion, mellan teori och 

empiri. Forskaren förlitar sig inte helt på vare sig etablerade teorier eller empiri. Forskaren 

vill förklara ett fenomen som observerats och gör en hypotes som om den vore sann. Sedan 

tillämpas förklaringen på fenomenet för att se om den håller och även på andra fall samtidigt 

som problemet kan omformuleras. Under tiden kan referensramen ändras för att bli en ny teori 

som växer fram genom pendlingen.
6
 

 

2.2.4. Vårt val av forskningsansats 
Vi kommer huvudsakligen att använda oss av en induktiv forskningsansats, eftersom vi främst 

kommer att utgå från vårt empiriska material för att sedan jämföra med teorier. Till en viss del 

är vår forskningsansats även abduktiv då vi kommer att utgå från både teorier och empiri, men 

vi kommer inte att pendla mellan teori och empiri enligt den abduktiva ansatsen. Mestadels 

kommer slutsatserna att dras från en jämförelse av empirin och teorin.  

2.3 Syfte 
Det går att dela in syftesformuleringar i tre olika grupper; explorativt, beskrivande och 

förklarande syfte. De här tre syftena överlappar varandra men beskriver huvudsaklig 

målsättning och inriktning. (Christensen et al, 1998, s. 34) 

 

2.3.1 Explorativt syfte 
Syftet tillämpas när forskaren har liten kunskap om det problem som ska undersökas. 

Forskaren försöker att bygga upp kunskap kring det undersökta för att skapa en övergripande 

bild och ringa in problemet. Frågorna undersökaren vill besvara är av typen vad-frågor. Ofta 

fungerar det explorativa syftet som en förstudie. (Christensen et al, 1998, s. 36) 

 

2.3.2 Beskrivande syfte 
I undersökningar med ett beskrivande syfte har forskaren redan en god kännedom om sitt 

område, men vill ha en uppdaterad, klar och tydlig bild av det som undersöks. Målet är just att 

beskriva något, till exempel hur något fungerar, mer än att upptäcka nya fenomen eller 

förklara varför det är som det är. Frågorna som undersökaren vill besvara är främst av typen 

hur, men även av typerna hur ofta/många, vem, var och när. (Christensen et al, 1998, s. 37) 

  

                                                           
6 Bassim Makhloufi, föreläsning om forskningsparadigm, 080128, Högskolan i Borås 
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2.3.3 Förklarande syfte 
Här är forskaren redan välbekant med problemet och har en bra beskrivning. Syftet är då att 

förklara varför det fungerar som det gör. Med den här metoden ställs främst varför-frågor. De 

flesta undersökningar med förklarande syfte söker efter samband mellan orsak och verkan. 

Det innebär att undersökaren studerar hur en oberoende variabel påverkar en beroende. 

Därmed måste undersökaren känna till vad som påverkar den beroende variabeln. Syftet 

kallas oftast för en förutsägande studie, det kan dock vara svårt att hitta sambanden. I andra 

fall kan till exempel fallstudier användas för att kunna undersöka något på djupet. 

(Christensen et al, 1998, s. 38-39) 

 

2.3.4 Vårt val av syfte 
Vi planerar att främst ha ett beskrivande syfte med vår undersökning. Syftet är att beskriva 

företagen och hur de kommunicerar genom butik och internet för att nå kunderna. Till viss del 

kommer syftet också att vara explorativt eftersom vi inte har så mycket kunskap inom 

området men det gäller främst i början av undersökningen. Vi avser inte att förklara djupare 

varför företagen gör som de gör.  

2.4 Undersökningsmetod 
Det finns två sätt att undersöka ett fenomen, det ena är kvalitativ metod och det andra är 

kvantitativ metod. Kvantitativ metod handlar om kvantiteten det vill säga antalet och 

kvalitativ metod handlar om kvaliteten. Kvantitativ metod handlar oftast om siffror, mängder 

och liknande, jämfört med kvalitativ metod som handlar om attityder eller motiv för beteende. 

Kvalitativ data behöver även mer utrymme, eftersom materialet är i form av text och inte 

siffror. (Christensen et al, 2001, s. 222, 296) 

 

2.4.1 Kvalitativ metod 
När undersökaren använder sig av kvalitativ data brukar det visar sig i att användningen sker 

främst via bilder och ord. Genom att använda sig av en kvalitativ undersökningsmetod syftas 

det mer på det som ligger bakom svaren, forskaren gräver därmed djupare in i frågorna som 

ställs och ställer därmed följdfrågor. Metoden används när sammanhanget är viktigare än de 

enskilda delarna. (Christensen et al, 2001, s. 67) Genom att använda sig av en kvalitativ 

metod för att samla in data skapar sig forskaren en djupare förståelse av de fenomen som ska 

undersökas. Det centrala ligger i att förstå sambandet i helhet. Här ligger kunskapssyftet i att 

förstå fenomenet. (Andersen, 1998, s. 31) 

 

2.4.2 Kvantitativ metod 
Om undersökaren använder sig av kvantitativ metod ligger fokus däremot på siffror. Därmed 

fås information som handlar om mängd, antal och frekvens en betydande roll. Kvantitativ 

metod används med fördel om undersökaren vill bearbeta materialet med hjälp av statistik, i 

samband med förutbestämd utgångspunkt eller hypotes vilket gör att undersökningen blir 

begränsad. En kvantitativ undersökningsmetod tillämpas därför bäst när undersökaren redan 

har en del förkunskaper om ämnet. (Christensen et al, 2001, s. 67) 

 

Vid användning av kvantitativ metod är det vanligt att många gånger använda sig av statistik, 

matematik och aritmetiska formler. Kvantitativa metoder kännetecknas även av att använda 

sig av klara riktlinjer för hur undersökningen genomförs. Här ligger kunskapssyftet på att 

förstå orsaken till problemet som undersökaren vill studera. (Andersen, 1998, s. 31) 
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2.4.3 Vårt val av undersökningsmetod 
Vi kommer att genomföra en kvalitativ undersökning och kommer att välja ut företag som 

känns intressanta för oss och sedan intervjua dem. Om företagen skulle ha svarat kortfattat 

eller obegripligt på någon fråga, är det möjligt att fråga företagen igen för att få en djupare 

förklaring till frågan. Vi har valt att använda metoden för att få en större förståelse för 

företagen och deras problem, metoden ger oss även en möjlighet att ställa flera frågor och 

förstå helheten hos företagen. Genom egna intervjuer med företagen har vi möjligheten att få 

fram den information som är intressant för vår studie.  

Genom att välja ett litet antal företag kan vi gå mer på djupet hos varje företag istället för att 

generalisera alla nystartade företag. Det ligger till grund för syftet med vår studie. Genom att 

se helheten hos företagen kan vi förstå deras problem bättre. 

2.5 Urval 
Det finns flera sätt att göra urval på. Huvudregeln är att ju större urvalet är desto större blir 

sannolikheten för att urvalets uppfattningar stämmer överens med populationens. Ju mer 

urvalets antal närmar sig populationens antal, ju mer stämmer urvalets uppfattningar överens 

med populationens, därmed blir urvalsfelet mindre. Det går att eliminera urvalsfelet genom att 

undersöka alla i populationen och därmed inte ha något urval. (Christensen et al, 2001, s. 113) 

 

2.5.1 Sannolikhetsurval 
Det finns två huvudinriktningar i urval och ett av dem är sannolikhetsurval. Med 

sannolikhetsurval menas att varje enhet väljs slumpmässigt och har en känd sannolikhet att 

väljas med i undersökningen. Till sannolikhetsurval hör; obundet slumpmässigt urval, 

systematiskt urval, stratifierat urval, klusterurval och flerstegsurval. (Christensen et al, 2001, 

s. 113) 

 

Om undersökaren väljer att använda sig av sannolikhetsurval gäller det att ha ett register över 

den population undersökaren vill ha. Ur registret gör undersökaren sedan ett urval. Eftersom 

det finns en stor chans att register kan bli inaktuella, är det viktigt att undersökaren är noga 

vid valet av register. (Christensen et al, 2001, s. 114) 

 

Om ett urval ska vara relevant ska det uppfylla vissa kriterier. Det är viktigt att det finns flera 

personer som har liknande behov och som är intressanta att studera. Det är även viktigt att 

personerna går att identifiera och nå genom urvalet från registret. Grupperna måste även vara 

tillräckligt stora för att kunna undersökas. Och till sist gäller det att gruppens storlek kan 

mätas och det är även viktigt att urvalet som väljs inte innehåller personer som utesluter en 

annan person inom samma urval. (Christensen et al, 2001, s. 114) 

 

2.5.2 Icke-sannolikhetsurval 
Icke-sannolikhetsurval hörs på namnet att det är motsatsen till sannolikhetsurval. Därmed har 

urvalet ingen känd sannolikhet att väljas och har på ett eller annat sätt handplockats för att 

vara med i urvalet. Till icke-sannolikhetsurval hör; strategiskt urval, bekvämlighetsurval, 

kvoturval, uppsökande urval, självurval och påstana urval. (Christensen et al, 2001, s. 113) 

 

Genom att använda sig av icke-sannolikhetsurval är risken större för att få ett snedvridet 

resultat, eftersom över- eller underteckning är lättare att genomföra från målpopulationen till 

urvalet. Det leder till att resultatet inte kan generaliseras lika lätt som vid användande av 

sannolikhetsurval. Icke-sannolikhetsurval används med fördel när undersökaren har som syfte 
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att intervjua experter eller undersöka komplexa frågor eller bakomliggande uppfattningar i en 

viss fråga.  

Genom att använda sig av icke-sannolikhetsurval kan undersökaren handplocka de personer 

som denne vill ha med i sin undersökning, som har den kunskapen som krävs för att svara på 

de frågor som ställs. (Christensen et al, 2001, s. 129) 
 

2.5.3 Bortfallsfel 
Bortfallsfel är ifall någon i urvalet inte vill medverka i undersökningen, eller om någon inte 

svarade på undersökningen eller om fel kontaktuppgifter uppgetts så att personen inte kan nås. 

Om gruppen med personer som inte svarar på undersökningen blir för stor kan följden bli att 

undersökningen blir missvisande. Det är viktigt att forskaren analyserar bortfallet noga för att 

se hur stor inverkan bortfallet har gjort på undersökningens helhet. Bortfallet kan även handla 

om att de personer som ska svara på undersökningen inte har något engagemang i 

undersökningen och inte svarar fullständigt. Svarsfrekvensen och därmed bortfallet varierar 

beroende på vilken sorts undersökning som görs och hur engagerade personerna som svarar är 

i undersökningens resultat. (Christensen et al, 2001, s. 111)  

 

2.3.4 Vårt val av urval 
Eftersom vi inte har någon möjlighet att undersöka alla nystartade företag kommer vi att göra 

ett urval. Det urval vi har valt att använda oss av är huvudsakligen strategiskt urval, 

urvalsmetoden är vanlig vid kvalitativa undersökningar, vilket stämmer överens med den 

undersökningen vi kommer att göra. Eftersom vi vill ha specifika företag i en specifik bransch 

passar sig strategiskt urval bäst för oss, eftersom vi vill vara säkra på att de personer som är i 

vårt urval har den informationen som vi kräver.  

Urvalet handlar om att vi väljer de företag som har möjlighet att delta efter det att vi har 

tillfrågat dem ifall de är intresserade av att vara med i undersökningen. Det gör att de har den 

kunskapen som vi kräver. Eftersom vi inte kan tvinga några företag att delta känner vi att det 

är bästa sättet att göra ett urval för oss.  

Bortfallet kommer att ske innan det att vi intervjuar företagen. Eftersom vi kontaktar många 

företag som inte svarar eller uppger att de inte vill svara sker bortfallet på ett tidigt stadium. 

Även om flera företag har uppgett att de vill vara med, är det inte säkert att företagen kommer 

att kunna svara på frågorna. När vi väl har fått den kvot av svarande företag som vi behöver 

kommer vi därmed att välja bort de företag som inte har svarat än och därmed blir det ännu ett 

bortfall.  

2.6 Datainsamlingsmetoder 
Det finns två olika datainsamlingsmetoder. Den ena kallas sekundärdata och den andra 

primärdata. Oftast börjar forskaren med att söka efter sekundärdata för att få en övergripande 

förståelse för problemet som ska undersökas för att sedan skaffa sin egen primärdata. 

(Christensen et al, 2001, s. 87) 

 

2.6.1 Sekundärdata 
Sekundärdata är data som samlats in för ett annat syfte. Det kan vara till exempel information 

som finns om företag på deras hemsida eller i kommersiella databaser. Information finns 

redan innan själva undersökningen har börjats. Det är vanligt förekommande att dela in 

sekundärdata i två underkategorier: Extern data och Intern data. Inom den externa datan finns 
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det två underkategorier: publicerade källor som är kostnadsfria och kommersiella källor, som 

forskaren får betala pengar för att ha tillgång till. (Christensen et al, 2001, s. 88-89) 

 

Det finns både fördelar och nackdelar med att använda sig av sekundärdata. Den största 

fördelen med sekundärdata är att den är kostnadseffektiv, eftersom datan redan är framtagen 

av någon annan och att undersökaren bara behöver läsa igenom den för att få kunskapen. 

Däremot är den största nackdelen med sekundärdata att den inte är anpassad till den 

undersökningen som undersökaren själv ska genomföra och gör då att det kan bli svårare att 

använda sig av sekundärdata. En annan nackdel som finns med sekundärdata är att 

informationen är mer eller mindre inaktuell beroende på var undersökaren hittar 

informationen och när den skrevs. (Christensen et al, 2001, s. 102) 

 

2.6.2 Primärdata 
Primärdata är den data som undersökaren själv har samlat in för den specifika 

undersökningen. Genom primärdata får forskaren svar på de specifika frågor som denne har 

för sin undersökning. Om forskaren väljer att ta reda på informationen själv, finns det 

möjligheter att ställa följdfrågor som gör att den primära datan blir ännu mer anpassad efter de 

problem som ska undersökas. (Christensen et al, 2001, s. 102) 

 

Vanligast är att använda sig av intervjuer, observationer eller experiment för att samla in 

primärdata. Även med primärdata finns det fördelar och nackdelar. Den största fördelen med 

primärdata är att den anpassas efter den egna undersökningen. Datan blir därmed aktuell. De 

stora nackdelarna med primärdata är att det är tidskrävande och dyrt. Det kräver även en viss 

kompetens av den som inhämtar datan. Däremot vet forskaren exakt hur tillförlitlig datan är 

som har insamlats eftersom forskaren har varit med under hela insamlingsprocessen. 

(Christensen et al, 2001, s. 103-105) 

 

2.6.3 Vårt val av datainsamlingsmetoder 
Vi vill få en helhetsuppfattning av företagen och deras verksamhet samt information om deras 

marknadsföringsmix. Vi kommer att använda oss av primärdata i form av intervjuer.  Genom 

intervjufrågor får vi reda på hur många anställda företaget har, hur mycket de har avsatt för 

marknadsföring samt vilka produkter de säljer. Vi kommer även att välja att specificera våra 

frågor till företagen vad gäller deras utformning av butiken, hemsidan, marknadsföringen och 

konkurrensstrategier.  

För att få en helhetsuppfattning kommer vi även att använda sekundärdata genom att läsa in 

oss på relevant litteratur kring forskningsproblemet och genom information från företagens 

hemsidor. Genom primärdata från intervjuerna blir materialet anpassat särskilt för vår 

undersökning och uppsats. Det gör att vi får en större tillförlitlighet till det material som 

samlas in under uppsatsprocessen. Det gör även att materialet är aktuellt och att vi kan ställa 

de frågor som krävs för vår undersökning.  

2.7 Datainsamlingstekniker 
Det finns många sätt att samla in data. Oftast handlar det om primärdata eller sekundärdata. 

Här fokuserar vi på primärdata i form av intervjuer. 

 

2.7.1 Intervjustrukturer 
Det finns många sätt att intervjua personer som ska vara med i undersökningen. Ibland kan 

det vara en intervjuare ibland kan det vara flera. När en person intervjuar en annan person 
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kallas det för personlig intervju. När forskaren använder sig av den här intervjustrukturen styr 

intervjuaren samtalet. En annan vanlig intervjustruktur är fokusgrupp. Här är det en 

intervjuare som intervjuar flera personer samtidigt. Syftet med metoden är att få fram 

information som annars inte hade kommit fram om personlig intervju valts. (Christensen et al, 

2001, s. 164) 
 

Det finns ännu fler intervjustrukturer, en av strukturerna är panelintervju. Intervjustrukturen 

är motsatsen till fokusgrupp, eftersom i en panelintervju används flera intervjuare och endast 

en person som intervjuas. Syftet med intervjustrukturen är att de personer som intervjuar ska 

kunna ge flera infallsvinklar till det undersökta problemet. Här finns det en huvudintervjuare 

som för intervjun framåt medan de andra antecknar. (Christensen et al, 2001, s. 165) 

 

Det finns även strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Mellan de här 

tre olika sätten finns det en lång rad med olika kombinationer Om strukturerad intervju 

används visar det sig ofta genom att undersökaren använder sig av en enkät med 

förutbestämda frågor. Här är frågan vad och hur väldigt viktig. Semistrukturerad intervju är 

inte alls lika strukturerad som den strukturerade intervjun. Utan här är teman och frågor som 

ska beröras under intervjun, i vilken ordning frågorna kommer spelar ingen roll utan bara att 

de berörs under intervjun. (Christensen et al, 2001, s. 165-166)  

 

Om undersökaren däremot väljer att använda sig av en ostrukturerad intervju så finns det inga 

förutbestämda frågor eller teman utan samtalet är helt informellt. Ostrukturerad intervju kan 

med fördel användas när undersökaren ska gå på djupet i en viss fråga, de kan därför även 

kallas för djupintervjuer. Här kan personen som ska svara tala fritt utifrån 

undersökningsproblemet, men det är viktigt för undersökaren att inte tappa fokus på 

undersökningsmetoden och alltid styra samtalet. Risken är att intervjun inte fokuseras 

tillräckligt på det som undersökaren vill. När det gäller semistrukturerade och ostrukturerade 

intervjuer är frågan varför väldigt viktig. (Christensen et al, 2001, s. 165-166, 170)  
 

2.7.2 Personlig intervju 
Vid en personlig intervju för en intervjuare och en respondent en dialog med varandra. Det är 

ett mycket effektivt sätt att få information. Intervjuaren har stor kontroll över 

intervjusituationen och det är möjligt att visa material och förklara eventuella oklarheter. 

Intervjuaren kan ställa komplicerade frågor och ställa följdfrågor för att utveckla svaren. En 

personlig intervju ger också möjligheten att få mer information genom att studera inte bara det 

som sägs utan även kroppsspråk och hur det sägs. Den personliga kontakten kan vara en 

fördel för att skapa ett förtroende hos respondenten. (Christensen et al, 2001, s. 167, 172, 175) 

 

Den största nackdelen är den höga kostnaden per kontakt eftersom det tar lång tid att 

genomföra varje intervju. Därmed är det ofta små urval vid personliga intervjuer. En nackdel 

med personlig intervju är att intervjuaren kan påverka respondenten genom sättet att ställa 

frågorna, tonfallet och icke-verbala signaler. (Christensen et al, 2001, s. 168, 175) 

 

2.7.3 Telefonintervju 
Telefonintervju innebär att intervjun genomförs via telefon. Vanligtvis görs intervjun genom 

att förutbestämda frågor läses upp och besvaras i en förutbestämd ordning. Telefonintervju 

påminner därmed om postenkät, men kan också vara ostrukturerad. Telefonintervju ger 

möjlighet till lite mer personlig kontakt än postenkät, men inte lika mycket som personlig 

intervju. Den största fördelen är den relativt låga kostnaden för att kontakta respondenterna, 
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även på ett stort geografiskt område. Dessutom går undersökningen fort att genomföra. 

