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Abstract  
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The current textile industry is highly characterized by rapidly shifting trends. The market 
involves a high level of competition as well as consumers who possess a lot of knowledge 
about the products. These elements increase the demands on what a company is required to 

offer. Today’s home textile market has also increased its level of competition since many 
more companies, such as supermarkets, paint dealers and builders’ merchants are expanding 

their assortments to include textile products. In these circumstances a well-planned assortment 
is very important since it reflects the company’s business concept. The assortment 
communicates what is involved in the business concept and the target audience. A company 

may then use an awareness of different assortment strategies to communicate the right image 
to the appropriate audience. This may also be used as an important competitive weapon.  

 
The purpose of this essay is to describe how a home textile company can use assortment 

strategies in order to use their product-mix as a competitive device. This paper also intends to 
investigate how a company´s image will be affected by the assortment.  This essay is based 
upon a qualitative study of the home textiles company Hemtex, with a focus towards the 

company´s Baby assortment. This study was carried out through semi-structured interviews 
with a Business Area Manager at Hemtex and a number of potential customers within the 

category of baby products. With the information gained from the interviews, the essay has 
mapped out how the Baby assortment is regarded from a customer´s perspective. 
 
The result of the study identifies that assortment strategies have a strong affect on a 
consumer´s perception of a home textile company. With support from the theoretical 

framework the study shows how the interviewed consumers build a significant part of their 
opinion about Hemtex upon the design and presentation of the assortment. In the final chapter 

of the essay, it attempts to find concrete strategies for planning and implementing favorable 
assortment strategies. Theoretical models relating to assortment design are evaluated 
according to the conditions of Hemtex. The study shows that the company´s baby assortment 

has performed better since implementing the present strategy. Keeping the baby assortment 
refined, with a smaller range of varieties, has proven to be a well-suited strategy. This is 

particularly important since the customers place a strong emphasis on good value for money. 
The conclusion is that Hemtex should strive to maintain and further strengthen their image as 
a company that provides a product worth its price. 

 
Keywords:  assortment planning, product-mix strategies, company image, 

product quality, product line length. 
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Sammanfattning  

Dagens textilbransch karaktäriseras till stor del av snabbt föränderliga trender.  Det råder en 
hård konkurrens på marknaden och kunden besitter i stor utsträckning en god kunskap och en 

medvetenhet, vilket ställer högre krav på det utbud som företaget erbjuder. Vidare har 
hemtextilbranschen under de senaste åren präglats av en ökad konkurrensnivå. Flera aktörer 

så som exempelvis stormarknader, färghandlare och byggvaruhus har utökat sitt sortiment 
med hemtextil och är därmed med och tävlar om hemtextilkunderna. I denna situation är det 
viktigt att ha ett välplanerat sortiment eftersom det bland annat speglar företagets affärsidé 

samt kommunicerar vad affärsidén erbjuder och till vem. Vidare kan en medvetenhet kring 
sortimentsstrategier användas för att kommunicera rätt image till kunden och dessutom vara 

ett viktigt konkurrensmedel.  

 
Syftet med uppsatsen är att beskriva hur ett hemtextilföretag bör arbeta med sin 
sortimentsplanering för att på en strategisk nivå använda sortimentet som ett 
konkurrensmedel. Vidare ämnar uppsatsen även undersöka hur ett sortiment kan påverka ett 

hemtextilföretags image.   
 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie av hemtextilföretaget Hemtex med inriktning mot 
företagets babysortiment. Genom semistrukturerade intervjuer med en Business area manager 
på Hemtex, samt potentiella kunder för sortimentet har uppsatsen kartlagt vilka avsikter 

Hemtex har med babysortimentet samt hur det betraktas ur ett kundperspektiv. 
 