Telefonintervju ger möjligheten att ställa följdfrågor och att ändra ordningen och strukturen 

på frågorna. (Christensen et al, 2001, s. 181-182) 

En nackdel med telefonintervju är att det inte är möjligt att visa saker till exempel bilder och 

kort. En annan nackdel är att enbart relativt enkla frågor kan ställas. Även telefonintervju kan 

innebära att responden påverkas av intervjuaren genom till exempel hur frågorna formuleras 

eller tonfallet. En telefonintervju bör inte vara för lång för att hålla uppe respondentens 

intresse. (Christensen et al, 2001, s. 182-183, 185) 
 

2.7.4 Postenkät 
Med postenkät menas att undersökaren skickar enkäten till respondenten via posten. 

Respondenterna får sedan fundera på de svar som de ger och skickar sedan tillbaka enkäten 

till undersökaren. Den största fördelen med postenkät är att den kan spridas på ett stort 

geografiskt område, som i vissa fall kan vara svårt att göra med till exempel en personlig 

intervju. Postenkät kan undersökaren bestämma själv ifall den ska vara anonym eller inte. Om 

undersökaren väljer att ha en anonym enkät är det lättare att ställa mer personliga frågor då 

respondenten inte tycker det är lika jobbigt.  Eftersom postenkäter inte sker personligen kan 

inte respondenten påverkas av intervjuaren. Respondenten kan även ta det lugnt när han eller 

hon svarar på frågorna. (Christensen et al, 2001, s. 137) 

 

Den största nackdelen med postenkät är däremot att det tar lång tid att få tillbaka enkäten från 

respondenten. Det finns fler negativa sidor med postenkät, bland annat så är svarsfrekvensen 

lägre än med en personlig intervju och att det inte finns en chans att ställa följdfrågor, i alla 

fall inte när det gäller anonyma postenkäter. (Christensen et al, 2001, s. 138) 

 

Respondenten kan även resonera med dennes vänner och familj och kan därmed influeras av 

deras åsikter, vilket gör att svaren kanske inte besvaras efter endast respondentens åsikter utan 

även av dennes vänner och familj. (Christensen et al, 2001, s. 138) 

 

2.7.5 Vårt val av datainsamlingstekniker 
Vi kommer i första hand att genomföra undersökningen genom att anordna personliga 

intervjuer i möjligaste mån. Personliga intervjuer ger möjligheten att fördjupa bilden genom 

att även kunna se hur personen reagerar och är också bra då vi har många frågor. Om det inte 

är möjligt att genomföra kommer vi att tillämpa telefonintervju eller enkätundersökning 

genom att använda oss av en postenkät genom e-post. Genom att använda e-post istället för att 

posta enkäterna hoppas vi att tiden för att svara på enkäten kommer att bli betydligt kortare. 

Eftersom vårt syfte är att förstå helheten hos företagen har vi utformat intervjun så att om 

företagen svarar på samtliga frågor, så anser vi att vi får en helhetsuppfattning av företagen. 

Eftersom undersökningen har ett beskrivande syfte kommer intervjun att vara strukturerad för 

att få med alla de områden som vi vill att företagen ska svara på. Vi har även skrivit med 

frågor under de olika områdena och stödord för företagen att svara kring, för att vara säker på 

att företagen förstår syftet med frågan och vad det är vi vill att de ska svara på. 

2.8 Undersökningens tillförlitlighet 
Reliabiliteten och validiteten kan sammanfattas som kvaliteten på undersökningen. 

(Andersen, 1998, s. 84) De är betydelsefulla för undersökningens värde och tillförlitlighet. 

Det är viktigt att en undersökning är pålitlig och trovärdig, det vill säga att den speglar 

verkligheten så mycket som möjligt. Det åstadkoms genom att se till att reliabiliteten och 
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validiteten är så hög som möjligt. (Christensen et al, 1998, s. 244-245) 

 

2.8.1 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om att undvika slumpmässiga fel (Christensen et al, 2001, s. 290) och att 

undersökningen inte påverkas av tillfälligheter. Det vill säga om undersökningen kan 

upprepas så att resultatet blir identiskt eller likartat om undersökaren skulle göra samma 

undersökning igen. Därmed ska undersökaren vara noga med att informationen blir rätt och 

undvika misstag som exempelvis att koda mätningarna fel. (Andersen, 1998, s. 85)  

 

2.8.2 Validitet 
Validitet beskrivs som att vi mäter det vi avser att mäta. I validitet begreppet ingår begrepp 

som giltighet och relevans. Giltighet handlar om överensstämmelsen mellan teori och empiri. 

Relevansen däremot handlar om hur relevant empirin är för vår problemställning. Det vill 

säga hur väl undersökningen och resultatet stämmer överens med verkligheten. Det går inte 

att mäta hur väl validiteten uppfylls utan det måste argumenteras fram genom de ståndpunkter 

som samlats in. (Andersen, 1998, s. 85) 

 

Det går att dela in validitet i två underkategorier, intern validitet och extern validitet. Intern 

validitet syftar på hur väl undersökningens resultat överensstämmer med verkligheten. Extern 

validitet syftar på graden generaliserbarhet som undersökningen har. Extern validitet innebär 

att det inte enbart är problemet som undersöks som mäts, utan även de bakomliggande 

faktorerna, såsom strukturen och processen som påverkar undersökningen. (Christensen et al, 

2001, s. 309) 

 

2.8.3 Vårt ställningstagande till Reliabilitet och Validitet 
Vid personliga intervjuer kommer vi att stärka reliabiliteten och därmed mätsäkerheten genom 

att använda oss av en diktafon och anteckningar under intervjuerna med företagen. Det gör att 

vi får större säkerhet för att det som sägs på intervjuerna sammanställs på ett korrekt sätt och 

att det som företagen menar att säga är det som skrivs ner i rapporten. En av oss kommer att ta 

huvudrollen som intervjuare medan den andra antecknar, vilket gör att vi kan koncentrera oss 

mer på de arbeten som utförs under intervjuerna. Vi kommer även att tänka på att vi inte 

påverkar de vi intervjuar. Också vid telefonintervju kommer vi att tänka på att inte påverka 

respondenterna och vara noga med att anteckna och uppfatta svaren rätt.  

 

Vid intervjuer genom postenkät kommer informationen som företagen svarar på genom 

enkäten vara det som vi skriver ner i rapporten, därmed blir det som företagen själv menat att 

skriva det som skrivs ner i rapporten. Vi som intervjuar kommer därmed heller inte att kunna 

påverka företagen mer än i de stödord som vi har gett dem. Eftersom företagen inte måste 

svara på enkäten med detsamma ger det dem en chans att fundera kring frågorna och sätta sig 

ner och svara på dem när de har tid, det kan göra att svaren blir mer genomtänkta. Däremot 

kan vi inte påverka eller veta om företagen influeras av de personer som är i deras närhet när 

de svarar på frågorna, vi vet därmed inte om det är företagens egna ord eller om det är någon 

annans ord som svarar på frågorna.  

 

Genom att vara noga med utformningen av intervjufrågorna kommer vi att kunna uppnå en 

högre validitet. Reliabiliteten är svår att uppnå och eftersom samhället ständigt förändras och 

vi använder oss av huvudsakligen primärdata blir det svårt att utföra samma undersökning och 

få samma resultat även om någon skulle utföra undersökningen på ett identiskt sätt.
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3 Teoretisk referensram 
I kapitel 3 kommer läsaren att få ta del av den teoretiska bakgrunden som behövs för att 

analysera företagens situation. Det ges först en övergripande förklaring till begreppet 

detaljhandel, för att minimera risken för felbedömningar. Marknadsföringsmixen är en 

central del och förklaras med de beståndsdelar som bygger upp den. Även de 

konkurrensstrategier som kan användas beskrivs i kapitlet.  

3.1 Allmänt om detaljhandeln  
Detaljhandeln kan definieras som företag vilka riktar sin marknadsföring mot 

slutkonsumenten genom att sälja varor och tjänster. Detaljhandlare har en direktkontakt med 

slutkunden, därmed är det viktigt med service och att kunna uppfylla slutkundens behov. Det 

gäller att kunna erbjuda rätt produkt, i rätt mängd och i rätt tid. Dessutom är det viktigt att 

butiken ligger på ett bekvämt avstånd för att varorna ska vara tillgängliga för kunden. 

(Gilbert, 1999, s. 6-7) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Detaljhandlare är mellanhänder som vidarebefordrar produkter från tillverkare och grossister 

till den slutliga kunden samtidigt som de ger service. (Gilbert, 1999, s. 7) Därmed sköter de 

distribution snarare än produktion. Distributionskanaler kan dock se olika ut och 

detaljhandlare kan också tillverka produkter som de säljer under eget varumärke. (Kent & 

Omar, 2003, s. 59-60) 

 

Detaljhandeln har flera funktioner som kan vara svåra att ersätta för en tillverkare. En 

detaljhandlare köper in stora partier och delar upp dem i mindre mängder för att kunna säljas 

till slutkunderna. Samtidigt sätter de ihop ett sortiment av produkter så att kunden kan köpa 

flera produkter på samma ställe och få större valmöjligheter. De håller även varor i lager så att 

produkterna är tillgängliga när kunden önskar. Detaljhandlare ger också stödtjänster såsom att 

visa upp och leverera produkter, hantera transaktioner med slutkunderna, ge information och 

sköta returer och service efter köpet. (Kent & Omar, 2003, s. 64) 

 

 

Figur 3.1 Kotler et al (2008, s. 884) Distributionskanaler till slutkonsumenten 

3.2 Marknadsföringsmix 
Marknadsföringsmix benämndes från början de fyra p:na men har efter hand utvecklats och 

idag består de av flera variabler. I marknadsföringsmixen hör variabler som produkt, 

påverkan, pris och plats till de grundläggande fyra p:na. De fyra variablerna eller verktygen är 
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det som företaget sätter ihop för att få den respons de vill ha från sin målgrupp. Verktygen 

används på olika sätt för att skapa ett behov eller efterfrågan hos konsumenten. Med produkt 

menas alla de produkter som företaget kan erbjuda sina kunder. Priset är vad kunderna får 

betala för produkten. Påverkan är det som företaget gör för att påverka kunden att konsumera 

produkten. Plats är det som företaget gör för att konsumenten ska kunna få tag på produkten. 

(Kotler et al, 2005, s. 34) 

 

Teorin om de fyra p:na är generell och tar inte hänsyn till företaget. Teorin tar till exempel 

inte hänsyn till konsumenternas smak, konjunkturen eller lagstiftningen. Teorin menar att om 

företaget väljer rätt kombination av verktygen och i rätt intensitet så kommer kunden att köpa 

produkten. Marknadsföringsmixteorin är baserad på konsumtion mellan företag och 

slutkonsumenter, och inte mellan företag och andra företag, vilket gör den svår att tillämpa i 

sådana relationer. Teorin avser även massmarknadsföring och därmed blir även produkterna 

som ska säljas standardiserade. (Gummesson, 1996, s. 291-292) 

 

 

Figur 3.2 Kotler et al (2008, s. 49) Marknadsföringsmixen 

3.3 Personal och service 
Service är mycket viktigt i detaljhandeln som är en tjänsteverksamhet där kunderna har en 

stor betydelse. Kundservice handlar om att attrahera, bibehålla och förbättra relationer till 

kunderna.  Kundservice har blivit en viktig faktor för att särskilja sig från konkurrenterna och 

kan användas effektivt av detaljhandlare av olika storlekar. Ofta ser dock detaljhandlare 

tjänsterna som en del i transaktionen och inte som ett sätt att uppnå kundnöjdhet i ett 

totalerbjudande. (Kent & Omar, 2003, s. 11, 432-433) 

 

Ett integrerat serviceprogram består av fyra olika delar. De olika delarna är tillgänglighet, 

bekvämlighet, support och information. Tillgänglighet är den faktor som kunden direkt tänker 

på och som är mest synlig. De övriga faktorerna är sekundära men ökar servicegraden. (Kent 

& Omar, 2003,  s. 443) 

- Tillgänglighet - Varornas tillgänglighet beror dels på sortimentet i butiken och dels på 

var de finns i butiken och om de finns inne eller om det är slut i lagret. 

Tillgängligheten påverkar kundens köpbeslut. Om en vara är slut i lager kan det 
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påverka kundens lojalitet och risken att kunden byter till en annan butik vid nästa köp, 

även om kunden vid köptillfället väljer att köpa en annan produkt istället. Enligt en 

studie blir kundens bild av butiken sämre och kunden blir mindre nöjd och får lägre 

köpintentioner för butiken på grund av bristen på tillgänglighet. En detaljhandlare kan 

använda sig av olika strategier för att minska risken att förlora kunden om en vara 

skulle ta slut, ett sätt kan vara att erbjuda en bättre produkt till samma pris. (Kent & 

Omar, 2003, s. 443-444) 

 

- Bekvämlighet - Innebär att kunderna kan spara tid när de gör sina inköp. Det finns 

flera faktorer som påverkar det. Läget är svårt att förändra, men öppettider, varornas 

placering i butiken och de metoder som erbjuds för att betala är lättare att ändra. 

Bekvämlighet och tillgänglighet ligger nära varandra exempelvis hur lätt det är att 

hitta en viss vara i butiken. Bekvämligheten kan också ökas genom att information om 

erbjudanden och lagerstatus är tillgängliga för kunden. Om en vara inte finns i lager 

kan information ges om när den kommer in, vilka substitut som finns och var den kan 

hittas. (Kent & Omar, 2003, s. 444-445) 

 

- Support - Det slutliga ansvaret för produktsupport ligger hos detaljhandlaren även om 

tillverkaren kan stå för viss support eller ge assistans. Support för produkter är 

returpolicyer, installationer, justeringar och reparationer och att ge information. Också 

support hör ihop med tillgängligheten genom att exempelvis tillhandahålla reservdelar. 

Butiken kan också ge individuell service till kunderna genom att specialbeställa varor 

som inte finns i sortimentet. De kan även ge kredit, leverera produkter och slå in 

paket. (Kent & Omar, 2003, s. 445, 433) 

 

- Information - Information binder ihop de övriga serviceelementen och ger också direkt 

kundservice. Information kan minska effekten av att varor inte är tillgängliga genom 

att ge information om förändringar i efterfrågan. IT används för att visa vad som säljs 

och vad som finns i lager, likaså för att överföra information mellan företag. (Kent & 

Omar, 2003, s. 446) 

 

Eftersom detaljhandel är en tjänsteverksamhet bygger den mycket på relationer mellan 

personer i kontakten med andra kunder och företagets personal. Hur personalen behandlar 

kunderna har en stor betydelse för hur nöjda kunderna blir. (Gilbert, 1999, s. 76) Om 

personalen är artiga och vänliga, har de kunskaper som behövs och är beredda att hjälpa 

kunderna ökar antalet nöjda kunder. Det har även betydelse ifall personalen lyssnar på 

kunderna, förstår kundernas behov och är pålitliga och ärliga. (Grönroos, 2002, s. 88-89) 

 

Kundens möte med personalen och med företagets resurser, teknik och system är ett 

sanningens ögonblick som ger möjligheten att öka värdet och den upplevda kvaliteten. 

Samtidigt kan problem innebära en sämre upplevelse som det nu är försent att rätta till utan att 

skapa nya sanningens ögonblick. Mötena kan användas för att marknadsföra företaget genom 

att skapa en bra upplevelse av företaget för kunden. Kontaktpersonalen har en viktig roll för 

den interaktiva marknadsföringen som sker i samspelet mellan köpare och säljare. (Grönroos, 

2002, s. 85, 273-275) 

3.4 Produkt och sortiment 
Sortimentet är väldigt viktigt när det gäller detaljhandel som har som mål att sälja sina varor. 

En detaljhandlare måste fatta beslut om vad som ska köpas, i vilka mängder och vid vilka 
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tidpunkter. Sortimentet ger också signaler till kunderna om företagets positionering och en 

möjlighet att särskilja sig. Hur sortimentet ska se ut bör väljas utifrån behoven och efterfrågan 

hos företagets kunder. (Gilbert, 1999, s. 160) Sortimentet består av relaterade varor som väljs 

för att optimera försäljningsmöjligheterna till målgruppen. Det finns ett antal dimensioner 

som kan användas för att fastställa det. (Kent & Omar, 2003, s. 279) 

 

- Marknadspositionering - Vilka produkter som ska ingå beror på valet av passande 

prisklasser, produktkvaliteter och produktegenskaper och hur de olika delarna 

kompletterar varandra. Olika kläder kan koordineras efter olika färgteman för att 

främja köp av flera produkter. Mixen av varumärken är också viktig. Det kan vara 

viktigt att ha ledande märkesvaror men också andra varor för att få ett övertygande 

sortiment, för att skapa intresse eller ha något nytt och annorlunda att erbjuda kunden. 

(Kent & Omar, 2003, s. 279-280) 

 

- Tidpunkt - Urvalet väljs utifrån tid och säsong, till exempel vår/sommar- eller 

höst/vinterkläder. Detaljhandlare i klädbranschen har dock börjat med små volymer 

som köps oftare för att undvika problem med att inte kunna möta behov eller att få 

överskott. (Kent & Omar, 2003, s. 280) 

 

- Bredd och djup - Djupet i sortimentet är det urval av produkter som finns inom en viss 

produktgrupp, medan bredden är antalet olika produktgrupper. Ett djupt sortiment 

innebär större valmöjlighet när det gäller färg, storlek eller egenskaper. Det kan vara 

strategiskt att ha ett stort urval inom en viss kategori. Ett grunt sortiment innebär å 

andra sidan att valet av produkter inom en kategori är begränsat, vilket är vanligt hos 

detaljister som säljer flera olika sorters varor. Ett brett sortiment innebär att det finns 

flera olika produktgrupper att köpa medan ett smalt sortiment innebär att butiken är 

mer specialiserad eller nischad inom en bransch. (Kent & Omar, 2003, s. 280) 

 

- Prisstruktur - En produkts livscykel beror på försäljning och lönsamhet. En lägre 

försäljning kan kompenseras genom högre marginaler. Hur central produkten är i sin 

kategori påverkar om den kommer att vara kvar i sortimentet. Det kan bero på faktorer 

som varumärke, mode och användbarhet. Vissa detaljhandlare har kärnprodukter 

omgivna av produkter som finns i sortimentet under en kortare tid. (Kent & Omar, 

2003, s. 281) 

3.5 Pris och kvalitet 
Företag varierar sina priser efter sin målgrupp och situation. Det finns flera olika strategier för 

att variera priset. Kunderna kan få rabatt på en produkt som en belöning, då de konsumerar till 

fördel för företaget till exempel genom att betala tidigare eller att kunden köper en viss 

produkt i stora volymer. Rabatter kan även ges till kunder som köper vinterkläder på 

sommaren eller tvärtom. Företaget kan även segmentera prissättningen efter vart butiken är 

belägen och vilken kundgrupp det är som besöker butiken. Priset kan även sättas beroende på 

ålder, även fast alla får ut samma av produkten eller tjänsten. Priset på två produkter kan 

sättas olika även fast kostnaden för att producera produkterna är lika, för att därmed locka 

olika kunder till olika produkter. (Kotler et al, 2005, s. 693-701)   

 

Priset kan även sättas psykologiskt för att locka kunden att konsumera produkten. Eftersom 

många konsumenter antar att priset på en produkt speglar kvaliteten på produkten, även om så 
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inte är fallet i verkligheten. Även om priset på två produkter skiljer med endast några få 

kronor speglar det ändå en kvalitets- eller prestandaskillnad hos konsumenten, även om så 

inte är fallet. Genom att kombinera kvaliteten med servicen kan företaget få fram det priset 

som tilltalar målgruppen. Företaget kan anordna kampanjer och sätter därmed priset efter sitt 

behov, exempelvis vid en lagerrensning.  Om företagen väljer att ha flera butiker över hela 

landet eller internationellt, finns det flera sätt att reglera priserna och ta hänsyn till 

merkostnader som kan uppstå, såsom logistik. (Kotler et al, 2005, s. 693-701) 

 

Kvalitet kan för kunderna handla om prestanda, pris eller pålitlighet. Det är viktigt för ett 

företag att veta hur kunderna ser på kvalitet. Kunderna förutsätter att varorna ska ha en viss 

minimikvalitet, som krävs för att kunderna ska kunna tänka sig att köpa dem. Om kvaliteten 

är högre kan det innebära konkurrensfördelar för företaget om kunden värdesätter kvalitet. 

Hur kunderna ser på värdet av hög kvalitet varierar beroende på vad som köps, om det är en 

lågengagemangsprodukt eller en högengagemangsprodukt. (Walters & Hanrahan, 2000, s. 

168-169) 

 

Kvalitet i detaljhandeln gäller varu- och servicekvalitet. Varukvalitet kan bestå av till exempel 

prestanda, egenskaper som erbjuds och att produkten fungerar, inte går sönder och uppfyller 

säkerhetskrav. Varukvaliteten kan även bestå av livslängd, estetik, image och möjligheten till 

service och reparationer efter köpet. (Gilbert, 1999, s. 86) 

 

Servicekvalitet kan bland annat innebära påtagliga aspekter, pålitlighet, respons, kompetens 

och empati.  

- Påtagliga aspekter är det som kunderna kan se, känna på och använda. De består av 

den fysiska miljön, personalens utseende och utrustning som används för att utföra 

tjänsten. Det kan även vara den fysiska representationen av tjänsten till exempel 

kreditkort och andra kunder i butiken. (Gilbert, 1999, s. 87) 

 

- Pålitlighet innebär personalens förmåga att kunna leverera den utlovade tjänsten på ett 

riktigt sätt. Företaget ska utföra tjänsten på rätt sätt första gången, hålla sina löften och 

vara konsekvent i utförandet. (Gilbert, 1999, s. 87) 

 

- Respons innebär att personalen är villiga och redo att ge service och hjälpa kunderna i 

lämplig tid. Det kan handla om att snabbt kunna besvara frågor eller direkt kunna boka 

en tid. (Gilbert, 1999, s. 87) 

 

- Kompetens handlar om personalens förmåga att kunna ge förtroende genom kunskap 

om företaget och produkterna och genom bemötandet av kunderna. Det kan även 

handla om personalens kunskap och skicklighet, att personalen är artiga och lyssnar på 

kunderna och att de kan förklara produkten eller tjänsten. (Gilbert, 1999, s. 87) 

 

- Empati innebär att kunna ge individuell uppmärksamhet till kunder och visa omsorg 

och kunna uppfylla deras behov, både psykologiska och fysiska. Det kan även 

innebära att personalen känner igen stamkunder, kan ge service som är skräddarsydd 

för kunden, kan förutsäga kundernas behov och uppmärksammar och tar hand om 

problem som uppstår. (Gilbert, 1999, s. 87-88) 

 

Andra aspekter för servicekvalitet kan vara att efterfrågade produkter finns tillgängliga, 

service efter köpet och hur företaget hanterar beställningar och frågor. Det kan också vara att 
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sälja tillförlitliga och säkra produkter, tillhandahålla broschyrer, personalens tekniska kunskap 

och hur klagomål hanteras. (Gilbert, 1999, s. 88) 

3.6 Plats 
 

3.6.1 Butikens läge 
En butiks läge är viktigt för att lyckas, ofta är läget den viktigaste faktorn när kunderna väljer 

var de ska handla. Dock påverkar också de andra faktorerna i form av sortiment, pris, service 

och butiksmiljö för att lyckas. (Gilbert, 1999, s. 212) Valet av läge innebär också en stor 

investering i form av kostnader för fastighetsutveckling, hyror och andra driftskostnader 

(Kent & Omar, 2003, s. 210). 

 

Läget väljs utifrån målgruppen och deras behov, det kan vara faktorer som valmöjligheter 

genom en stor variation av affärer eller bekvämlighet genom att det ligger nära kunderna. 

Olika lägen har olika egenskaper vilket innebär olika strategiska möjligheter. En butik kan 

ligga i stadsmiljö vilket ofta specialiserade butiker gör. Innerstaden utgör kärnan för shopping 

i städer och förorter och har det största utbudet. Distriktscentrum och lokala centrum har ett 

mindre utbud men är mer bekväma för den lokala befolkningen. Butikerna kan också befinna 

sig i utkanten av stadskärnan. (Kent & Omar, 2003, s. 22, 210-214) 

 

I andra fall kan shoppingområdet ligga utanför staden. Där ligger ofta stora 

detaljhandelsbebyggelser. Antalet butiker utanför stadskärnan har ökat på grund av 

trafikstockning och lite utrymme för nya butiker. Shoppingområden utanför staden kräver 

stora arealer och bra vägsystem men också tillträde via andra transportmedel. (Kent & Omar, 

2003, s. 22-23, 212)  

 

Läget valdes ofta förr utifrån intuition, tillgängligheten hos en fastighet eller för att kunna 

starta upp verksamheten. Idag krävs att företagen känner till något om faktorer som påverkar 

shoppingvanorna. Det är viktigt att använda olika former av analyser för att välja rätt läge.  

Vad som är lämpligt beror på typen av affärsverksamhet. (Gilbert, 1999, s. 215, 227) 

 

Det finns olika tekniker för att utvärdera lägen. Det enklaste sättet är att räkna antalet 

förbipasserande under fem minuters-perioder under de tider när det är mest personer. 

Företaget kan använda checklistor över viktiga faktorer som ges poäng med hjälp av en skala 

och där resultatet sedan vägs samman. Andra sätt är mer sofistikerade och används för till 

exempel stormarknader, det kan vara analys av upptagningsområdet och regressionsanalys. 

(Gilbert, 1999, s. 228-231) 

 

Faktorer som kan undersökas i en analys av möjliga lägen är kunder, tillgänglighet, 

konkurrens och kostnader. Faktorer som gäller kunder är till exempel antalet kunder, inkomst 

och köpmönster och för tillgänglighet platsens synlighet, antalet passerande och 

parkeringsmöjligheter. När det gäller konkurrens kan företaget undersöka antalet och typ av 

konkurrenter, hur stark konkurrensen är och mättnad. Kostnader kan gälla hyra, byggnation, 

löner och försäkring. (Gilbert, 1999, s. 228) 

 
3.6.2 Internethandel 
Internet är en försäljningskanal som ger många fördelar. Kunden vill ofta först prova varan i 

butik, för att sedan hitta bästa pris och köpa varan på internet. Även 

marknadsföringskostnader kan minskas då företaget kan marknadsföra sig över internet som 
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är ett mer kostnadseffektivt sätt att marknadsföra sin verksamhet. Genom att sälja sina 

produkter på internet är det möjligt att sänka priset på produkterna. Däremot går det inte att få 

samma höga service som en kund får i en butik mot vad som skulle ges om kunden skulle 

handla samma vara på internet.  (Parment, 2006, s. 182,187) 

 

Det är inte kostsamt att starta en hemsida i sig, utan det är ifall företaget väljer att även sälja 

sina produkter genom hemsidan som det blir dyrt. Det behövs då ett system för att allt ska 

flyta på, dessutom behövs det ett säkert och enkelt betalningssystem som kunderna känner sig 

trygga med. Investeringen till en nätbutik behöver endast göras en gång, när nätbutiken väl är 

igång är det endast små medel som krävs för att upprätthålla hemsidan. (Lundén, 2000, s. 37) 

 

Även distribution av varorna företaget säljer på sin hemsida måste tas i beaktning när 

företaget räknar på hur mycket pengar som går åt till att ha en hemsida där företaget även 

säljer sina produkter. Eftersom alla varor måste emballeras för att tåla att fraktas över landet 

eller till och med utomlands. Även emballage kräver en investering för att få verksamheten att 

fungera. (Lundén, 2000, s. 71)  

3.7 Påverkan 

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

Kommunikationsteori tillämpas inte endast för marknadsföring utan omfattar all 

kommunikation som sker mellan en sändare och en mottagare. I sin allra enklaste form 

handlar det om att en sändare vill sända information i form av ett budskap till en mottagare då 

det uppstår brus. Brus är en störning för budskapet som kan gestalta sig i form av 

konkurrenters budskap, ointresse eller brist på engagemang hos någon av parterna. Bruset gör 

att mottagaren har svårare för att uppfatta sändarens budskap. (Dahlén & Lange, 2003, s. 61) 

 

Genom att skapa en relation till kunden kan företaget få mottagaren att själv minimera eller 

helt eliminera störningarna för budskapet eftersom mottagaren vill ha informationen från 

företaget. Om företaget konstant jobbar med att upprätthålla relationen med mottagarna 

behöver företaget sedan endast använda små medel för att kunden ska känna sig viktig för 

företaget, därmed blir relationen kostnadseffektiv för företaget. Det gäller dock bara när 

företaget har ett fåtal relationer. (Dahlén & Lange, 2003, s. 61) 

 

Ett företag kan även jobba med att skaffa ett flertal relationer som då inte blir lika djupgående 

och individuella som om företagen bara har ett fåtal relationer. Här handlar det om att 

företaget ska försöka göra sitt budskap unikt från konkurrenternas och på så sätt locka till sig 

kunderna. Företagen kan göra det genom att skapa olika bonusprogram. Det gäller alltså för 

företaget att få konsumenterna att välja bort att ha en relation till konkurrenterna. Svårigheten 

i att skapa ett unikt budskap är att konkurrenterna är snabba på att kopiera ett fungerande 

koncept och därmed uppstår brus igen och företaget måste då omstrukturera budskapet för att 

på nytt göra budskapet unikt. (Dahlén & Lange, 2003, s. 62) 

 

Genom att se på strategin på ett djupare plan, kan det även räknas in variabler som; kodning, 

avkodning, feedback och respons. Variablerna gör att vi förstår modellen ännu mer. Sändaren 

skickar därmed ut ett budskap som är kodat till mottagaren som sedan ska avkoda budskapet. 

Beroende på vem det är som kodar budskapet kan det se olika ut och uppfattas olika av 

mottagaren. Budskapet kan även uppfattas olika beroende på vem det är som är mottagare. 
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Det gäller därför för företaget att utforma budskapet så att deras målgrupp ska kunna förstå 

budskapet som företaget sänder ut. I budskapet är det även viktigt att företaget ger ut 

information om hur mottagaren ska kunna få kontakt med företaget och på så sätt får de 

respons, som sedan kan mätas på olika sätt. I ett företag – konsument relation är det företag 

som är sändaren och kunden som är mottagaren av budskapet. (Kotler et al, 2005, s. 729)  

 

 
 

Figur 3.3 Kotler et al (2005, s. 729) Element i kommunikationsprocessen  

 

3.7.2 Marknadsföring 
Det finns två olika vägar för ett företag att få fram sitt budskap det ena är personligen och det 

andra är icke-personligt. Med personlig marknadsföring menas att två eller fler personer 

pratar med varandra om en produkt eller tjänst. Personlig marknadsföring kan ske på flera 

sätt, över telefon, genom e-post eller rentutav med hjälp av chattsystem på internet. Det här 

sättet att marknadsföra en produkt är lönsamt eftersom det ger en chans för personer att 

reagera på produkten och ge feedback. Det behöver inte bara vara privatpersoner som ligger 

bakom den här marknadsföringen utan även företag kan ge produkten till sin målgrupp för att 

i gengäld få åsikter tillbaka från kunderna om produkten. (Kotler et al, 2005, s. 737) 

 

Till det personliga medievalet hör word-of-mouth kommunikation och buzz marknadsföring. 

Word-of-mouth betyder att personer pratar med varandra om en produkt och på så sätt för 

vidare vetskapen om produkten till andra personer som förhoppningsvis konsumerar 

produkten. Negativ information om produkten förs dock lättare vidare, än positiv. 

 

Buzz marknadsföring betyder att en person som många andra personer och potentiella 

konsumenter ser upp till, konsumerar produkten och talar väl om produkten vilket gör att de 

personer som ser upp till personen också vill konsumera produkten. (Kotler et al, 2005, s. 

737)   

 

Icke-personlig marknadsföring sker då inga personer är direkt kopplade till marknadsföringen, 

därmed går det heller inte att förmedla någon feedback. Marknadsföringen sker då genom 

diverse media, events eller atmosfärer. Marknadsföring genom media kan ske på många olika 

sätt, genom tidningar, tv, radio, internet och skyltar. Marknadsföring genom att skapa en 

atmosfär betyder att företaget skapar en atmosfär kring en produkt som gör att kunden blir 

mer köpbenägen till att konsumera den specifika produkten. Atmosfären bör stämma överens 

med produkten och ge ut signaler till konsumenten som är värdefulla för denne så att han eller 

hon vill köpa produkten. Företag kan även marknadsföra sina produkter genom att skapa ett 
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event. På ett event kan företaget bjuda in målgruppen som passar för produkten och förmedla 

information om produkten. (Kotler et al, 2005, s. 738) 

 

Beroende på vilken förkunskap som företagaren har, kan budgeten för hur mycket 

marknadsföringen får kosta vara bland det svåraste när det gäller marknadsföring. Företagen 

kan välja att sätta sin budget utifrån fyra olika metoder: vad företaget har råd med, efter en 

viss procentandel av försäljningen, efter vad konkurrenter spenderar på marknadsföring eller 

sätta budgeten efter vad de vill nå för mål med sin marknadsföring. (Kotler et al, 2005, s. 740) 
 

3.7.3 Butikens inverkan-butiksatmosfären 
Butikens atmosfär definieras som den miljö som kunderna upplever när de besöker en butik 

och som detaljhandlaren använder för att påverka dem. De olika faktorerna påverkar 

kundernas val av butik och hur de fattar beslut i butiken. (Nordfält, 2007, s. 129-130) 

Tankarna härstammar från omgivningspsykologin där en individs varseblivning och beteende 

stimuleras av miljön. Kunden kan uppleva miljön som positiv eller negativ vilket är viktigt för 

hur nöjda och lojala de blir. Miljön påverkar också vilken image som kunderna får av butiken.  

Hur en butik känns för kunden är dock svårt att definiera då det är en subjektiv och flyktig 

upplevelse. (Kent & Omar, 2003, s. 385) 

 

Atmosfärens element kan klassas in i designfaktorer (layout, färgval, skyltning, ljus, 

säljtryck), bakgrundsfaktorer (musik, andra ljud och dofter) och sociala faktorer (personliga 

möten, främst med personalen men även med andra kunder). Försök till att skapa en 

stimulerande miljö behöver dock, enligt en studie som utfördes 2006, inte alltid upplevas 

positivt för kunderna. Det beror på om kunderna är ute efter att shoppa för nöjets skull eller 

för att de måste. (Nordfält, 2007, s. 131-132, 136, 221)  

 

Butikslayouten designas utifrån att varor och gångar ska guida kunderna genom butiken och 

exponera dem för det som erbjuds. Skyltfönster har som ändamål att skapa intresse hos 

förbipasserande att besöka butiken. Stora butiksytor används för att främja synen och färg för 

att påverka kundens känslor, där varma färger som rött och orange används för att skapa 

upprymdhet medan dämpade färger är lugnande. Ljuset har också visat sig påverka kundernas 

känslor, ett mjukare ljus skapar en mer avslappnad och behaglig stämning än ett skarpare ljus. 

Bilder finns i olika former till exempel som affischer, på skyltar i butiken och på 

produktförpackningar. Varupresentationen används för att engagera kundernas sinnen genom 

att de kan röra vid, prova eller smaka på produkten.  En bra varupresentation är mycket viktig 

för försäljningen och hjälper kunderna att hitta varor samt kan visa hur varorna kan användas. 

(Kent & Omar, 2003, s. 385, 393, 397-399)  

 

Ljud och dofter kan vara viktiga för att skapa en hemtrevlig känsla i butiken även om deras 

roll ännu inte helt förståtts. Enligt en studie uppfattades affären som doftade citron och 

grönmynta som vänligare och med högre klass. Musik har också visat sig påverka kundernas 

beteende, där bakgrundsmusik används för att skapa en trevlig stämning. Kundernas 

förflyttning i butiken är långsammare vid långsam musik, vilket används för att uppmuntra 

kunderna att strosa runt och titta. Snabbare musik används i stället för att öka kundernas 

tempo i butiken. (Kent & Omar, 2003, s. 385-386)  

 

Det personliga bemötandet från personalen påverkar också hur kunden upplever butiken, inte 

bara butikens utformning. Personalens roll har tidigare tagits upp i stycket om personal och 

service. När det gäller andra kunder visade en studie att kunderna blev lojalare mot företaget 
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om de trivdes med de andra kunderna. En annan aspekt som har med andra kunder att göra är 

trängsel, det upplevs som negativt speciellt om det handlar om nyttoshopping eller beror på 

butikslayouten. Vid nöjesshopping kan det i stället upplevas som positivt att det är många 

andra kunder i affären. (Nordfält, 2007, s. 223, 225, 271) 

 

Atmosfären är också relaterad till företagets positionering och till den målgrupp som företaget 

vill tilltala. En effektiv atmosfär visar tydligt vilken kund som företaget vänder sig till. Det är 

en atmosfär där kunderna känner sig bekväma och som de svarar på. Exempelvis bör 

atmosfären spegla om det är en lågprisbutik kunden besöker, eller om det är en prestigebutik. 

(Walters & Hanrahan, 2000, s. 249)  

 

3.7.4 Hemsida 
Internet är ett kostnadseffektivt sätt att marknadsföra sin verksamhet genom (Parment, 2006, 

s. 182,187). En hemsida ger möjligheten för företaget att kunna få ut sitt budskap med stor 

räckvidd. Det ger också möjlighet att visa produkterna och att få feedback från kunderna 

genom till exempel e-post. (Forssblad & Magnusson, 2000, s. 179-181)  

 

Det viktigaste när ett företag har en hemsida som de även vill sälja sina produkter genom är 

att konsumenterna vet om att de finns. Det vill säga att de marknadsför sin hemsida både på 

internet och utanför. När konsumenterna väl har hittat till hemsidan är det även viktigt att 

hemsidans layout stämmer överens med den layout som har marknadsförts för att 

konsumenten ska känna igen sig. Det är viktigt att färger, typsnitt och språk stämmer överens 

med de produkter som företaget säljer allt för att ge en enhetlig bild av företaget genom hela 

köpprocessen. (Lundén, 2000, s. 26) 

 

Redan när ett företag startar är det viktigt att bestämma ifall företaget ska ha en hemsida, om 

så är fallet är det viktigt att se över om namnet på företaget eller varumärkesnamnet som det 

även kallas, även kan användas på internet. Det är även viktigt att tänka på de tecken som 

ännu inte går att använda på internet, så att det inte blir några missförstånd när en kund söker 

efter företaget på internet. (Lundén, 2000, s. 28) Varumärkesnamnet är en grundläggande del 

hos företaget, det kommer alltid att användas i marknadsföring och även när konsumenter 

pratar om företaget. Varumärkesnamnet kan även ge associationer hos konsumenterna, både 

negativa och positiva beroende på hur det är uppbyggt. Som ett nytt företag är det även viktigt 

att inte välja namn som är svåra för konsumenterna att uttala eftersom de då har svårare att 

minnas namnet på företaget. (Dahlén & Lange, 2003, s. 256) 

 

Det vanligaste och enklaste sättet att marknadsföra företagets hemsida är genom andra 

hemsidor. Företagen byter helt enkelt hemsideadresser med varandra och länkar på så vis till 

varandra på sina hemsidor, det är helt kostnadsfritt och ett effektivt sätt att få kunder. Däremot 

är det viktigt att företagen bara utför bytena med sådana hemsidor som företaget kan tänkas 

förknippas med. Det är viktigt att väga upp de länkar företaget har till andra företag med 

huvudsyftet med hemsidan, att sälja produkter och/eller upplysa om företaget. (Lundén, 2000, 

s. 28)  

3.8 Konkurrensstrategier  
Ett företags valda strategi utgår från dess kompetens, vilket innebär interna resurser och 

relativa styrkor och hur de kombineras. Det ska leda till att företaget kan särskilja sig och få 

konkurrensfördelar. Resurser är bland annat butiksläge, finansiella resurser, bra personal, 

informationssystem för försäljningsplanering, kunddata och immateriella resurser (varumärke, 
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rykte, kultur, motivation och färdigheter). Vad som är viktigt beror på bransch och vad 

målgruppen värderar. Likaså påverkas valet av strategi av de möjligheter och hot som finns i 

företagets externa miljö. (Kent & Omar, 2003, s. 93-99) 

 

Det finns tre grundläggande strategier för att konkurrera: kostnadsöverlägsenhet, 

differentiering och fokusering (Porter 1980, se Kent & Omar, 2003, s. 99). 