Resultatet av studien visar att sortimentets utformning har ett starkt inflytande över hur ett 
hemtextilföretag betraktas av kunden. Med stöd av den teoretiska referensramen visar studien 

att de intervjuade kunderna bygger en stor del av sin uppfattning om Hemtex på hur 
sortimentet är utformat samt hur det presenteras i butik. Slutligen försöker uppsatsen finna 

konkreta tanke- och tillvägagångssätt som ett hemtextilföretag kan tänkas tillämpa i sin 
sortimentsstrategi. Bland annat presenteras modeller gällande förhållningssätt för sortimentets 
utformning, vilka analyseras utefter fallföretagets förutsättningar. Studien visar att Hemtex 

nuvarande sortimentsstrategi gynnat babysortimentet. Företagets strategi att hålla sortimentet 
renodlat, med färre produktvarianter, visar sig vara god då de genom detta kan minimera 

produktionskostnaderna och hålla ett lägre pris. Slutsatsen blir att Hemtex i sin 
sortimentsstrategi bör eftersträva att bevara och förstärka sin image som ett företag som 
tillhandahåller prisvärda produkter. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord:  Sortimentsplanering, produktmix, sortimentsstrategier, image, 

kvalitet, sortimentsomfattning.  
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1. Inledning 

Uppsatsens inledande kapitel ämnar presentera bakgrunden till studiens forskningsproblem 

för att ge läsaren förståelse för problemet samt dess relevans. Inledningsvis presenteras en 
kort bakgrund om vikten av rätt sortiment, vilken följs av problemdiskussion, presentation av 

frågeställning samt syftesbeskrivning. 

  

1.1 Problembakgrund  

Textilbranschen karaktäriseras till stor del av snabbt föränderliga trender. Marknadens hårda 
konkurrens i kombination med en kund som idag många gånger besitter en stor kunskap och 

medvetenhet, ställer högre krav på det utbud som företaget erbjuder (Hedén & McAndrew 
2005 s.39 samt 53). Sedan några år tillbaka har företag inom hemtextilbranschen fått en ökad 
konkurrens från stormarknader och andra butiker som utökat sitt sortiment och på så sätt 

lockar till sig allt fler av hemtextilbranschens kunder. Enligt en analys genomförd av 
undersökningsföretaget GfK (Growth from Knowledge) var det under månaderna juni-augusti 

2008 betydligt fler svenskar som köpte hemtextil och husgeråd på varuhus och stormarknader, 
än under samma period ett år tidigare. Vidare möter hemtextilföretagen ytterligare utmaningar 
från andra försäljningsställen så som exempelvis färghandlare, byggvaruhus och järnaffärer då 

dessa i allt större utsträckning adderar hemtextil till sitt bassortiment (Jansson 2008).  
 
Undersökningsföretaget GfK redovisar i ytterligare en analys att den svenska marknaden för 
hemtextil minskade med 6 % under 2010 jämfört med föregående år. Analysen visade 

dessutom att andelen hushåll som handlade hemtextil under föregående år var färre samt att 
totalsumman kunden handlade för var lägre totalt sett (Hemtex Årsredovisning 2010 s.9). 
 
Hemtextilföretaget Hemtex har under flera år haft svårigheter med lönsamheten, något som de 

själva bland annat härleder till problem i sortimentet. “Vi har inte ett tillräckligt intressant 
koncept i våra butiker. Sortimentet är inte så lockande för konsumenterna. Vi är inte 
tillräckligt konkurrenskraftiga helt enkelt.” säger Erik Gumabon, Vd Hemtex i en intervju i 

Svenska Dagbladet (Andersson 2010). 
 

Hemtex har prövat flertalet sortimentsstrategier, men dessvärre inte fått det utfall som 
önskats. Därför påbörjades hösten 2010 åter igen ett övergripande förändringsarbete i 
företaget som även påverkar sortimentet. Företaget är måna om att fortsätta erbjuda ett brett 

sortiment som fokuserar på pris, funktion och kvalitet. Produkterna är sedan våren 2011 
indelade i sex stycken kategoriområden: Sova, Bada, Äta, Umgås, Baby samt Resa. Samtliga 

av dessa kategorier kompletteras dessutom av accessoarer som inte är av textil karaktär för att 
bidra till ytterligare inspiration för kunden.  
 