Kostnadsöverlägsenhet - Företaget har lägre kostnader än sina konkurrenter. Det kan uppnås 

genom skalfördelar, teknik eller tillgång till billiga varor. Företaget kan använda strategin för 

att tjäna mer när de säljer till normalpriser. De kan också använda sig av de låga kostnaderna 

för att kunna erbjuda lägre priser till kunderna än vad konkurrenterna kan, vilket har använts 

med framgång i klädbranschen. (Kent & Omar, 2003, s. 100) Då små företag har begränsade 

resurser kan dock strategin innebära problem. Företagen har inte råd att spendera pengar på 

marknadsföring och riskerar att slås ut om konkurrenterna kan erbjuda lägre priser. (Doole & 

Lowe, 2004, s. 159-160) 

 

Differentiering - Företaget strävar efter att bli unikt genom att erbjuda värden som är viktiga 

för kunderna. På så sätt särskiljer sig företaget från sina konkurrenter. Det finns olika 

strategiska attribut som företag kan använda sig av för att differentiera sig. De flesta 

detaljhandlare kombinerar två eller fler av dem. (Kent & Omar, 2003, s. 101-102)  
 

Marknadsföringsimage- Kan användas för att särskilja sig genom att ett konsekvent budskap 

av företaget ges genom allt från logotyper till butiksmiljö och förpackningar. Med 

Produktdesign särskiljer sig företaget genom att ett urval av produktegenskaper utvecklas som 

uppfyller kundernas önskningar och behov till konkurrenskraftiga priser. Innovativ 

differentiering innebär att företaget utvecklar de senaste och mest attraktiva produkterna, 

genom att vara ledande på kvalitet, designinnovationer och stil. Produktkvalitet är ett annat 

sätt att konkurrera, där företaget har högre kvalitet till priser som är jämförbara med 

konkurrenterna. Också läget kan användas som differentieringsstrategi där företagets läge gör 

att det är den mest tillgängliga, den mest exklusiva eller butiken som ligger på bekvämast 

avstånd. Differentiering genom kundservice innebär att företaget konsekvent erbjuder en unik 

servicestandard till ett särskilt segment. (Kent & Omar, 2003, s. 102) 
 

Småföretag har möjligheten att vara flexibla och anpassa sig till kundernas behov, dock kan 

det innebära höga kostnader att upprätthålla särskiljningen från konkurrenterna och hela tiden 

erbjuda mer värde till kunderna. (Doole & Lowe, 2004, s. 160) 

 

Fokusering - Här använder sig företaget av en nischstrategi. Genom att dominera en liten 

marknad kan det undvika stora konkurrenter genom lägre kostnader eller större 

differentiering. En nisch kan skapas på flera sätt, det kan vara ett geografiskt område, ett 

särkilt kundsegment eller en viss produktkategori. Specialiseringen ger möjlighet att skapa 

effektivitet och att bättre kunna anpassa sig till kunderna. (Kent & Omar, 2003, s. 102) De 

höga nivåerna som ofta krävs när det gäller kundservice eller teknisk service kan dock kräva 

mycket resurser för småföretaget. Nischen kan också vara svår att försvara om den inte är 

mycket specialiserad. (Doole & Lowe, 2004, s. 160) 

 

Om företaget inte helt följer någon av de grundläggande strategierna kan det enligt teorin 

innebära att företaget fastnar i mitten. Företaget blir mindre konkurrenskraftigt genom att följa 

flera olika strategier och agera inkonsekvent. (Kent & Omar, 2003, s. 102-103) Slutsatsen har 

dock kritiserats och det finns exempel på företag som har lyckats med att följa både en 
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lågkostnads- och en differentieringsstrategi (Kent & Omar, 2003, s. 103; Walters & 

Hanrahan, 2000, s. 28). 
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4 Empiri 
I empirikapitlet återger vi på ett strukturerat sätt den information vi har fått från de 

intervjuade företagen och kompletterar med information från företagens hemsidor. 

Informationen kommer att hjälpa oss i resterande kapitel att analysera och beskriva 

företagens situation. Vi kan även se de olika val som företagen har gjort för att nå ut med 

sina produkter till sin målgrupp. Företagen är valda efter vår problemavgränsning och metod 

och representerar vår målgrupp för undersökningen.  

4.1 Om företagen 
Företagen har valts utifrån vår problemavgränsning och metod och representerar målgruppen 

för undersökningen. Vi valde att intervjua företagen för att få den helhetsförståelse som vi 

önskar och information har även hämtats från företagens hemsidor. Intervjuer med företagen 

har mestadels genomförts med postenkät genom e-post, men även genom personlig intervju 

och telefonintervju. Eftersom företagen inte har några fler anställda än ägarna är det de själva 

som svarat på frågorna, därmed får vi även den kunskap från respondenten som vi önskar. De 

valda företagen är alla små, nystartade och äger en butik och/eller en nätbutik där de säljer 

sina produkter. Alla intervjuade företag är även så kallade ekologiska företag, det vill säga att 

de säljer kläder som är ekologiskt tillverkade. 

4.2 Etik och miljö 
Frågor om etik och miljö vid tillverkningen av kläder har hamnat i fokus. Klädbranschen lider 

av hård konkurrens med stark press på låga priser och korta ledtider. Tillverkningen sker hos 

underleverantörer i låglöneländer där arbetarna ofta har väldigt låga löner och arbetar många 

timmar. Underleverantörerna är osäkra på nya jobb vilket också innebär en osäkerhet för 

arbetarna. När en order sedan kommer får de arbeta hårt för att klara den i tid. Andra problem 

är att det ofta finns allvarliga säkerhetsbrister i lokalerna och att arbetare som går med i facket 

blir trakasserade eller avskedade. (www.radron.se, 2009-07-06) 

 

Klädtillverkningen orsakar också stora miljöproblem. Flera giftiga kemikalier används vid 

tygtillverkningen, dessutom förbrukas mycket fossila bränslen och vatten. Vid till exempel 

odlingen av bomull används stora mängder farliga bekämpningsmedel som skadar både 

miljön och de som arbetar på bomullsfälten. (www.radron.se, 2009-07-06) 

 

4.2.1 Ekologiska kläder 

Kläder som anses vara ekologiska är i första hand producerade av miljövänliga material och 

fria från farliga kemikalier. Om kläderna dessutom är lokalt producerade är det också positivt 

för miljön. Kläderna kan även vara producerade under rättvisa arbetsförhållanden, med 

rättvisa löner och transporterat på ett miljövänligt sätt, men det är dock inte tvunget i 

benämningen för ekologiskt. Det är dock ett krav när kläderna är märkta med Fair Trade. När 

materialet framställs för ekologiska kläder ska till exempel bomullen inte besprutas och få 

växa naturligt och i sin egen takt. Andra populära ekologiska material som används är bambu 

och hampa på grund av deras slitstyrka.  (www.p3star.se, 2009-11-12) 

4.3 DUNS Barnkläder 
DUNS Barnkläder ägs av Andreas och Christin Claeson och öppnade sin butik på Prinsgatan i 

Göteborg i december år 2006. År 2007 började företaget även att sälja sina kläder via internet 

på hemsidan www.duns.nu. De erbjuder tuffa barnkläder för barn mellan 0-8 år och har i 

nuläget märken från Danmark, Sverige, USA och England. Målgruppen är föräldrar, mor- och 

farföräldrar och kompisar som köper presenter. 

http://www.radron.se/
http://www.radron.se/
http://www.p3star.se/
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Företaget letar hela tiden efter nya märken och kläder till sitt sortiment, främst ekologiska 

eftersom företaget satsar på att hela tiden öka det ekologiska utbudet.  Hälften av sortimentet i 

butiken på Prinsgatan är nu gjort av ekologiskt bomull.
7
 De har också precis börjat sälja sitt 

eget ekologiska märke DUNS Sweden. Kläderna är gjorda av 100 % certifierad organisk 

bomull och de försöker att se till att rättvisa arbetsvillkor används i tillverkningen. 

(www.dunssweden.se, 2008-05-11) 

Av övriga ekologiska märken är vissa även Fair Trade certifierade. De säljer även mjukisdjur 

av ekologisk bomull. (www.duns.nu, 2008-05-11) De anser att kvalitet är mycket viktigt, men 

att priset inte får bli för dyrt. Priset sätts efter märkenas riktpriser. Företaget anser också att 

högt pris inte är någon garanti för hög eller låg kvalitet och att kombinationen av högt pris och 

låg kvalitet inte är att rekommendera.  

Hemsidan har utformats för att förmedla en känsla för butiken, men företaget anser att den har 

gått lite förlorad på webbshopen. Utformningen är tänkt att vara enkel, snygg och stilig. 

Service till kunderna sker genom bytesrätt och genom att inte se det som något problem att ge 

service till kunderna som önskar det. Företaget kan beställa hem varor till en kund om det är 

möjligt, men det är oftast väldigt begränsat. Frakten betalas av kunderna och betalning sker 

via postförskott, betalkort eller internetbank.  

Butiken står för den huvudsakliga försäljningen. Läget bestämdes genom att företaget letade 

efter en lokal och bestämde sig för att ta den när lokalen på Prinsgatan dök upp. Butikens 

design är minimalistisk, stilig och fräsch och det ska vara lätt att få en överblick över butiken. 

I butiken spelas stämningsfull musik i form av lounge och slow jazz. Hur varorna presenteras 

i butiken ser företaget som väldigt viktigt. Det är också viktigt med servicen i butiken och att 

vara trevlig mot kunderna. Företaget har generösa öppettider och är inte stängt för lunch, 

hjälper alltid kunderna om det inte är tydligt att de inte vill, slår alltid in paket och tar in 

beställningar om det är möjligt.  

DUNS anser att det har varit förvånansvärt lätt att vara nystartade. Konkurrensen är mycket 

stor med många konkurrerande butiker. Dessutom sker konkurrens genom reor från de andra 

butikerna, såväl stora kedjor som små butiker. DUNS skiljer sig från sina konkurrenter genom 

sitt stora ekologiska utbud med tio ekologiska märken.  

Marknadsföringen sker genom tidningar. Designen är återigen stilig och inte för rörig. I 

butiken och på hemsidan marknadsförs produkterna genom att ge information om dem, 

framförallt de ekologiska plaggen. Det finns inget mätsystem för att se hur marknadsföringen 

har lyckats. DUNS anser att det är viktigt med marknadsföring för att synas och att företaget 

skulle behöva mer marknadsföring, men att det är mycket kostsamt. Hur mycket som ska 

investeras i marknadsföring bestäms av behovet för tillfället.
8
  

4.4 DUNS Barnkläder- återkoppling 
DUNS har numera lagt fokus på sitt eget märke och har under det senaste året slutat med fler 

och fler av de övriga märkena, de har dock några enstaka produkter från andra märken kvar, 

till exempel strumpor som de inte har i sitt eget märke. De har också enbart ekologiska kläder 

numera och går från prematur ålder till 10 års ålder. DUNS har också fått en praktikant som är 

utbildad produktionstekniker som de sedan planerar att anställa, hon kommer att jobba med 

mönsterkonstruktion och produktion för företaget.  

                                                           
7 Andreas Claeson delägare DUNS Barnkläder, mailintervju 2008-05-10. 

8 Andreas Claeson delägare DUNS Barnkläder, mailintervju 2008-05-10. 
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DUNS har fått fler återförsäljare av sitt eget märke, de hade cirka 25 återförsäljare för ett år 

sedan men har nu cirka 140 återförsäljare i bland annat Finland, Japan, Holland, Belgien och 

Sverige. Största delen av försäljningen sker genom återförsäljare, endast 4 % av deras 

försäljning sker genom butik, 25 % genom internet och resten är återförsäljare. För DUNS 

fungerar det fortfarande bra att vara nystartade, de expanderar hela tiden och tar löpande in 

nya återförsäljare.  

 

Tanken bakom kläderna i deras eget märke är att de ska vara praktiska, lekfulla och bekväma. 

Alla kläder är unisex utom klänningar, men många kunder köper klänningar även till pojkar. 

En av ägarna har tidigare jobbat med produktion och sett hur det är i fabrikerna där många 

kläder tillverkats, de har därför valt att inrikta sig på ekologiska och etiska kläder eftersom det 

känns bra för dem. När det gäller kunderna vänder sig DUNS inte bara till medvetna 

konsumenter, kunder kan till exempel köpa kläderna för att de tycker att de är fina och att de 

är bra producerade och ekologiska blir i så fall en bonus. DUNS är dock glada över att det är 

fler som tycker som dem när det kommer till hur kläderna framställs. De har lite ekologiska 

tillbehör också till exempel leksaker, men fokus ligger på kläderna.  

 

Priserna på kläderna sätts efter känsla. Tidigare år har de gått efter märkenas riktpriser och de 

har därför erfarenhet av prissättning, dessutom så känner de sina kunder och vet vad de 

förväntar sig för pris i deras butik. De har valt att ha samma prisklass som tidigare år på sitt 

eget märke. 

 

DUNS har valt att ge samma service som tidigare år. De ger service både till återförsäljarna 

och i bemötandet med kunderna. De vill uppfattas som ett trevligt företag, men har annars inte 

tänkt så mycket på varför de ger en viss service. De tycker att det är bra om de kan ge god 

service, men det är en tidsfråga också och det är inte alltid att de hinner att ge den service som 

de skulle vilja.  

 

DUNS använder inte IT för att se vilka produkter som säljer eller vad som finns i lager. De 

räknar lagret manuellt och producerar det som efterfrågas av återförsäljarna. De uppmanar 

återförsäljarna att ta in lite mer än det som de tror eftersom de inte kommer att kunna leverera 

mer än det som de beställt. De vill inte ha något låst kapital och producerar därför bara det 

som behövs och efterfrågas. DUNS har inget lager förutom butiken. Det är även från butiken 

kläderna plockas om de säljs på internet. De packar och skickar varorna manuellt, både när 

det gäller återförsäljarna och webbshopen.  

 

DUNS försöker hela tiden att förbättra kvaliteten på deras produkter. De tar emot respons från 

kunderna och om det är något fel på en produkt kan kunden komma tillbaka och få ett annat 

plagg eller pengarna tillbaka. DUNS arbetar aktivt med att få synpunkter från kunderna. De 

frågar kunderna i butiken och får också respons från återförsäljarna om de kunder som de 

säljer till. DUNS har inte tänkt på servicen som en del av kvaliteten men ser det som viktigt 

med hög kvalitet på produkterna. Kunderna ska få mycket för pengarna. Deras kunder är väl 

medvetna om kvaliteten på deras produkter. 

 

DUNS marknadsförde sig lite förra året men tyckte att det var dyrt och inte gav något, så de 

har slutat med det och känner inget behov av att marknadsföra sig ytterligare. De skickar dock 

nyhetsbrev via e-post till kunder som vill ha det och har speciella tillfällen när de har extra 

öppet sent och säljer billigare. De har inte VIP-kunder men de känner igen sina stamkunder. 
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De försöker få kunder att komma in i butiken genom att framstå som en rolig butik att gå in i 

och de skyltar även på dörren till butiken att de är ekologiska.  

 

Företaget satsar inte på webbshopen så mycket längre och har till exempel inte gjort så 

mycket uppdateringar. Butiken ligger kvar på samma geografiska läge som förra året. DUNS 

tycker om det geografiska läge som de har, de tycker att det är bra och att området där butiken 

ligger är ett bra shoppingstråk. I och med att butiken inte ligger i de stora shoppingområdena 

är kostnaden för det geografiska läget lägre. DUNS ser ändå fördelarna med sitt läge eftersom 

det är lugnare än längs de stora shoppingområdena.  

 

Butiksmiljön är fortfarande densamma. De utformade butiksmiljön utifrån att de ville ha en 

butik där de själva skulle trivas. De har också tänkt på att det ska vara lättåtkomligt och 

layouten är luftig och häver fram kläderna. Eftersom det är mycket färg och mönster på 

kläderna så har de lite färg på till exempel väggarna i butiken så att det inte ska bli för 

mycket. En av ägarna har själv byggt butiksinredningen, de är lite allt-i-allo och gör allt 

själva. De har valt musik som de själva tycker om men som är lättsmält. Det är inte till 

exempel hårdrock utan strömusik. Inga dofter används i butiken.  

 

DUNS använder inte sin utformning för att skapa en viss image. De skyltar med att de är 

ekologiska men de använder inte sin utformning för att få folk att tänka att det är ekologiskt. 

De för fram det lite lagom, det står till exempel på etiketter och lappar på plaggen förutom att 

det står på dörren. De tror dock att de fått ett namn om sig för att vara ett ekologiskt företag.  
 

Företaget vet inte exakt vilka som är deras konkurrenter. De bryr sig inte så mycket om deras 

konkurrenter utan fokuserar på det egna företaget. De vet lite hur deras konkurrenters kläder 

ser ut och vad de kostar från mässor, men de anpassar sig inte efter vad konkurrenterna gör.  
 

DUNS startade upp sitt eget märke under finanskrisen och de har märkt av den men det har 

inte påverkat deras eget företag. Länder som Island, Kanada och USA har påverkats av den 

och frågat DUNS om de inte kan få rabatter av olika slag. De återförsäljare som har stannat 

kvar och inte påverkats av finanskrisen har valt att öka inköpen från DUNS. DUNS tror att det 

just nu är en tid av förändring där etiska och ekologiska produkter efterfrågas alltmer av 

kunderna. Däremot så har många ekologiska märken gått i konkurs, bland annat märken som 

de tidigare hade i sin butik, men det har bara gjort att de strävat ännu mer åt att utöka sitt eget 

märke. Även det faktum att många märken ökat sina priser sedan finanskrisen gjorde att 

DUNS gick över till att fokusera endast på sitt eget märke i butiken.  
 

DUNS tycker det är viktigt att i sådana här tider agera snabbt när de märker att ett plagg inte 

säljer och att testa nya produkter. De har märkt att konsumenterna idag bara köper det som de 

har behov av och inte som förut då många köpte för att det var roligt. I framtiden tror DUNS 

att de kommer att ha mycket att göra, de kommer att expandera men inte genom nya butiker 

utan genom fler återförsäljare och ta sig in i andra länder så som Tyskland.
9
  

4.5 Hildur 
Hildur är ett ekologiskt företag som startade i maj 2007 och drivs av Annika Gillholm, som 

även är den enda anställda på företaget. Hildur säljer sina produkter på internet, 

www.hildur.se men även genom en butik i Eslöv, som hon däremot inte är delaktig i. Hildur 

                                                           
9 Christin Claeson delägare DUNS Barnkläder, personlig intervju 2009-06-01. 
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riktar sig till ”medvetna konsumenter”. Hildur säljer främst kläder av ekologiskt bomull men 

även ekologisk hårvård, teer, dofter, presenter, handdukar, smycken och choklad. Gillholm 

tyckte att det var svårt att starta ett företag då det var mycket att sätta sig in i, men tror att 

hennes erfarenhet har hjälpt en del med de administrativa delarna i företaget.  

 

Genom hemsidan vill Hildur sälja sina produkter men även förmedla en positiv attityd till 

ekologiska produkter till andra personer. Eftersom Hildur säljer sina produkter främst genom 

hemsidan, står den för 95 % av företagets totala omsättning. Gillholm har försökt att ta fram 

en hemsida som är lätt för kunder att hitta på, det är även viktigt att den är snygg och 

inspirerande men även att den är lätt för Gillholm att jobba i.  

 

Gillholm köper in produkter efter eget tycke, det vill säga de produkter och kläder som hon 

själv tycker om, förutsatt att de är ekologiska och rättvist tillverkade. Gillholm anser att 

produkter och kläder sällan är bra producerade om de är billiga utan att någon då får betala för 

att de ska kunna vara billiga. Produkterna som säljs har hög kvalitet. Gillholm värdesätter den 

personliga kontakten och jobbar med att vara så hjälpsam som möjligt.
10

 Frakten hem av 

produkter som är köpta på www.hildur.se betalas av kunden, om kunden inte väljer att hämta 

produkterna hos Hildur, efter överenskommelse med Gillholm. Det är även möjligt att betala 

med kort, postförskott eller faktura genom hemsidan och det tas ut en avgift beroende på 

vilket alternativ kunden väljer. (www.hildur.se, 2008-05-12) 

 

Gillholm har tidigare jobbat med hemsidor och tyckte att det var ett självklart val att endast 

sälja sina varor via internet. Genom att endast ha en hemsida behöver hon inte fysiskt stå i 

butiken och sälja varorna. Gillholm försöker att inte snegla på konkurrenterna utan försöker 

gå sin egen väg med Hildur.  

Gillholm anser däremot att konkurrens är bra, att det gör att hon får kämpa lite mer med sitt 

företag. Största fördelen med konkurrens inom den ekologiska industrin anser hon vara att 

personer får upp ögonen för att det går att konsumera och leva mer ekologiskt. Däremot anser 

Gillholm att det ju aldrig är bra med plagiat av det sortiment som hon byggt upp.  

Även Gillholm tycker att marknadsföring är väldigt dyrt men hon försöker att satsa en del i 

tidningar som Lantliv och Femina. Hon har inte märkt någon förändring på kort sikt men 

hoppas att det lönar sig i längden eftersom hon anser att hon måste nöta in varumärket. Även 

när det gäller marknadsföring så gör Gillholm som hon själv tycker och utformar den efter 

eget tycke. För att försöka marknadsföra hemsidan används länksidor på internet och 

annonser i olika månadsmagasin, hon skickar även ut e-brev till kunder och anordnar 

pressreleaser när det kommer in nya produkter.  

 

Företaget kan mäta ifall marknadsföringen varit lyckad för annonserna på internet, men har 

inte något mätsystem för marknadsföringen i övrigt. Hildur sätter ifrån en procentsats av den 

beräknade omsättningen till marknadsföring, men när företaget var nystartat så satsades det 

mer för att försöka få ut varumärket.
11

  

                                                           
10 Annika Gillholm ägare Hildur.se, mailintervju 2008-05-10.  
11 Annika Gillholm ägare Hildur.se, mailintervju 2008-05-10.  
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4.6 Hildur- återkoppling 
Gillholm på Hildur tycker fortfarande att det är svårt att vara nystartad, eftersom det är 

mycket att sätta sig in i och hon inte har någon vana. Hon vet till exempel inte hur 

försäljningen har påverkats av lågkonjunkturen även om hon kan se att den har ökat. Hildur 

har under det senaste året sett en ökning av kunder, besökare och omsättning och de säljer fler 

produkter. De har också ytterligare slagit fast sin målgrupp.  

Hildur har fått ett större sortiment. Förutom fler produkter har mer hemtextil kommit in i 

sortimentet. Sortimentet är en helhet, det är inte tänkt att vara mest fokus på till exempel 

kläder. Hildur vill ge ett helhetserbjudande och nå ut med produkter till kunder. Anledningen 

till att det blivit mycket kläder är för att kunderna ofta efterfrågar det. Det var inte så mycket 

kläder i sortimentet från början. Hildur har kläder för både herr, dam och barn men försöker  

inte att ha flera olika stilar, utan satsar på en ”vanlig” stil på kläderna. Det finns lite 

modekläder, men tanken är inte att följa trender utan att kläderna ska kunna användas 

långsiktigt och ha en stil som fungerar att använda länge. 

Servicen som kunderna får är densamma. Gillholm ser service som väldigt viktigt. För att 

kunna konkurrera är det viktigt att sköta servicen till kunderna bra. Om något går fel och 

företaget sköter det bra kan det vändas till en positiv upplevelse för kunden. Hildur använder 

ett datasystem för att se hur mycket som finns på lager, på så sätt kan de se till att varor som 

efterfrågas finns tillgängliga.  

Kvaliteten har inte ändrats sedan förra året, priserna har dock höjts lite under året. Priset sätts 

mycket efter rekommendationer och efter vad som kan anses vara en normal prisnivå för en 

viss produkt. Hildur ser den service som de ger, som en del av kvaliteten, eftersom de anser 

att servicen är viktig för upplevelsen av att handla hos företaget.  

Hildur har börjat använda större annonser i sin marknadsföring. Marknadsföringen utformas 

fortfarande efter vad Gillholm själv tycker passar, och efter vad som är aktuellt för tillfället. 

Marknadsföringen utformas också efter den känsla som företaget vill förmedla och de 

använder samma stil på marknadsföringen som på hemsidan för att kunderna ska kunna känna 

igen sig.  

Både det ekologiska och produkterna i sig förs fram i marknadsföringen. Hildur vill visa att 

det finns många härliga ekologiska saker. Vissa annonser har mer fokus på kläder medan 

andra visar på helheten. Företaget försöker få ut sitt budskap till kunderna genom att synas, 

genom marknadsföring och att få kunderna att hitta till hemsidan. Gillholm tycker att det kan 

vara ganska svårt att nå ut, men det går ändå bra. Det är dock viktigt att synas, det sker inte 

automatiskt. Marknadsföringsbudgeten sätts fortfarande efter en procentsats av vad företaget 

tror att de kommer sälja. Hildur försöker att få synpunkter från kunderna genom 

undersökningar om vad kunderna tycker om företaget.  

Hemsidan ser i grunden likadan ut som förra året. Företaget jobbar dock mycket med bilder 

på produkterna. Hildur får kunderna att hitta till hemsidan genom sina annonser och genom 
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optimering av sökmotorer. Hildur använder rutiner för att ta emot ordrar och packa och skicka 

varor. Ett datasystem används för att hantera ordrarna men annars sker det manuellt. 

Hildur anser att deras konkurrenter kan vara allt kunderna väljer att lägga sina pengar på. 

Företaget tittar fortfarande inte så mycket på sina konkurrenter. De vet lite, men anser att alla 

får göra det de gör. Hildur har därför ingen specifik strategi för att konkurrera, utan försöker 

göra sin sak och vara bra på det. De anpassar inte det de gör efter vad konkurrenterna gör. 

Företaget upplever att konkurrensen har ökat sedan förra året och att det har kommit fler e-

butiker.  

Även om Hildurs försäljning har ökat under året tror de att ökningen skulle vara större om det 

inte var för finanskrisen. Företaget upplever att kunder inte väljer att köpa ekologiskt lika 

mycket eftersom de anser att de ”inte har råd” på grund av lågkonjunkturen. Också andra 

saker tror företaget har påverkats av finanskrisen. Till exempel tänkte företaget köpa in kläder 

från det ekologiska företaget Reflective Circle men de kom inte med sin kollektion och en 

tidning som företaget tänkte annonsera i hade gått i konkurs. Hildur ser dock ljust på 

framtiden och tror att försäljningen kommer öka ännu mer.
12

  

4.7 Once Upon A Time 
Pia Anjou äger företaget Once Upon A Time, hon är ensam anställd i företaget. Once Upon A 

Time startade 2005 och har både en hemsida, www.onceuponatime.nu och en butik på 

Olivedalsgatan i Göteborg. Once Upon A Time erbjuder organiska/ekologiska klädesplagg till 

kvinnor från 20 år.
13

 Målgruppen är både mode- och miljömedvetna kvinnor som vill ha sin 

egen individuella stil. Kläderna har en hög modegrad men är samtidigt tidlösa. Once Upon A 

Time har både sitt eget märke och kläder från andra märken i sitt sortiment. Den mesta 

tillverkningen sker i Europa. (www.onceuponatime.nu, 2008-05-18) Anjou tyckte att det var 

svårt att starta ett nytt företag främst på grund av de ekonomiska svårigheterna som finns.  

 

Anjou driver en hemsida främst för att förmedla budskapet om Once Upon A Time, hon 

bedriver därmed ingen e-handel utan all försäljning går genom butiken i Göteborg. Hemsidan 

ger även möjlighet att visa de produkter som Once Upon A Time har att erbjuda. Anjou 

bestämde inte själv läget för sin butik utan det var en slump då hon fick ta över sin mors 

butikslokal. Once Upon A Time försöker erbjuda ett så brett sortiment som möjligt till sina 

kunder. Once Upon A Time värdesätter kvalitet och sätter därmed kvalitet framför ett lågt pris.  

 

Presentationen av produkterna i butiken anser Anjou är avgörande ifall en kund kommer att 

konsumera en produkt eller inte. Anjou jobbar även med att försöka tillgodose alla önskemål 

om service från kunderna för att få dem att vara nöjda. Anjou anser även att eftersom hon 

driver ett litet företag är servicen och kompetensen det hon lever på, därmed gör hon allt för 

att göra kunden nöjd, hon erbjuder delbetalningar och kan även sy om kläder eller ändra för 

att ge så god service som möjligt.  

 

När det kommer till butiksatmosfären spelar Anjou den musik hon själv tycker om, vilket inte 

är kommersiell radio. Hon har även alltid färska blommor i butiken. Anjou vill ge en 

hemtrevlig känsla hos Once Upon A Time, det ska kännas som att vara hemma hos henne. 

                                                           
12 Annika Gillholm ägare Hildur.se, telefonintervju 2009-07-30.  
13 Pia Anjou ägare Once Upon A Time, mailintervju 2008-05-10.  
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Genom att blanda nya möbler med gamla och ha mattor på golvet förstärker hon 

”hemmakänslan” hos Once Upon A Time. Anjou anser att det är viktigt att kunden känner sig 

avslappnad och trivs i butiken, hon förändrar även butikens interiör med jämna mellanrum för 

att butiken ska kännas spännande.  

 

Anjou anser att företag som Once Upon A Time inte ska konkurrera med varandra utan 

hjälpas åt och skicka kunder till varandra för att försöka gynna ekologisk handel, genom 

samarbete och att hjälpa varandra. Däremot gäller det att alla företag inte säljer samma saker 

och även Once Upon A Time försöker särskilja sig från andra företag i möjligaste mån. Once 

Upon A Time marknadsför sig genom sina nöjda kunder, när tidningar skriver om företaget, 

eller att stylister lånar kläder från butiken till olika reportage eller liknande. Anjou ställer även 

upp på olika skolarbeten som ger henne marknadsföring, men den allra bästa 

marknadsföringen var när hon var en så kallad Camino vän.
14

 Genom magasinet Camino får 

företag som tillverkar ekologiska produkter marknadsföra sig till ett reducerat pris 

(www.caminomagasin.se, 2008-05-12).    

4.8 Once Upon A Time- återkoppling 
Once Upon A Time säljer fortfarande sitt eget märke men har inte längre kvar de externa 

varumärkena i sitt sortiment. I stället har de börjat sälja vintage/second hand och har numera 

även prylar i butiken. Once Upon A Time har valt sitt sortiment eftersom de ser det som 

viktigt att kunna erbjuda ett hållbart alternativ. De valde att börja sälja prylar också eftersom 

det ger en fin stämning i butiken. Anjou köper fortfarande in de varor som hon själv tycker 

om.  

Once Upon A Time ser fortfarande service som väldigt viktigt. Därför jobbar de med att ha 

fokus på kunderna och deras behov och ge ett gott bemötande i butiken och när de svarar på 

mail. De använder inte något datasystem för att se vilka varor som säljs eller finns i lager.  

Priserna sätts utifrån inköpspriset och påverkas av valutaförändringar beroende på varifrån 

produkterna köps. Relationen mellan pris och kvalitet måste dock stämma och vara relevant 

för kunden. Kvaliteten är fortfarande densamma som innan. Once Upon A Time försöker få 

synpunkter från kunderna genom att fråga dem och lyssna på vad de tycker när kunderna 

besöker butiken.  

Butiken ligger kvar på samma läge på Olivedalsgatan, ett läge som företaget tycker är mycket 

bra. Butiksmiljön är i grunden densamma men ändras hela tiden beroende på vilka varor som 

säljs. Företaget använder sig även av dofter i butiken. Butiksmiljön är inte utformad för att 

påverka kundernas beteende. Once Upon A Time marknadsför sig fortfarande på samma sätt 

som innan, det vill säga marknadsföring som inte kostar företaget något. De har numera även 

en blogg kring butiken och märket Once Upon A Time på hemsidan.  

Också Once Upon A Time har drabbats av finanskrisen. Det är en anledning till att de valt att 

inte längre köpa in externa varumärken utan satsa mer på second hand. Once Upon A Time 

samarbetar fortfarande med andra ekologiska butiker. De anser inte att konkurrensen 

                                                           
14 Pia Anjou ägare Once Upon A Time, mailintervju 2008-05-10.  
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förändrats sedan förra året. Deras konkurrensstrategi är att ge god service och samarbeta med 

andra ekologiska företag.
15

   

4.9 Red Fairy 
Red Fairy startade år 2007 av Samira Ariadad och Vidar Egner som äger och sköter företaget 

tillsammans. De har en fysisk butik på Folkskolegatan i Stockholm och har även sedan 

februari 2008 en webbshop. Företaget säljer kläder som är trendiga och stilsäkra samtidigt 

som de är såväl ekologiskt som etiskt producerade (www.redfairy.se, 2008-05-14). De har 

kläder för både dam och herr och vänder sig till kunder som är måna om miljön och bra 

arbetsvillkor för de som tillverkar kläderna. Företaget försöker att beställa in så många olika 

former av kläder som det går, så att det ska finnas något för alla åldrar och stilar, som sitter 

och känns bra.  

 

Kläderna är i 98 % av fallen gjorda av ekologisk bomull. Enligt företaget kan det vara svårare 

att få till allsidiga och speciella plagg med enbart bomull men de tycker att deras leverantörer 

har lyckats bra. Vissa leverantörer använder andra material i detaljerna på kläderna. Priset 

sätts i enlighet med det pris som leverantörerna rekommenderar.  

 

Hemsidan www.redfairy.se fungerar förutom som webbshop, som ett sätt att ge information 

och göra reklam för företaget. Hemsidan har utformats för att vara lättanvänd och snygg, 

samtidigt ska den ha en speciell profil som sticker ut och känns personlig. Försäljningen på 

webbshopen står för ca 10-20 % av försäljningen men eftersom den nyligen har startats är det 

svårt att veta än. Betalningen sker via en betaltjänst från ett annat företag som kopplats till 

webbshopen och frakten ligger på 50 kronor vilket de anser jämnar ut sig rätt bra.  

 

Butiksläget valdes dels på grund av att möjligheten att få använda lokalen som butik dök upp 

genom vänner och dels eftersom de kände att lokalen hade en överkomlig hyra och närhet till 

potentiella kunder. Lokalen befinner sig i en stadsdel där många ekologiskt medvetna från 

övre medelklassen bor och ligger dessutom nära tunnelbanan. 

 

Butiken har utformats utifrån att de ville ha en speciell profil som kändes hemtrevlig och 

konstnärlig. Butiken är söt och kaxig men samtidigt mogen. Profilen, loggan och butiken med 

målade illustrationer på väggarna har utformats av en vän som är illustratör. Företaget tänker 

även på hur varorna presenteras och försöker att använda likfärgade galgar och de dekorerar 

även om i butiken ibland. De beställer inte in för många exemplar av samma plagg, för att 

plaggen ska kännas unika. Även de illustrerade väggarna i bakgrunden utgör en del av 

varupresentationen. Musik används alltid i bakgrunden och de har också lite blommor i 

butiken så att det ska kännas trevligt. Utformningen av butiken är något som de vill arbeta 

mer på i framtiden.  

 

Företaget har som policy att alltid ge den bästa servicen och svarar ofta på mail samma dag 

och ger gärna information om plaggen och deras ursprung. De arbetar på att vara insatta både 

på ekologiskt och Fair Trade. De ger också gärna tips till kunderna om hur de kan använda 

plaggen, sy om dem etc. De har öppet sex dagar i veckan och försöker alltid att få tag på de 

produkterna som kunderna vill ha, men kan inte hålla alltför mycket på lager på grund av brist 

på utrymme och kostnaderna. De frågar också kunderna om tips på märken som de skulle 

vilja köpa. Nu till Jul kommer de också att börja hjälpa till med att slå in paket.  

                                                           
15 Pia Anjou ägare Once Upon A Time, mailintervju 2009-07-03.  
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Företaget skiljer sig från sina konkurrenter genom att de enbart har kläder som både är 

ekologiskt och etiskt tillverkade. Enligt företaget börjar ekologiska kläder bli rätt vanligt, men 

det är inte många som även har etisk tillverkning. De anser att konkurrensen är stor från 

etablerade ekologiska märken och butiker och dessutom har deras konkurrenter ofta mer 

resurser och bättre läge. Samtidigt klarar de sig genom att de särskiljer sig lite från de andra.  

 

Som nystartat företag har det svåraste varit bristen på kapital. Det har även varit svårt att sätta 

sig in i olika regler för moms och skatt och att veta vad som säljer och hur de ska 

marknadsföra sig bäst och så vidare. Företaget ser marknadsföring som väsentligt och därför 

investerar de så mycket som det är möjligt, men eftersom de har små resurser har de använt 

sig av smarta sätt för att kunna marknadsföra sig gratis. De anser att de har större möjligheter 

ju mer resurser de har, men har hittills inte lagt ner så mycket pengar på marknadsföring. Det 

som prioriteras i marknadsföringen är de kretsar där målgruppen befinner sig.  

 

I första hand investerar företaget i affischer och tryckta flygblad som de delar ut. Samtidigt 

sprider de sitt budskap via kommentarer på modebloggar, forum för medvetna personer, 

hemsidan, annonser på gratissidor, tips och pressmeddelanden till nätmodetidningar och 

hemsidor om miljö och Fair Trade och liknande. De har även sin egen blogg i anslutning till 

webbshopen där de skriver ibland och skickar in insändare till tidningar om barnarbete eller 

andra relaterade ämnen. Marknaden Street som ligger bara några minuter från butiken har 

också varit till stor fördel.  

 

Företaget kan se antalet besökande på webbshopen, hur många kunder som kommer in i 

butiken och hur mycket som säljs men har inte något system för att mäta effekterna av 

marknadsföringen i övrigt. Särskiljningen används i marknadsföringen genom att företaget 

framhåller att de både har ekologiskt och etiskt tillverkade kläder.
16 

4.10 Red Fairy- återkoppling 
Efter att ha gått i förlust i två år har Red Fairy tvingats börja avveckla företaget. Till följd av 

avvecklingen har Red Fairy börjat sälja ut de produkter som finns kvar och kommer att 

fortsätta med det tills dess att allt är slutsålt. Anledningen till avvecklingen av företaget är att 

de inte haft tillräckligt med kapital att täcka förlusterna inom företaget. De har också gått från 

att vara två i företaget till att Ariadad numera är ensam i företaget.  

 

Red Fairy anser att deras situation som nystartade är tuff, mycket eftersom de inte har råd att 

gå med den förlust som många företag gör de första åren och inte heller har något eget kapital 

som de kan täcka kostnaderna med. Trots bra mediaexpondering och att Red Fairy varit på 

god väg att bli etablerade har det inte lett till någon ökning i försäljning. Sedan förra året har 

försäljningen minskat något, vilket Red Fairy tror delvis kan bero på finanskrisen men att det 

främst beror på att de är nystartade.  

 

Red Fairy har inte kunnat ge samma service som tidigare eftersom Ariadad numera är ensam i 

företaget och också har andra jobb och studier att ta hand om förutom butiken. Red Fairy ser 

service som en del av kvaliteten då deras koncept bygger mycket på att vara medvetna om 

varifrån kläderna kommer och under vilka förhållanden de tillverkas. Eftersom de nu 

avvecklar företaget är det lagret och kläderna i butiken som är de varor som finns tillgängliga. 

                                                           
16 Samira Ariadad delägare Red Fairy, mailintervju 2008-05-10. 
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Överlag har de inte använt IT för att se vilka varor som säljs eller finns i lager, de har dock 

data i webshoppen som kan ge statistik på vilka produkter som sålts. Företaget försöker 

tillfredställa kunden i största möjliga mån och erbjuder därför att lägga undan kläder, erbjuder 

många bytes- och återköpsdagar och ger möjligheten för kunder att sätta in pengar på 

plusgirokontot i efterhand då de inte tar kort i butiken.  

 

Red Fairy har mindre basplagg från DemCollective i sortimentet än tidigare. De valde att sälja 

etiska och ekologiska kläder för att de ville ligga före i utvecklingen och tyckte att det vore 

bra att främja en mer etisk klädtillverkning. Ariadad har köpt in de varor som hon tror 

kommer sälja och som hon tycker om. 

 

Företaget försöker fortfarande ha olika former av plagg, men eftersom det är en liten butik 

kan de inte köpa in alla färgkombinationer som leverantörerna har. De har också försökt att ha 

ett urval av olika plagg i sortimentet även om det blivit många klänningar eftersom de stått ut 

och varit unika plagg bland leverantörernas sortiment. De har valt att ha många olika plagg 

eftersom de vill att fler ska kunna hitta något som passar deras smak och kroppsform. De har 

också haft en mindre omfattning accessoarer till exempel väskor, kepsar och sjalar så att de 

ska kunna erbjuda billigare varor än kläderna och kunna erbjuda kunder andra varor såvida de 

inte hittar något plagg som de tycker om. 

 

Kvaliteten har inte ändrats men priserna har sänkts sedan förra året eftersom de har haft rea 

oftare då gamla kollektioner inte sålt slut. Priserna sätts på samma sätt som innan, efter 

leverantörernas riktpriser. De har inte kunnat påverka priserna för mycket då leverantörerna 

inte vill att någon återförsäljare ska ha alltför mycket lägre priser än de andra återförsäljarna. 

Ariadad tror att de skulle kunnat ha lika bra kvalitet och service med lägre priser, men det är 

svårt som återförsäljare att påverka.  

 

Red Fairy försöker att få synpunkter från kunderna genom att uppmuntra och kommentera när 

folk bloggar om dem och ber alltid kunderna att komma tillbaka om det är frågor eller något 

de inte är nöjda med när de köpt ett plagg. De är också uppmärksamma i det direkta mötet 

med kunderna i butiken.  

 

Butiken ligger kvar på samma geografiska läge som förra året. Företaget ser läget som viktigt. 

De anser att de definitivt skulle behöva bättre läge och tror att det bland annat är det som gjort 

att det inte gått så bra för dem. Butiksmiljön är också densamma som föregående år. Företaget 

valde sin utformning av butiken för att våga sticka ut bland sina konkurrenter men också 

mycket för att sätta en egen personlig och annorlunda prägel på butiken. De använder samma 

stil i sin marknadsföring och på hemsidan, och den har blivit kännetecknande för dem.  