Sortimentsområdet Baby har under 2011 nylanserats och inför det genomgått en del 
förändringar. Bland annat har man introducerat nya mönsterbilder samt renodlat 

produktutbudet. Sedan nylanseringen av det nya babysortimentet beskriver Hemtex Business 
area manager att man sett en positiv trend: ”Tittar man på Baby separat, om man jämför med 
föregående år så ser man positiva tendenser. Men tittar vi på totalen så ligger vi i samma 

tråkiga kurva som resten av branschen, tyvärr.”1 
 

                                                 
1
 Intervju Hemtex Business area manager 2011-04-28 
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Förutom problemen med sortimentet finns det flera andra områden som Hemtex arbetar med. 

Ett av dem är kundernas generella uppfattning om Hemtex som är starkt färgad av de ständiga 
reor som förekom tidigare. Konsumentombudsmannen förbjöd i januari 2009 Hemtex att 

använda begreppet rea mer än elva veckor per år. Sedan dess har företaget arbetat med sin 
identitet för att tvätta bort sin rea- image vilket de betraktar som ett arbete som är både 
ekonomiskt och tidsmässigt krävande (Björk 2010).  

 

1.2 Problemdiskussion 

I dagens hårda konkurrens är ett välplanerat sortiment av yttersta vikt.2 Kotler et al. (2008 
s.517) påpekar att man förutom att fokusera på individuella produkter bör lägga stor vikt vid 

hur sortimentet är utformat. Ett företags olika produkter kategoriseras in i olika produktlinjer. 
Varje linje består av produkter som är nära relaterade beroende av exempelvis liknande 

kärnfunktioner, att de attraherar samma kundgrupp eller att de befinner sig inom samma 
prisnivå. De olika produktlinjerna utgör tillsammans företagets produktmix, som även 
omnämns som sortiment. Enligt Thurow är viktiga parametrar vid utformningen av ett 

sortiment dess kommersiella grad, att balansen mellan de olika produkterna är på en jämn 
nivå och att sortimentet är anpassat till storleken på butik. 3  Sortimentet bör även spegla 

företagets affärsidé då det fungerar som ett viktigt kommunikationsmedel mot målgruppen. 
Sortimentet talar om vad som erbjuds och till vem (Malm, Moback & Norman 2001 s. 56).  
 

I Hemtex verksamhetsbeskrivning (2010) redovisas information som påpekar att flertalet 
konsumenter anser hemtextilprodukter vara något som med fördel kan bytas ut relativt ofta. 

Nya inköp styrs vanligtvis inte av ett varumärkesbegär utan snarare utifrån kundlojalitet 
gentemot en återförsäljare. Därmed är det av största vikt att sortimentet kommunicerar rätt 
image till kunden, för att skapa en långvarig relation till denne. Även tillgänglighet i utbud 

och pris är exempel på konkurrensmedel som påverkar kundens val. 
 

Kotler et al. (2008 s. 269) benämner en positiv image som en värdefull tillgång för ett företag 
då det ger ett unikt verktyg för att differentiera sig från konkurrenterna. Oppewal och 
Koelemeijer (2005) påtalar vikten av att företaget är insatt i hur sortimentet påverkar imagen. 

Hemtex image har i och med de ständiga reor som man tidigare arbetat med påverkats 
negativt. Därmed är det av stor vikt för företaget att undersöka möjligheterna för att vända 

konsumenternas uppfattning till att bli mer positiv. Företaget Hemtex beskriver sig eftersträva 
att förmedla ”inspiration, kvalitet och service till ett överraskande bra pris” (Hemtex 
Verksamhetspresentation 2010). Sortimentet har en betydelsefull roll i Hemtex arbete att 

realisera detta budskap till kunden. 
 

Ett flertal har forskat kring sortimentets utformning samt hur olika sortimentsstrategier kan 
användas för att attrahera målgruppen. Bland annat har Lancaster (1979), Bayus och Putsis Jr. 
(1999) samt Kotler et al. (2008 s. 518) redogjort för hur utökning av antal varianter i ett 

sortiment kan kommunicera högre kunskap och kvalitet till kunden. Broniarczyk, Hoyer och 
McAlister (1998) betonar samtidigt att det är vanligt förekommande för företag att använda 

sig av ett så kallat ”efficient assortment”, där de artiklar som inte bidrar tillräckligt till 
lönsamheten plockas bort. Ett företag står ofta i valet och kvalet mellan ett ”efficient 

                                                 
2

 Ring, Emelie (2011). Osäker framtid för Hemtex [Artikel]. Publicerad: 2011-01-28 Tillgänglig : 

http://www.va.se/nyheter/2011/01/28/osaker-framtid-for-hemtex/ index.xml [2011-02-08] 
3
 Thurow, Helena (2007). Sortiment och pris- vad du säljer och till vilket pris [Artikel]. Publicerad : 2007-12-07 

Tillgänglig: http://www.foretagande.se/Forsaljning-och-Marknadsforing/Sortiment-och-pris-vad-du-saljer-och-

till-vilket-pris.html [2011-03-14] 
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assortment” och strävan att erbjuda största möjliga valmöjlighet till kunden. Därmed återfinns 

en komplexitet inom kunskapsområdet sortiment som denna rapport ämnar undersöka. 

  

1.3 Problemformulering 

Mot bakgrund av problemdiskussionen strävar uppsatsen efter att undersöka hur företaget 
Hemtex kan arbeta med sitt sortiment för att vinna marknadsandelar och öka försäljningen. 

Då sortimentsområdet Baby visat tendenser till bättre resultat än resterande produktgrupper 
vill uppsatsen främst fokusera på denna del av sortimentet. Följande problem samt 

underfrågor har formulerats: 
 
Hur kan Hemtex arbeta strategiskt med sortimentet som konkurrensmedel? 

 
- Hur kan Hemtex använda sortimentet för att uppnå en image där de lever upp till affärsidén 
”Inspiration, kvalitet och service till ett överraskande bra pris”? 

 
- Vilka strategier bör Hemtex använda för babysortimentet i framtiden? 
 

1.4 Syfte 

Studien eftersträvar att ge en fyllig beskrivning av hur Hemtex arbetar med sitt sortiment samt 

av hur företagets kund kan uppfatta det. Dessutom strävar uppsatsen efter att formulera 
tänkbara framtida sortimentsstrategier för Hemtex, som även kan appliceras på liknande 

sortiment hos andra företag.  
 
Den teoretiska referensramen användas som ett verktyg för att tolka  och analysera den 

insamlade empirin. Inför studiens påbörjande fanns mycket begränsade kunskaper om både 
fallföretaget Hemtex och teori inom sortimentsstrategier, vilket medförde ett behov av en 

explorativ inriktning. Syftet är därmed att skapa en övergripande bild av problemet och 
fallföretaget.  
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2. Metod 

I följande kapitel redogörs för val av metod utifrån diskussion rörande studiens möjligheter 

och begränsningar. Kapitlet behandlar undersökningsdesign, intervjuns utformning, val av 

informanter, reliabilitet och validitet samt analysmetod. 

2.1 Undersökningsdesign 

Johannessen och Tufte (2002 s. 49) beskriver ett flertal olika faktorer som man bör ta hänsyn 
till vid designen av en undersökning. Till en början måste man beakta vem eller vad som ska 

undersökas, samt hur undersökningen ska genomföras.  