 

Red Fairy har försökt att ha många olika stilar på musik i butiken och ibland tyst, beroende på 

till exempel stämningen i butiken. De använder inga dofter och har inte heller en viss 

utformning för att påverka kundernas beteende. De har använt sin utformning med sin 

speciella stil för att skapa en image. Imagen ska dock inte nödvändigtvis spegla målgruppen, 

den är väldigt söt och ser kanske ut att rikta sig till barn men är lockande för både ungdomar 

och äldre samt båda könen.  

 

Hemsidans syfte och utformning har inte ändrats sedan tidigare. Red Fairy får kunder att hitta 

till hemsidan genom att folk länkar till dem på bloggar och hemsidor och genom att tipsa om 

företaget på olika internetforum. Deras försäljning genom webbutiken har ökat sedan förra 
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året. De valde att börja med webbutiken för att kunna erbjuda sina kläder till kunder utanför 

Stockholm och för att öka omsättningen. Red Fairy anser att webshopen är ett bra sätt att 

synas och marknadsföra sig på samtidigt som det är väldigt billigt. Ariadad sköter allt själv 

när det gäller ordrar och distribution av produkter som säljs genom webshopen.  

 

När det gäller marknadsföringen har Red Fairy skickat mindre pressmeddelanden eftersom 

butiken är under avveckling. De för fortfarande fram i sin marknadsföring att butiken har 

kläder som är både ekologiska och rättvist framställda. De har också försökt framföra att 

kläderna är moderiktiga. De arbetar visuellt med hur kunderna kommer att uppfatta deras 

budskap genom till exempel bilder på kläderna på de flygblad som de delar ut.  

 

Investeringen i marknadsföring har minskat sedan förra året. Hur mycket som investeras i 

marknadsföring beror på hur mycket pengar de har, då de har haft dåligt med pengar har 

investeringen i marknadsföring varit ganska sparsam. Red Fairy tror också att ett företag 

redan måste vara lite mer etablerat innan till exempel kostsamma annonser ska löna sig. De 

anser att det är svårt att nå ut, mest på grund av brist på tid men också på grund av bristen på 

resurser.  

 

Konkurrensen har ökat då fler butiker har startat som också har en rättvis inriktning och fler 

har beställt kläder från samma leverantörer. Företaget anser att de andra butikerna som säljer 

kläder från samma leverantörer har mycket bättre lägen. Red Fairy konkurrerar genom att 

framhäva att kläderna är rättvist framställda, ge god service samt genom profileringen, där de 

har sin speciella stil och är med på modevisningar på olika mässor och marknader.
17

 

                                                           
17 Samira Ariadad ägare Red Fairy, mailintervju 2009-08-17.  
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5 Analys 
Här analyseras empirin med hjälp av den teoretiska referensramen som bas för att kartlägga 

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

det finns likheter och skillnader hos företagen, även om inte alla är belägna på samma 

geografiska läge. Vi kommer även att ge våra egna reflektioner om företagen, baserade på 

välgrundat underlag. 

5.1 Personal och service 
Samtliga företag i studien ser service som väldigt viktigt. Anjou på Once Upon A Time anser 

också att det är sin service och kompetens som hon lever på som småföretagare. I 

detaljhandeln är relationerna mellan kunderna och företagets personal viktiga för hur nöjda 

kunderna blir (Gilbert, 1999, s.76; Grönroos, 2002, s. 88-89). I de här småföretagen så är det 

ägarna själva som är personalen och samtliga företag tycker att personlig service är mycket 

betydelsefull i kontakten med kunderna. Det handlar om att vara trevlig och hjälpsam i 

bemötandet av kunderna. 

 

Kent och Omar (2003, s. 433, 443-446) tar upp fyra delar i ett serviceprogram; tillgänglighet, 

bekvämlighet, support och information, där tillgänglighet är den primära aspekten. När det 

gäller tillgängligheten köper företagen till stor del in de varor som ägarna själva tycker om. 

Red Fairy håller nu på att sälja ut vilket innebär att det som finns kvar är det som är 

tillgängligt. Tidigare såg de det som viktigt att försöka få in de produkter som kunderna vill 

ha och kunderna kunde också säga till om de saknade något märke, men de hade begränsat 

med utrymme för att hålla varor i lager. DUNS producerar det som efterfrågas av 

återförsäljarna och de uppmanar återförsäljarna att ta in lite mer än de tror, men det finns inte 

någon möjlighet att leverera fler varor i efterhand. Hildur använder dock ett IT-system för att 

se till att varorna finns i lager. Tillgängligheten ses som viktig av företagen men är inte den 

primära aspekten då de har begränsade möjligheter.  

 

När det gäller bekvämlighet ser DUNS och Red Fairy det som viktigt att ha bra öppettider. 

Hildur och Red Fairy försöker att göra det lätt att hitta på hemsidan. Olika typer av 

produktsupport används av företagen som att slå in paket, ge information kring produkterna 

och erbjuda öppet köp och bytesrätt. Once Upon A Time använder sig också av delbetalningar 

och att sy om kläder, i ett försök att uppfylla kundens önskemål. Red Fairy erbjuder 

möjligheten att betala i efterhand då de inte tar kort i butiken och ser det som viktigt att kunna 

ge information om produkterna.  

 

När det gäller information är det enbart Hildur som använder ett IT-system för att se vad som 

finns i lager, men inte för att se vad som säljs. De använder det för att se till att varor som 

efterfrågas finns tillgängliga.  

 

Den service som företagen erbjuder är densamma som tidigare, förutom när det gäller Red 

Fairy då de inte kan ge lika mycket service som tidigare eftersom de numera bara är en i 

företaget. Eftersom företaget är under avveckling har de också bara kvar de kläder som ännu 

inte sålt slut.  

5.2 Produkt och sortiment 
Sortimentet ger signaler om företagets positionering och en möjlighet att särskilja sig (Gilbert, 

1999, s. 160). Det består av relaterade varor som väljs för att optimera 
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försäljningsmöjligheterna till målgruppen. (Kent & Omar, 2003, s. 279). Alla företagen säljer 

etiska och ekologiska varor. Samtliga av våra fallföretag har valt att sälja sådana varor 

eftersom de är engagerade i frågor som rör ekologiska och rättvist tillverkade varor. Till stor 

del köper företagen in de varor som ägarna själva tycker om. Företagen har dock vissa andra 

kriterier, utifrån vilken typ av kläder de säljer och deras målgrupp som till exempel stil, kön 

och ålder. Hildur har också ett stort utbud av kläder i sitt sortiment eftersom kunderna 

efterfrågar det, och Red Fairy har även försökt köpa in det som de tror kommer sälja. För 

företagen är det viktigt att varorna har hög kvalitet och inget av företagen använder sig av 

låga priser.  

Djupet i sortimentet är det urval av produkter som finns inom en viss produktgrupp, medan 

bredden är antalet olika produktgrupper (Kent & Omar, 2003, s. 280). Hildur är det enda av 

företagen som säljer ett brett sortiment med flera produktkategorier, eftersom de vill ge ett 

helhetserbjudande till sina kunder. Once Upon A Time säljer dock numera både kläder och 

prylar. De valde att börja sälja prylar också eftersom det ger en fin stämning i butiken. DUNS 

säljer ekologiska tillbehör som leksaker också men det är kläderna som är huvudsortimentet.  

 

Once Upon A Time eftersträvar att ha ett brett sortiment inom kläder. Red Fairy försöker att 

ha ett så brett och djupt sortiment av kläder som de har möjlighet till. De försöker ha olika 

plaggtyper, stilar och passformer. Anledningen till det är att de vill att fler kunder ska kunna 

hitta något som passar dem. De har också haft accessoarer i sitt sortiment för att det ska bli 

lättare för fler att hitta något och för att de ska kunna erbjuda billigare varor än kläderna. 

Hildur däremot försöker inte att ha olika stilar, utan satsar på en ”vanlig” stil på kläderna. 

DUNS hade tidigare flera olika märken men har nu istället nästan bara sitt eget märke.  

 

Sortimentet har ändrats mycket när det gäller DUNS och Once Upon A Time. DUNS har 

numera nästan enbart sitt eget märke i sitt sortiment och har numera bara ekologiska kläder. 

De har också utökat sig från 0-8 år till prematur ålder till 10 år. Once Upon A Time har slutat 

sälja externa varumärken och har i stället valt att sälja vintage/second hand. De har också 

numera både kläder och prylar i sortimentet. Valet att ändra i sortimentet har för båda 

företaget delvis påverkats av finanskrisen. Hildur har utökat sitt sortiment med fler produkter 

och mer hemtextil. Red Fairy har haft mindre basplagg från DemCollective i sitt sortiment, 

samtidigt har de försökt framföra att de har moderiktiga kläder i sin marknadsföring. Eftersom 

de håller på att avveckla företaget så är det bara de plagg som inte sålt slut som nu finns kvar.  

 

Företagen har delvis olika strategier när det gäller sortimentet, men alla ser sortimentet som 

viktigt. De ser det som viktigt vilka produkter de kan erbjuda och att de har etiska och 

ekologiska produkter. Sortimentet har också påverkats mycket av ägarna. Red Fairy använder 

sortimentet med ekologiska och etiska produkter som ett sätt att särskilja sig från 

konkurrenterna. Hildur ser det som viktigt att inte andra företag har samma sortiment. För 

Once Upon A Time är det viktigt att de inte säljer samma saker som de andra ekologiska 

företag som de samarbetar med. Alla företagen för också fram sina produkter i sin 

kommunikation.   

5.3 Pris och kvalitet 
Företag kan variera priset efter sin målgrupp och situation. Priset på en produkt kan sättas 

psykologiskt för att locka kunden till att konsumera produkten, eftersom många konsumenter 

antar att priset på en produkt speglar kvaliteten på produkten. (Kotler et al, 2005, s. 693-701) 
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Hildur och Red Fairy sätter sina priser efter märkenas riktpriser. I Red Fairys fall är det något 

som de själva inte haft så mycket möjlighet att påverka. Once Upon A Time sätter sina priser 

efter inköpspriset, som påverkas av valutaförändringar. Priserna sätts därmed till stor del av 

bestämda faktorer. Hildur sätter också priset efter vad som kan anses vara en normal prisnivå 

för en produkt så delvis är priserna också satta efter kundernas förväntningar. Once Upon A 

Time anser också att priset måste stämma överens med kvaliteten på produkterna.  

 

DUNS satte tidigare sina priser efter märkenas riktpriser, nu sätts priset på deras eget märke 

efter känsla. De utgår dock från sina erfarenheter och från vad kunderna förväntar sig för 

priser i deras butik. En annan utgångspunkt är att kunderna ska få mycket för pengarna. 

Lågpris är ingenting som de undersökta företagen väljer att konkurrera med.  
 

DUNS har haft samma prisklass som tidigare medan priserna har höjts lite när det gäller 

Hildur. När det gäller Red Fairy har priserna däremot sänkts eftersom de varit tvungna att rea 

ut kläder som inte sålts.  
 

DUNS, Once Upon A Time och Hildur sätter alla kvalitet framför ett lågt pris. Hildur menar 

till och med att det alltid är någon som får betala för att kläderna ska kunna vara billiga. 

DUNS anser dock att det inte får bli alltför dyrt. Också Red Fairy har hög kvalitet, de tror 

dock att de skulle kunnat ha lika bra kvalitet med lägre priser.  
 

Kvalitet i detaljhandeln består av varukvalitet och servicekvalitet (Gilbert, 1999, s.86). Hildur, 

Once Upon A Time och Red Fairy ser service som en del av kvaliteten och försöker att ha hög 

kvalitet när det gäller både service och produkter. De ser service som en del av kvaliteten 

eftersom de ser servicen som viktig för att göra kunderna nöjda. Red Fairy anser också att det 

är viktigt med deras koncept att de är insatta på hur kläderna tillverkas och kan ge information 

om det. DUNS ser kvaliteten på deras produkter som väldigt viktig, men har inte tänkt på 

service som en del av kvaliteten. De ser det dock som viktigt att uppfattas som ett trevligt 

företag och ge god service, så de har även hög kvalitet på servicen. 
 

Av faktorerna för servicekvalitet som nämns av Gilbert (1999, s. 87-88) är det vissa som 

företagen använder. Företagen vill ge ett trevligt bemötande (kompetens). De försöker att 

anpassa sig efter kundernas behov, vara hjälpsamma, ge service speciellt för kunden och är 

måna om att kunderna ska bli nöjda (empati). Red Fairy och Once Upon A Time ser det också 

som viktigt med deras kunskaper (kompetens). Red Fairy försöker också svara på mail samma 

dag (respons), även om de nu har fått minskade möjligheter till det.  
 

Kvaliteten har inte ändrats sedan förra året när det gäller Hildur och Once Upon A Time. Red 

Fairy har varit tvungna att minska på servicen eftersom de numera bara är en i företaget men i 

övrigt har kvaliteten inte ändrats. DUNS arbetar kontinuerligt med att förbättra kvaliteten på 

sina produkter och de ger samma service som tidigare.  

5.4 Plats 
 

5.4.1 Butikens läge 
En butiks läge är enligt Gilbert (1999, s.212) viktigt för att lyckas, läget är ofta den viktigaste 

faktorn när kunderna väljer var de ska handla. Enligt Kent och Omar (2003, s. 22-23, 210-

214) kan en butik ligga i stadsmiljö eller i shoppingområden utanför staden. Samtliga företag 

som har en fysisk butik har den belägen i en större stad och ligger kvar på samma läge som 
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förra året. Enligt Gilbert (1999, s. 215, 227) bör läget väljas efter olika analysmetoder. 

Intuition, en lokals tillgänglighet och att kunna starta upp verksamheten var något som var 

vanligt förr. Medan Kent och Omar (2003, s. 210, 214) tar upp målgruppens behov som en 

faktor att utgå från för att välja läge.  
 

Dock har det i fallen med företagen vi studerat varit slumpen, kontakter och tillgängliga 

lokaler som har avgjort vilket läge som har valts. Red Fairy har dock också tänkt på 

kostnaderna och närheten till potentiella kunder innan de valde att ta lokalen. De anser också 

att de skulle behöva ha ett bättre läge och att det är en av anledningarna till att det inte gått så 

bra för dem. Red Fairy anser också att deras konkurrenter har fördel av sitt bättre läge. DUNS 

och Once Upon A Time däremot är väldigt nöjda med det läge som de har. DUNS tycker till 

och med att det är bra att butiken ligger i ett lite lugnare område. De har inte sett läget som så 

centralt för sina butiker, även om det anses vara väldigt centralt i teorin.  

 

5.4.2 Internethandel 
Internethandel kan användas som ett kostnadseffektivt sätt att sälja sina produkter och 

marknadsföra sig på (Parment, 2006, s.182, 187). Red Fairy valde att starta sin webbutik av 

den anledningen, för att nå ut till fler kunder på ett billigt sätt och samtidigt synas. Deras 

försäljning genom webbutiken har ökat. Däremot har Hildur valt att endast satsa på en e-

butik, eftersom Gillholm inte vill ha ansvaret för en fysisk butik. DUNS bedriver också e-

handel, men har valt att inte längre satsa så mycket på webshopen, utan främst satsa på 

butiken och återförsäljare. Once Upon A Time bedriver ingen e-handel utan har endast 

hemsidan för information om företaget och den fysiska butiken.  
 

Företagen ska jobba med ett säkert betalsystem som kunderna känner sig säkra med och det 

ska vara enkelt för kunden att betala genom internet (Lundén, 2000, s. 37). Det här är något 

som företagen med försäljning på internet har valt att satsa på. 

 

Enligt Lundén (2000, s. 26) är det viktigt att marknadsföra hemsidan så att kunderna ska hitta 

till den och det vanligaste sättet att marknadsföra sin hemsida är genom länkar på andra 

företags hemsidor. Red Fairy använder sig av länkar, både när det gäller hemsidor och 

bloggar. De använder sig också av olika internetforum och annonser på gratissidor. Också 

Hildur använder länksidor på internet. De får också kunderna att gå in på hemsidan genom 

optimering av sökmotorer och genom sina annonser. 

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

(Dahlén & Lange, 2003, s. 61) Sändaren skickar ett kodat budskap till en mottagare som får 

avkoda budskapet. Beroende på vem det är som kodar budskapet kan det se olika ut och 

uppfattas olika av mottagaren. Budskapet kan även uppfattas olika beroende på vem det är 

som är mottagare. (Kotler et al, 2005, s. 729)  

 

Alla företagen är inom klädbranschen och dessutom har alla de undersökta företagen 

ekologiska kläder som huvudprodukt. Hur de olika företagen väljer att utforma sitt budskap är 

olika men de använder alla sina etiska och ekologiska produkter i sin kommunikation. Hildur 

utformar sitt budskap efter eget tycke och efter den känsla som de vill förmedla. Hildur 

försöker också att ha samma stil på marknadsföringen som på hemsidan för att kunderna ska 
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kunna känna igen sig. Företaget för fram både det ekologiska och produkterna i sig eftersom 

de vill visa att det finns många härliga ekologiska saker.   
 

Också Red Fairy använder samma stil på marknadsföringen som på hemsidan och i butiken. 

De försöker att ha en speciell profil för att få ut sitt budskap och kunna särskilja sig. Red 

Fairy försöker också att skilja sig från sina konkurrenter genom att förmedla ett budskap om 

att de kläder de säljer är både ekologiskt och etiskt tillverkade, vilket de lyfter fram i sin 

marknadsföring. De har också fört fram att kläderna är moderiktiga.  
 

Duns satsar inte längre så mycket på marknadsföring men hade tidigare ett budskap som var 

stiligt och inte så rörigt. Också DUNS använde samma stil i marknadsföringen som de 

använder på hemsidan och i butiken. Dels för att de själva tycker om den stilen och dels för att 

det ska vara lättöverskådligt och inte för rörigt. De skyltar med att de är ekologiska och för 

fram information om sina ekologiska kläder men har inte en viss utformning för att folk ska 

tänka att det är ekologiskt. Once Upon A Time marknadsför sig främst genom andra men för 

fram budskapet om företaget och produkterna på sin hemsida.  

 

På vägen kan budskapet störas av brus till exempel i form av konkurrenters budskap (Kotler et 

al, 2005, s. 729). Företaget kan försöka minska störningarna från bruset genom att skapa en 

relation eller ge ett unikt budskap till kunden (Dahlén & Lange, 2003, s. 61-62). De olika 

företagen ser på brus på olika sätt. För Red Fairy utgörs bruset av andra etablerade ekologiska 

företag som har mer resurser och bättre läge. Nu har också andra butiker kommit som säljer 

kläder från samma leverantörer. Företaget försöker att nå ut till kunderna genom att särskilja 

sitt budskap från konkurrenternas.  

 

DUNS tänker numera inte så mycket på sina konkurrenter. Tidigare utgjordes bruset av 

konkurrenter, främst av de företag som sålde liknande produkter. DUNS upplevde att 

konkurrensen var hård och att reor från konkurrenter var svåra att mäta sig med. Också DUNS 

försökte att särskilja sitt budskap från konkurrenternas, genom att föra fram att de hade många 

ekologiska märken. Hildur anser dock att konkurrens är något bra, men inte om det rör sig om 

plagiat av sortimentet. Även Once Upon A Time ser andra ekologiska företag som något bra 

och att företagen till och med ska hjälpa varandra. Däremot gäller det att de fokuserar på olika 

produkter eller segment av marknaden.  

 

5.5.2 Marknadsföring 
Det finns två olika vägar för att få fram ett budskap, det ena är personligen och det andra är 

icke-personligt. Med personlig marknadsföring menas att två eller fler personer pratar med 

varandra om en produkt. Med icke-personlig marknadsföring menas att inga personer är direkt 

kopplade till marknadsföringen, marknadsföringen bedrivs då genom diverse media, 

atmosfärer eller events. (Kotler et al, 2005, s. 737-738) 

 

Alla de undersökta företagen marknadsför sig genom sina hemsidor och genom 

butiksatmosfären, i de fall de har en fysisk butik. Hildur, Once Upon A Time och Red Fairy 

har alla valt att satsa på att marknadsföra sig i olika tidningar, något som DUNS också 

tidigare gjorde. Företagen, förutom DUNS, anser att marknadsföring är viktigt för företaget 

för att nå ut, men det är svårt då de har ett litet eller begränsat kapital.  

 

DUNS ansåg från början att de skulle behöva mer marknadsföring, men efter att ha upplevt att 

det inte gav så mycket samt att det var dyrt, använder de i dagsläget mindre resurser för 
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marknadsföring. De känner inte heller längre något större behov av att marknadsföra sig. De 

försökte tidigare skapa en layout som var stilig och inte för rörig. De har nyhetsbrev och 

kvällar när de har extraöppet, förutom butiken och hemsidan. De försöker även lyfta fram 

information om sina ekologiska kläder, men använder inte sin utformning för att få folk att 

tänka att det är ekologiskt.  

 

Hildur satsar på att marknadsföra sig genom tidningar som Lantliv och Femina och utformar 

marknadsföringen efter eget tycke. De marknadsför sig även genom internet, skickar ut e-post 

till kunder och anordnar pressreleaser. De har nu börjat använda större annonser i sin 

marknadsföring. Hildur är det enda företaget som har ett mätsystem för hur lyckad 

marknadsföringen är genom de annonser som de sätter ut på internet. Once Upon A Time 

använder sig fortfarande av sätt att marknadsföra sig gratis, de låter till exempel stylister låna 

kläder från butiken som används i olika reportage och får därigenom marknadsföring för 

butiken.  
 

Även Red Fairy försöker att komma på sätt att marknadsföra sig gratis, de väljer till exempel 

att skriva kommentarer på olika modebloggar och forum, vilket de vill ska få kunder att bli 

intresserade av företaget. De använder också annonser på gratissidor och hemsidor om miljö 

och Fair Trade. De investerar främst i affischer och flygblad. Eftersom de börjat avveckla 

företaget har de skickat mindre pressmeddelanden än tidigare.  

 

Till det personliga medievalet hör word-of-mouth kommunikation. Word-of-mouth betyder 

att personer pratar med varandra om en produkt och på så sätt för vidare vetskapen om en 

produkt till andra personer som förhoppningsvis konsumerar produkten. Det är dock lättare att 

föra vidare negativ information om produkten än positiv. (Kotler et al, 2005, s. 737) Det här 

är något som Once Upon A Time tillämpar med sin marknadsföring. De satsar på att 

marknadsföra sig genom att nöjda kunder talar med varandra.  

 

Företagen kan välja att sätta sin budget för marknadsföring utifrån olika strategier. De kan 

välja att sätta budgeten efter vad företaget har råd med, efter ett visst procentantal av 

försäljningen, efter vad konkurrenterna spenderar eller att sätta budgeten efter de mål de vill 

uppnå med marknadsföringen. (Kotler et al, 2005, s. 740)  
 

Hildur är det företag ur vår undersökning som väljer att sätta sin budget efter de här 

metoderna.  Hildur sätter sin marknadsföringsbudget efter en procentsats av den beräknade 

omsättningen. När företaget var nystartat satsade Gillholm ännu mer pengar för att försöka få 

ut varumärket på marknaden.  

 

DUNS valde tidigare att sätta marknadsföringsbudgeten efter behovet för tillfället. Red Fairy 

har försökt att satsa så mycket som möjligt på marknadsföringen eftersom de anser att det är 

väsentligt för att företaget ska nå ut till kunderna. De tror däremot att om de hade mer resurser 

och ett bättre geografiskt läge skulle de lyckats bättre med sitt företag.  

 

5.5.3 Butikens inverkan-butiksatmosfären 
Enligt Kent & Omar (2003, s.385) är butiksmiljön viktig för hur nöjda kunderna blir. Alla 

företagen som har en fysisk butik ser det som viktigt att butiksmiljön är trevlig för kunderna. 

Once Upon A Time försöker att skapa en hemtrevlig känsla i sin butik och vill att kunderna 

ska trivas och känna sig avslappnade. Red Fairys butik ska kännas hemtrevlig och 

konstnärlig. Butiken är söt och kaxig men samtidigt mogen. DUNS ser det som viktigt att 



47 

 

butiken är stilig, lätt att se över och inte för rörig. Både Red Fairy och Once Upon A Time 

använder också blommor för att ge en trevlig känsla. Företagen har samma butiksmiljöer som 

förra året.  
 

Butikerna präglas också mycket av ägarna. DUNS har främst valt sin butiksmiljö utifrån att de 

själva ska trivas. De har valt musik utifrån sin egen smak, men som är lättsmält. Once Upon A 

Times butik präglas också av ägaren då det ska kännas som att vara hemma hos henne och då 

hon har valt den musik som hon själv tycker om. Red Fairy har velat sätta en egen personlig 

prägel på sin butik. Red Fairy använder också sin butiksmiljö för att få en speciell profil och 

för att sticka ut bland sina konkurrenter genom att använda en annorlunda stil.  
 

Butiksatmosfären kan klassas in i designfaktorer (layout, färgval, skyltning, ljus, säljtryck), 

bakgrundsfaktorer (musik, andra ljud och dofter) och sociala faktorer (personliga möten, 

främst med personalen men även med andra kunder) (Nordfält, 2007, s.131-132, 136, 221). 

Alla företagen har tänkt på designfaktorer och har valt att spela musik i sina butiker, dock är 

det bara Once Upon A Time som använder dofter i sin butik. Den personliga servicen är som 

tidigare tagits upp viktig för företagen.  
 

Butiksmiljön kan utformas för att påverka kundernas beteende till exempel används 

butikslayouten för att exponera kunderna för sortimentet och musikens tempo för att påverka 

kundernas förflyttning. (Kent & Omar, 2003, s. 385-386, 393, 397-399) Företagen har inte 

utformat sin butiksmiljö på det sättet. Varupresentationen ses dock som väldigt betydelsefull 

av samtliga företag och därmed är det något som de jobbar med. Både DUNS och Red Fairy 

använder som tidigare nämnts samma formspråk i butiken som på hemsidan och i Red Fairys 

fall också i marknadsföringen.  

 

Enligt Walters & Hanrahan (2000, s. 249) ska atmosfären visa företagets positionering och 

vilken målgrupp som företaget vänder sig till. DUNS har inte utformat sin butiksmiljö för att 

skapa en viss image och använder inte sin utformning för att få folk att tänka att de är ett 

ekologiskt företag. Red Fairy använder sin butiksmiljö med sin speciella stil för att skapa en 

image, den är dock inte nödvändigtvis tänkt att spegla målgruppen. Den kan kanske se ut att 

rikta sig till barn, medan företaget säljer dam-och herrkläder.  

 

5.5.4 Hemsida 

En hemsida är ett kostnadseffektivt sätt att marknadsföra sig på (Parment, 2006, s.182,187). 

Alla de undersökta företagen är överens om att hemsidan är en kanal för att förmedla en 

känsla och en uppfattning av vad företaget står för. Genom hemsidan får företagen ut 

budskapet om företaget och produkterna. Hemsidorna har också utformats för att vara snygga 

och för att vara lätta att använda. Red Fairy, DUNS och Hildur bedriver även e-handel genom 

sina hemsidor.  

 

Red Fairys och Hildurs hemsidor har inte ändrats sedan förra året. Once Upon A Time har 

numera också en blogg på hemsidan, medan DUNS inte har jobbat så mycket med hemsidan 

eftersom de inte satsar så mycket på webbshopen längre.  

 

DUNS, Hildur och Red Fairy har även samma layout på hemsidan, som i butiken och/eller 

marknadsföringen. Enligt teorin är det viktigt att hemsidans layout stämmer överens med den 

layout som har marknadsförts för att kunderna ska känna igen sig (Lundén, 2000, s.26). Det är 

också anledningen till att Hildur använder samma stil på hemsidan som i sin marknadsföring. 
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DUNS däremot använder samma stil eftersom de själva tycker om den och eftersom den är 

stilren och inte så rörig. De vill också ge en känsla för butiken på sin hemsida, men anser att 

den har gått lite förlorad. Red Fairy använder samma stil för att kunna särskilja sig genom att 

de har en speciell stil.  

5.6 Konkurrensstrategier 
Ett företags konkurrensstrategi ska leda till att företaget kan särskilja sig och få 

konkurrensfördelar. Det finns tre grundläggande strategier för att konkurrera: 

kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering. Kostnadsöverlägsenhet innebär att 

företaget har lägre kostnader än sina konkurrenter, differentiering att det strävar efter att bli 

unikt genom att erbjuda värden som är viktiga för kunderna och fokusering att företaget 

använder en nischstrategi. (Kent & Omar, 2003, s.93-102) 

 

Inget av de företag vi studerat använder sig av kostnadsöverlägsenhet som strategi för att 

konkurrera. Alla företagen fokuserar på etiska och ekologiska varor, men valet att ha det beror 

på att företagen är engagerade i frågor om etik och miljö. Red Fairy använder sig dock av sin 

etik och miljövänlighet för att särskilja sig från konkurrenterna. Även DUNS använde tidigare 

sina ekologiska produkter för att särskilja sig från sina konkurrenter. Red Fairy betonar även 

att kläderna är både rättvisa och ekologiska, de använder också sin service och sin speciella 

profil för att konkurrera. Av de attribut som Kent och Omar (2003, s. 102) tar upp som företag 

kan använda sig av för att differentiera sig använder sig Red Fairy av tre, 

marknadsföringsimage, produktdesign och kundservice.  

 

Hildur och DUNS däremot tänker inte så mycket på sina konkurrenter utan fokuserar på det 

egna företaget, de anpassar sig inte efter vad konkurrenterna gör. Hildur anser också att 

konkurrens är bra eftersom de får kämpa mer med sitt företag och om det handlar om 

ekologiska varor så får fler upp ögonen för dem. De tycker däremot inte att det är bra om 

andra företag säljer plagiat av deras sortiment. 
 

Once Upon A Time har ett annorlunda synsätt på konkurrens och på att särskilja sig. Once 

Upon A Time konkurrerar genom att ge god service och genom att samarbeta med andra 

ekologiska företag. De anser inte att ekologiska företag ska konkurrera med varandra utan 

samarbeta och skicka kunder till varandra. Däremot försöker de särskilja sig genom att inte 

sälja samma saker som de andra företagen.  
 

DUNS är det företag som har ändrat sig när det gäller deras synsätt på konkurrens och 

konkurrensstrategier. Once Upon A Time upplever inte att konkurrensen har förändrats sedan 

förra året, medan Hildur och Red Fairy upplever att den har ökat. I Red Fairys fall har 

konkurrensen ökat genom att fler butiker startat som säljer liknande eller samma produkter 

som de själva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 

 

 

6 Slutsatser 
Här ställs de inledande frågorna mot de svar som vi har fått från företagen och den analys 

som vi gjort. På så sätt kommer vi att på ett kortfattat och strukturerat sätt dra slutsatser om 

företagen.  

Hur jobbar nystartade småföretag i klädbranschen med marknadsföringsmixen för att nå ut 

till målgruppen? 

Gemensamt för de undersökta företagen är att deras huvudprodukt är ekologiska kläder. Hur 

de väljer att utforma sitt sortiment är delvis olika, det är dock centralt för alla företag att 

sortimentet är ekologiskt och etiskt. Sortimentet har också påverkats av ägarna då de är 

engagerade i frågor om etik och miljö och till stor del köper in de produkter som de själva 

tycker om. De flesta företagen använder sitt sortiment för att särskilja sig från andra företag. 

Once Upon A Time använder det för att särskilja sig från andra ekologiska företag som de 

samarbetar med genom att inte sälja samma produkter. Samtliga företag för fram sina 

produkter i sin kommunikation.  

 

Företagen har valt att satsa på service som en viktig faktor. De är måna om sina kunder och 

försöker att tillfredställa dem i så stor omfattning som möjligt. Företagen satsar på hög 

kvalitet på sina produkter och sin service och det är inget av företagen som väljer ett lågt pris 

för att konkurrera. DUNS anser dock att det inte får bli för dyrt och Red Fairy tror att de 

skulle kunnat ha lika hög kvalitet med lägre priser, men de har inte kunnat påverka det så 

mycket själva.  

 

De tre företagen som har en fysisk butik har fått sina butikslägen mer genom slumpen än att 

de har analyserat vart det är som gynnsammast att placera sig. DUNS och Once Upon A Time 

är nöjda med det läge som de har, DUNS tycker till och med att det är bra att butiken ligger i 

ett lite lugnare område. Red Fairy har dock också tänkt på andra faktorer och anser att de 

skulle behöva ha ett bättre läge, men de har inte haft möjlighet till det.  

 

Företagen utformar sina butiker för att ge en viss känsla till kunden som företaget vill att 

kunden ska känna när de besöker butiken. Det är viktigt att miljön är trevlig för kunderna och 

företagen försöker till exempel att skapa en hemtrevlig eller stilig känsla genom olika 

tillvägagångssätt, såsom blommor, möbler eller liknande. Även musik används för att skapa 

den önskade miljön i butikerna, men bara Once Upon A Time använder dofter. Företagen 

arbetar även med hur varorna presenteras i butiken. Butiksmiljön präglas också av ägarna och 

DUNS har främst utformat sin butiksmiljö utifrån att de själva ska trivas.  

 

Samtliga företag väljer att informera om företaget och produkterna på sin hemsida, på så sätt 

används hemsidan för att förmedla företagets budskap. Hemsidorna ska också förmedla en 

viss känsla till kunderna och vara snygga och användarvänliga. Hemsidan används även som 

försäljningskanal av alla företag utom Once Upon A Time, som har valt att endast sälja genom 

den fysiska butiken. Hildur däremot har valt att enbart ha en hemsida och inte någon fysisk 

butik.  

 

Marknadsföring ses som viktigt av de flesta företagen men på grund av deras begränsade 

budget försöker de ofta hitta på smarta sätt att marknadsföra sig, vissa tillvägagångssätt är 

även gratis. Alla företagen marknadsför sig genom sina hemsidor och genom 
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butiksatmosfären, tre av dem satsar också på att marknadsföra sig i olika tidningar. DUNS 

satsar dock inte längre så mycket på marknadsföring och känner inte att de behöver 

marknadsföra sig mer.  

 

Majoriteten av företagen använder samma stil på hemsidan, som i butiken och/eller  

marknadsföringen. DUNS har det för att de själva tycker om den stilen och för att det inte ska 

vara för rörigt. Hildur använder samma stil för att kunderna ska känna igen sig. Red Fairy 

försöker att särskilja sig från sina konkurrenter genom sin speciella stil. De använder också 

sin service samt sina både etiska och ekologiska kläder för att särskilja sig.  

Hur ser situationen ut för företagen efter ett år? 

DUNS expanderar och har fått fler återförsäljare av sitt eget märke. För ett år sedan hade de 

cirka 25 återförsäljare och nu har de cirka 140 återförsäljare i bland annat Finland, Japan, 

Holland, Belgien och Sverige. De tar löpande in nya återförsäljare och tycker fortfarande att 

det fungerar bra att vara nystartade. Finanskrisen har inte påverkat deras eget företag. Det har 

påverkat vissa av deras återförsäljare men de övriga har valt att öka sina inköp. Däremot har 

många märken som de hade tidigare gått i konkurs eller ökat sina priser, vilket har varit en av 

anledningarna till att de gått över till att fokusera på sitt eget märke. DUNS tror att de 

kommer att ha mycket att göra i framtiden, de kommer att ta in fler återförsäljare och ta sig in 

i andra länder.  

 

Hildur har fått fler kunder, fler besökare på webshopen och ökad försäljning under det senaste 

året. Företaget tror dock att ökningen skulle vara större om det inte var för finanskrisen. De 

tror också att andra saker har påverkats av finanskrisen till exempel att en tidning som de 

tänkte annonsera i hade gått i konkurs. Företaget ser ljust på framtiden och tror att 

försäljningen kommer öka ännu mer. Once Upon A Time har drabbats av finanskrisen men de 

har klarat sig. De har valt att inte längre köpa in externa varumärken utan satsa mer på second 

hand.  

 

Red Fairy har tvingats börja avveckla sitt företag efter att ha gått i förlust i två år. De har inte 

haft tillräckligt med kapital för att täcka förlusterna och även om de har haft bra 

mediaexponering och varit på god väg att bli etablerade så har försäljningen inte ökat. Deras 

försäljning har minskat lite. Företaget tror att det är möjligt att det påverkats av finanskrisen 

men att det främst beror på att de är nystartade. De ser sin situation som nystartade som tuff 

eftersom de inte har något eget kapital och därmed inte har råd att gå med förlust.  

 

Once Upon A Time har inte upplevt att konkurrensen har förändrats, medan Hildur och Red 

Fairy har upplevt att den har ökat. För Red Fairy har konkurrensen ökat genom att fler företag 

säljer liknande eller samma produkter.  

 Har några större förändringar gjorts i företagen? 

DUNS har fått fler återförsäljare av sitt eget märke. Tidigare stod butiken för den 

huvudsakliga försäljningen men nu sker den största delen av försäljningen genom 

återförsäljare. De har också breddat sig från 0-8 år till prematur ålder till 10 år och har fått en 

praktikant som de sedan kommer att anställa. De tänker inte längre så mycket på sina 

konkurrenter. Hildur har ytterligare slagit fast sin målgrupp. Red Fairy har gått från att vara 

två i företaget till att de numera bara är en i företaget.  
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Sortimentet har ändrats i alla företagen. DUNS har numera enbart ekologiska kläder och har 

nästan bara kvar sitt eget märke. Once Upon A Time har också börjat sälja prylar och second 

hand och har slutat sälja externa varumärken. För båda företagen har valet att ändra i 

sortimentet delvis påverkats av finanskrisen. Hildur har fått ett större sortiment medan Red 

Fairy bara haft de plagg som inte sålt slut sedan de började avveckla företaget. De har också 

haft mindre basplagg i sitt sortiment.  

 

Red Fairy har inte kunnat ge lika mycket service som tidigare eftersom de nu bara är en i 

företaget. Priserna har höjts lite när det gäller Hildur, när det gäller Red Fairy har priserna 

däremot sänkts eftersom de varit tvungna att rea ut kläder som inte sålts. DUNS har valt att 

inte satsa så mycket på webshopen längre, utan främst satsa på butiken och återförsäljare. Red 

Fairys försäljning genom webshopen har ökat.   

 

DUNS satsar inte längre så mycket på marknadsföring. De marknadsförde sig tidigare genom 

tidningar men har slutat med det eftersom de inte tyckte att det gav något samtidigt som det 

var dyrt. Hildur däremot har börjat använda större annonser i sin marknadsföring. Eftersom 

Red Fairy börjat avveckla företaget har de skickat mindre pressmeddelanden än tidigare. Once 

Upon A Time har numera också en blogg på hemsidan kring butiken och märket Once Upon A 

Time.  
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7 Avslutande diskussion 
Här reflekterar vi över vad vi har lärt oss och hur vi tycker att uppsatsen har fortlöpt. Vi 

beskriver hur vi tagit ställning i olika situationer som har uppstått och hur arbetet kan 

användas av andra. Vi diskuterar även vilka brister som finns vad avser vår metod och 

använda källor. Vi ger även förslag för fortsatt forskning, för den som tycker att vårt ämne är 

intressant. 

7.1 Reflektioner över uppsatsen 
Vi tycker att uppsatsarbetet har varit roligt och väldigt intressant och lärorikt att studera. Vi 

blev förvånade över viss information som vi fick från företagen. Vi trodde att det skulle vara 

svårare att vara ett nystartat litet företag, men ett av företagen sade till och med att de tyckte 

att det var förvånansvärt lätt. För tre av företagen hade det gått bra, även om ett av dem hade 

drabbats av den ekonomiska lågkonjunkturen. Ett av företagen hade dock efter två år tvingats 

lägga ner verksamheten.  
 

Ett av våra allra största problem med uppsatsskrivandet var att hitta företagen, det syns helt 

enkelt inte vilka som är nystartade och vilka som är etablerade men fortfarande äger små 

lokaler. Vi kände inte heller till några företag i klädbranschen som vi visste var nystartade 

småföretag. Det andra problemet som vi hade med företagen, var när vi väl hade hittat dem. 

Företagen hade bara sig själva eller möjligtvis var de två, det här gjorde att de hade en enorm 

tidsbrist och hade egentligen ingen tid att svara på våra frågor. För att vi skulle kunna få den 

helheten av företagen som vi önskade krävdes det att vi ställde många frågor, vilket vi tror var 

anledningen till att två av de företag som från början tackat ja till att ställa upp, valde att inte 

svara.  

 

Vi blev förvånade över att så mycket hade ändrats efter ett år. Vi blev även förvånade över att 

företagen, trots sina olika inriktningar ändå hade stora likheter med varandra. Alla de 

undersökta företagen var dock trots allt ekologiska småföretag. Vi hade fått en uppfattning att 

det inte fanns så många ekologiska företag. Vi blev positivt överraskade av att alla de 

undersökta företagen valt ett ekologiskt sortiment.   

 

Vårt syfte med undersökningen har varit att undersöka ett litet antal företag på djupet. Då vi 

enbart har undersökt ett fåtal företag räcker det inte för att kunna uttala sig om alla nystartade 

småföretag i klädbranschen. Forskningen kan dock gå vidare genom att exempelvis göra en 

kvantitativ undersökning med ett stort antal företag, för att se om resultaten stämmer för de 

här företagen generellt. Det skulle också vara intressant att gå vidare och undersöka och 

jämföra med andra branscher.  

Vi hoppas att uppsatsen och undersökningen ska vara användbar för de läsare som vill lära sig 

mer om småföretagens situation, eller vill studera vidare inom ämnet. 

7.2 Källkritik och tillförlitlighet 
Som i de flesta undersökningar kan vi som författare se både fördelar och nackdelar med 

användningen av vissa metoder och teorier. När de gäller problembakgrunden kan vi själva 

känna att källorna kan vara något gamla men i brist på information fick vi ha överseende med 

det. Vi kan även känna att vi ville ha mer information som var specifikt inriktad på 

småföretag, men på grund av brist på litteratur som skrivits om ämnet var det svårt att hitta ny 

och relevant information.  
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Tanken med undersökningen var inte att bara undersöka ekologiska företag, utan vi fick reda 

på att de var ekologiska efter att vi fått tag på företag som ville vara med i undersökningen. 

Då företagen visade sig vara ekologiska skulle det ha kunnat vara bra att ha med det tidigare i 

arbetet som exempelvis i problembakgrunden och problemavgränsningen. Eftersom vi inte 

direkt avgränsade oss till det utan det var en slump att det hände valde vi dock att inte göra 

det. I stället har vi tagit upp den informationen samt information om miljö och etik i 

klädbranschen i empirikapitlet.  

 

I metodkapitlet känner vi att vissa fel har gjorts som vi är kritiska emot i efterhand. Vi känner 

att vi inte gjort det strategiska urvalet i den utsträckning som vi ville utan att det egentligen 

handlar mer om ett bekvämlighetsurval. Företagen är strategiskt utvalda på grund av deras 

bransch och när de startade sin verksamhet, men efter det att företagen uppfyllde de kraven 

har vi valt företag som har haft möjlighet att ställa upp på intervjun.  

 

Vi hade helst velat göra personliga intervjuer med företagen, men på grund av företagens 

tidsbrist var det svårt att kunna träffa oss. Därför valde vi att använda telefon- och 

enkätintervjuer istället i de flesta fallen. Vi tyckte att det viktiga var att förstå företagen och 

inte att vi behövde träffa dem. Dock innebar det att vi missade möjligheten att fördjupa svaren 

genom att kunna se reaktionerna från respondenterna. 

 
I den första omgången fick vi kortfattade svar från företagen på grund av deras tidsbrist. 

Dessutom saknades viss information och vissa delar. Vi valde på grund av tidsbrist att inte 

skriva till företagen igen för att få vidare information och ställa följdfrågor. I den andra 

intervjuomgången försökte vi dock att komplettera och fördjupa informationen samtidigt som 

vi undersökte vad som förändrats. Den gången gick det också bättre att få svar. 
 

Vi valde även att hämta information från företagens hemsidor, som kan kritiseras på grund av 

att företagen kan försöka försköna företaget. Vi känner dock att eftersom företagen drivs av 

en eller två personer, så är det förmodligen de själva som skrivit informationen på 

hemsidorna. Det leder till att de svar vi fått i intervjuerna lika väl kan vara en försköning och 

allt kanske inte stämmer. Det är något som dock varit svårt för oss att veta då vi enbart haft 

en, eller i ett fall två, källor från respektive företag.  

 

Reliabilitet och validitet är något som är väldigt viktigt för en uppsats, det här är något som vi 

har försökt att hålla en hög standard på, men det har varit svårt. Vi har varit noga med 

intervjuerna så att det som företagen menar att säga är det som skrivs ner. Vi har dock valt att 

skriva om företagens information så att det lättare ska kunna förstås av läsaren av uppsatsen. 

Det leder till att informationen kan ha uppfattats fel av oss och gör därmed att informationen 

från företagen kan ha blivit felaktig. Möjliga tolkningsfel blir därför även ett faktum i 

analysen där vi återigen har använt den text som vi skrivit om och där vi kan ha tolkat den fel 

när den analyserats.   

 

När det gäller den teoretiska referensramen känner vi att vi i vissa delar har använt oss av 

något äldre litteratur, vilket inte är så bra i alla lägen. Litteraturen syftar ofta på stora 

väletablerade företag och förklarar deras situation, därmed är den inte anpassad till 

småföretag, vilket gör att det blir svårt för oss att tillämpa informationen i lika stor 

utsträckning som om vi undersökt stora företag. Samtidigt känner vi att vi till viss del har 

varit kritiska till teorin under uppsatsarbetet. Vi känner även att vi kanske har använt oss av 
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för få källor och att många källor säger ungefär detsamma, det gör att det inte går att jämföra 

källorna med varandra. Vi tycker även att det hade varit intressant att hitta mer information 

om småföretag, vilket har varit svårt eftersom det är ett ämne som inte berörs i någon större 

utsträckning i litteraturen.  
 

Läsaren bör ta i beaktning att vi undersökt enbart små ekologiska företag i klädbranschen och 

att det är utifrån den informationen som vi har gjort analysen. Det har påverkat företagen till 

exempel när det gäller valet av sortiment. Information om ekologiska företag har vi inte 

använt i inledningskapitlet.  

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Vi tycker att ämnet har varit väldigt intressant att forska i och undersöka. Vi hoppas att det är 

fler som kommer att undersöka området ytterligare. Vi vill därmed ge förslag som vi tycker 

skulle ha varit intressant att forska kring men som tyvärr föll utanför vår avgränsning med den 

här uppsatsen. 

 

1. Hur stämmer resultaten för nystartade småföretag i klädbranschen generellt? 

2. Hur ser de undersökta företagen ut om några år, finns de kvar? Agerar de på samma 

sätt? Är de kvar på samma geografiska område? Hur har de utvecklats? 

3. Hur har väletablerade företag gjort när de själva var små för att komma till den position 

som de är idag? Hur agerade de? 

4. Finns det några likheter och skillnader mellan stora och små företag när det gäller 

utformningen av marknadsföringsmixen? 

5. Hur bör småföretag göra för att synas på marknaden mer än vad de gör idag? Vilka 

konkreta råd finns det att ge?  

6. Hur kommer det sig att vissa småföretag lyckas och andra inte? Vilka är de avgörande 

aspekterna? 

7. Nås kunderna av de nystartade småföretagens kommunikation? Hur uppfattar de den? 

8. Hur samarbetar ekologiska företag med varandra? 
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Bilagor 
Här hittar läsaren de intervjuguider som vi har använt oss av. Vi kommer även att beskriva 

de finansieringsmöjligheter som småföretagen har som kan vara till nytta för läsaren för att 

få en större förståelse för de undersökta företagen, eller för den som väljer att forska vidare 

med vårt ämne.  

Småföretagens finansieringsmöjligheter 
Attributen hos småföretag skiljer sig väldigt mycket från de stora företagen. Därmed skiljer 

deras krav för hur de hanterar sitt kapital från hur större företag använder sitt kapital, men 

även småföretag har en del finansiella fördelar med att just vara små. (Osteryoung et al, 1997, 

s. VII) Småföretagens finansiering skiljer sig från hur större företag finansierar sin 

verksamhet, småföretag har en mer begränsad budget, de tar högre risker. Småföretag har 

även mer skulder och därmed även större risk för att misslyckas än större företag. 

(Osteryoung et al, 1997, s. 14) 

 

För att småföretagen ska kunna överleva behövs det kapital. Kapitalet kommer i första hand 

ifrån ägaren/ägarna själva. I andra hand brukar kapitalet även komma från närstående 

släktingar eller vänner som vill vara med och finansiera företaget. Om kapitalet ändå inte 

skulle räcka kan företaget söka hjälp hos till exempel EU, myndigheter och kommuner så 

kallade offentliga finansiärer. (www.nutek.se, 2008-04-17) 

 

Företagen kan även söka finansiering genom banker. Beroende på risken i företaget, deras 

återbetalningsförmåga och i vilken verksamhet de verkar kan företaget få olika stora lån från 

banken. Banken tillhandahåller både kortfristiga lån samt lån som sträcker sig över en längre 

tid, allt för att passa företagets önskemål. Däremot satsar banker i första hand på företag som 

redan är etablerade och som behöver hjälp att finansiera till exempel inventarier och liknande. 

(www.nutek.se, 2008-04-17) 

 

Ett annat sätt att finansiera sitt företag är att erbjuda aktier i företaget (endast aktuellt när 

företaget är ett aktiebolag) till så kallade riskkapitalbolag. Genom att ge ett riskkapitalbolag 

en del av företagets aktier och kanske även en styrelseplats får riskkapitalbolaget en chans att 

påverka företaget. Ett riskkapitalbolag satsar ofta i företag som har chans att bli 

internationella och som har en hög tillväxtmöjlighet. Riskkapitalisten erbjuder även sitt 

kunnande och erfarenhet till företaget för att hjälpa företaget i sin situation. Däremot kan det 

vara bra för företaget att försöka hitta så kallade affärsänglar som är privatpersoner som vill 

använda sin egen förmögenhet till att göra investeringar i ett företag. Investeringarna är oftast 

tidsbegränsade och privatpersonerna räknar även med att få tillbaka de pengar som de har 

investerat i företaget. Investeringarna går till snabbväxande eller nystartade företag. Det är 

även vanligt att affärsänglarna efter en tid lämnar över till ett riskkapitalbolag. 

(www.nutek.se, 2008-04-17) 

 

Det finns dock annan hjälp att få för företagen när de precis har börjat sin verksamhet. 

Hjälpen kan de hitta hos olika myndigheter och organ. Till exempel ger EU, ALMI och 

Länsstyrelsen bidrag och lån till företag, för att uppnå politiska mål eller för att försöka öka 

företagssamheten i Sverige. Eftersom de på längre sikt ger fördelar för dem. Den här sortens 

finansiering ges då företagen finansierar en del själva eller att de har ett annat sätt att hjälpa 

till att finansiera deras verksamhet. (www.nutek.se, 2008-04-17) 

 



 

 

 

Finansiering på det här sättet ger en möjlighet för företaget att inte behöva lika stor säkerhet 

för lånen. Det kan även handla om att företaget får ett mindre bidrag, några generella regler 

för att nystartade företag ska få bidrag finns inte i nuläget. Om företaget engagerar sig i en 

speciell fråga eller forskar kring ett speciellt ämne kan finansieringen ske genom ett 

projektstöd. Den här sortens finansiering sker oftast till verksamheter som är väldigt speciella. 

Till exempel inom ett stödområde, specifik bransch, stimulering i till exempel glesbygden 

eller till att kompensera för långa transportsträckor. (www.nutek.se, 2008-04-17) 

 

Det är viktigt för företaget att fundera kring sin finansiering för att hitta den finansieringen 

som passar bäst för företaget och dess verksamhet. Banker kräver stor säkerhet, om tidigare 

lån har sköts är det större chans att företaget får låna mer pengar. Om det handlar om ett 

nystartat företag är det företagarens personliga situation som bedöms inför ett lån hos banken. 

Riskkapitalister däremot kräver ingen säkerhet och går in i ett företag själv med engagemang 

och erfarenhet och är aktiv i företagets verksamhet. (www.nutek.se, 2008-04-17) 

 

När det gäller återbetalningsförmågan hos företaget är även det något att fundera över när 

företaget väljer finansiering. Bankerna vill alltid att deras lån ska betalas tillbaka, inklusive 

ränta oberoende av vad som händer med företaget. Däremot ställer riskkapitalisterna inga krav 

på återbetalning. Offentliga finansiärer ställer lägre krav på återbetalning än vad banken gör 

men däremot tar de ut en högre ränta än vad banken gör vilket gör att lån från offentliga 

finansiärer kan bli dyrare i längden. När det gäller risk hos de olika finansiärerna är banken 

den som är minst villig att ta risker för att finansiera ett företag, de vill alltid att det ska finnas 

en säkerhet bakom lånet. Däremot är både riskkapitalister och offentliga finansiärer villiga att 

ta högre risker. (www.nutek.se, 2008-04-17) 

 

Alla olika finansieringsmöjligheter går inte att välja när ett företag ska starta, utan de har alla 

olika kriterier för att företagen ska kunna söka hjälp hos dem. Banken finansierar alla olika 

företag i alla branscher så länge som det finns en tillräckligt stark säkerhet. Finansiering från 

ett riskkapitalbolag är inte lätt att få, företaget måste vara ett aktiebolag så att det ens går att 

dela ut aktier ur företaget. Affärsänglar kan däremot gå in och finansiera ett företag även om 

det inte är ett aktiebolag. Offentlig finansiering blir endast möjlig ifall företaget är i 

projektform då syftet är att under en tid jobba med ett speciellt problem. Eller om det handlar 

om att komplettera en del i marknaden som inte finns för tillfället. Finansiering på det här 

sättet är heller aldrig tillräckligt utan kräver att det finns finansiering från annat håll. 

(www.nutek.se, 2008-04-17)



 

 

 

Intervjufrågor 
Vi är två studerande tjejer som gör vårt examensarbete i företagsekonomi på Högskolan i Borås. Vi 

har valt att rikta in oss på småföretag och deras problematik för att nå ut till kunderna. Ni får även 

skriva med en mer generell presentation av företaget som kommer att skrivas med i uppsatsen för att 

ge en helhetsbild av företaget. Orden inom parantes är för att guida er i den information som vi vill få. 

Har ni ingen Internethandel eller hemsida behöver ni inte svara på frågorna kring det, samma gäller 

ifall ni inte har en butik behöver ni alltså inte svara på frågorna kring det. Tack för er medverkan! 

1. Presentation 

1.1 Hur många anställda har ni? 

1.2 Vilket år startade ni er verksamhet? 

1.3 Vilken målgrupp riktar ni er till? 

1.4 Vilken är er huvudsakliga produkt? 

1.5 Hur ser ni på er situation att vara nystartade rent generellt (vad har varit svårt/lätt)? 

 

2. Internethandel 

2.1 Har ni en hemsida? 

2.2 Vad är det ni vill förmedla genom hemsidan (information om företaget, försäljning 

m.m)? 

2.3 Har ni någon e-handel? 

2.4 Hur mycket av eran totala omsättning får ni från e-handeln? 

2.5 Hur har ni tänkt kring utformningen av hemsidan & eventuell e-handel? 

2.6 Hur jobbar ni med sortimentet? 

                        2.7 Hur sätter ni balansen mellan kvalitet och pris? 

2.8 Hur jobbar ni med service till kunderna (till exempel bemötande, att svara på 

frågor, att ha varor i lager, hjälpa kunder m.m.)? 

                        2.9 Hur sker frakt och betalning? 

  

3. Butik 

3.1 Har ni någon butik? 

3.2 Hur bestämde ni butiksläget? 

3.3 Hur jobbar ni med sortimentet? 

3.4 Hur sätter ni balansen mellan kvalitet och pris? 

3.5 Tänker ni på hur ni presenterar varorna i er butik? 

3.6 Hur jobbar ni med den personliga servicen i butiken (trevlig och kompetent 

personal)? 

3.7 Jobbar ni med service i övrigt (öppettider, att ha varor i lager, frågor från kunder, 

hjälper till att till exempel sy upp kläder eller slå in paket m.m)? 

3.8 Hur jobbar ni med stämningen i butiken (musik, trängsel, dofter m.m)? 

3.9 Hur har ni tänkt när ni utformade butiken (skyltfönster, layout, inredning, skyltar)? 

 

4. Konkurrensstrategier 

4.1 Försöker ni skilja er från era konkurrenter på något specifikt sätt? 

4.2 Hur ser ni på konkurrensen (intensiv)? 

 

5. Marknadsföring 

5.1 Hur tänker ni kring era möjligheter att marknadsföra er? 



 

 

 

5.2 Hur försöker ni skilja er från konkurrenter & använder ni det i er marknadsföring? 

5.3 Hur gör ni för att marknadsföra eran hemsida & eventuell e-handel? 

5.4 Har ni något mätsystem för att se om eran marknadsföring är lyckad? 

5.5 Marknadsför ni era produkter i butiken och på internet något mer än att endast visa 

upp dem? 

                        5.6 Hur bestämmer ni hur mycket ni ska investera i marknadsföring? 

 

 



 

 

Intervjufrågor uppföljning 
 

Allmänt 

Finns företaget kvar i den form det var förra året (finns butiken kvar, hemsidan) 

Har företaget utvecklats sedan förra året (ingen butik men säljer på internet, satsar bara på 

internetförsäljning, startat butik, antal anställda, omsättning) 

Har ni ändrat erat koncept något sedan förra året (ändrat målgrupp, ändrat typen av kläder, nya 

produkter) 

Har ni märkt av något av finanskrisen, på vilket sätt, har något blivit svårare, hur gör ni för att tackla 

den, hur ser ni på framtiden, kommer ni överleva 

Hur ser ni på er situation att vara nystartade nu? 

Service 

Har något förändrats när det gäller vilken service kunderna får? (trevlig personal, öppettider, att ha 

varor i lager, frågor från kunder, hjälper till att till exempel att slå in paket m.m.) 

Varför har ni valt att ge den servicen? 

Hur jobbar ni med: Att varor som efterfrågas finns tillgängliga? Att det är bekvämt att handla? 

Använder ni IT för att se vad som säljs eller vad som finns i lager? 

Sortiment 

Har sortimentet ändrats på något sätt? 

Varför valde ni att inrikta er på just den typen av kläder/produkter? (ekologiskt, stil, barnkläder, 

målgrupp etc.) 

Hur bestäms vilka varor som ska köpas in? 

Försöker ni ha många olika typer av kläder? Varför? 

Försöker ni att ha ett stort urval inom en viss typ av kläder? Varför? 

Säljs något mer än kläder? Varför? 

Pris 

Hur sätts priset? Varför? 

Har priserna förändrats sedan förra året? Varför? 

Kvalitet 

Ser ni er service som en del av kvaliteten? Vad? Varför? 

Har kvaliteten ändrats? 



 

 

Hur ser ni på relationen mellan pris och kvalitet? (kvalitet hos produkter och ev. också service) 

Läge 

Ligger ev butik kvar på samma ställe? 

Hur ser ni på ert läge? (fungerar bra, skulle vilja ha bättre läge, hur viktigt) 

Marknadsföring 

Har ni förändrat sättet som ni marknadsför er på sedan förra året? 

Använder ni samma stil på marknadsföring, butik och hemsida? Varför? 

Varför ser marknadsföringen ut som den gör? (design, språk) 

Vilka budskap brukar föras fram? 

Hur bestämmer ni hur mycket ni ska investera i marknadsföring? 

Har marknadsföringsbudgeten eller sättet den bestäms på förändrats? 

Tänker ni på hur kunderna kommer att uppfatta/förstå era budskap? 

Hur försöker ni få kunderna att se just ert budskap? Är det svårt/lätt att nå ut? 

Försöker ni få synpunkter från kunderna? Hur? 

E-handel 

Hur har ev e-handel förändrats (startat, ökat, minskat) 

Varför har ni valt att ha e-handel? 

Har ni något system för orderhantering, packning av varor och distribution? 

Hemsida 

Har hemsidans syfte eller utformning förändrats?  

Varför har ni en viss design på hemsidan? (kunder, konkurrenter, egen smak) 

Hur får ni kunderna att hitta till hemsidan? 

Butik 

Har butiksmiljön ändrats? Hur?  

Varför har ni valt en viss utformning av butiken? (kunder, konkurrenter, egen smak) 

Varför har ni valt en viss stil på musiken? (kunder, konkurrenter, egen smak) 

Använder ni er av dofter? 

Använder ni en viss utformning för att påverka kundernas beteende? (layout, musik, exponering) 

Använder ni er utformning för att skapa en viss image? 



 

 

Ska i så fall imagen spegla målgruppen? 

Konkurrens 

Vilka ser ni som era konkurrenter? Har det ändrats? 

Har konkurrensen förändrats något sedan förra året, tycker ni? 

Har ni någon specifik strategi för hur ni ska konkurrera? Varför har ni valt den? 

Övrigt 

Har något annat förändrats sedan förra året som inte har inkluderats i de ovanstående frågorna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 

och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 

och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 

utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 

marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-

baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 

för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 

att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-

användning i företag och organisationer. 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 

Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 

och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 

välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 

professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 

aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 

internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 

som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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