 
Då studien ämnar samla in mycket information om ett begränsat fenomen är en fallstudie en 
lämplig forskningsstrategi. Vidare önskas fylliga beskrivningar uppnås och i linje med vad 

som ofta används för fallstudier bygger därför studien på kvalitativ data. I studien behandlas 
fallföretaget Hemtex för att skapa en förståelse kring situationens specifika processer inom 
sortimentsplanering. Studiens kvalitativa data samlades in genom semistrukturerade intervjuer 

för att uppnå en hög grad av fyllighet. 

 

2.2 Val av informanter 

Babysortimentet inkluderar enligt Hemtex alla produkter för slutanvändare mellan 0-2 år. 
Listan över vilka som kan tänkas handla hemtextil till barn kan göras lång och därmed var det 

av största vikt att i ett inledande skede tydligt avgränsa vilka som ingick i den grupp som var 
relevant för studien. Valet gjordes att endast inkludera föräldrarna och därmed uteslöts mor- 
och farföräldrar, syskon, vänner eller andra som också kan tänkas handla åt barnet. I 

uppsatsen ansågs det befogat att anta att föräldrarna är de som står för de flesta inköpen 
angående barnet.  

 
Det fanns svårigheter i att finna informanter som var villiga att ställa upp på en intervju, då 
undersökningen var helt beroende av deras välvilja och inte kunde erbjuda någon form av 

kompensation. Urvalet utfördes genom att författarna kontaktade bekanta för att fråga om de 
kände till någon med barn mellan 0-2 år som kunde tänka sig att ställa upp på en halvtimmes 

intervju. Utifrån detta erhölls tio möjliga kandidater, men i slutändan var det endast tre som 
kunde tänka sig ställa upp inom den utsatta tidsramen. Detta gör att urvalet klassificeras som 
ett bekvämlighetsurval. En ytterligare faktor som bidrog till detta, var den geografiska 

begränsningen. Då intervjuerna krävde personliga möten med informanterna var 
undersökningen begränsad till Göteborg med omnejd. För att i största möjliga mån 

kompensera för det lilla antalet informanter gjordes istället ytterligare ansträngningar för att 
redogöra för intervjuerna på ett så fylligt beskrivet sätt som möjligt. Dock hade ett större anta l 
informanter, med större geografisk spridning varit önskvärt för att skapa en ännu fylligare bild 

av målgruppen för babysortimentet. 
 

Gällande Hemtex medarbetare gjordes ett strategiskt urval av vem som skulle delta i 
undersökningen. Valet grundades i strävan om att främst generera överförbar kunskap snarare 
än att åstadkomma statistiska generaliseringar. Gruppen som det valdes inom avgränsades till 

att endast inkludera de anställda vid huvudkontoret i Borås då den personal som har störst 
insikt i sortimentsstrategierna återfinns där. Urvalet skedde utifrån vilken medarbetare som 

har anknytning till babysortimentet samt var tillgänglig för intervju. Därmed gjordes ett icke 
slumpmässigt urval. Inför intervjun var möten inbokade med två medarbetare på Hemtex 
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huvudkontor men då den ena personen med kort varsel fick förhinder att medverka 

intervjuades endast en av Hemtex medarbetare. Dock ombads informanten att tala utifrån 
företagets åsikter snarare än sina egna, vilket gör  att studien ändå representerar Hemtex som 

företag. 
 

2.3 Intervjuernas utformning 

Vid informationsinsamling beskriver Patel och Davidson (2003 s. 72) att två aspekter bör 
beaktas. Dels graden av standardisering, vilken beskriver hur strikt frågorna är formulerade 

samt i vilken ordningsföljd de kommer. Det andra är strukturering, vilket beskriver till vilken 
grad informanten själv får tolka frågorna fritt utifrån sin egen inställning och erfarenhet. I 
denna studie var intervjun utformad på ett semistrukturerat sätt, där fokus låg vid att för stå 

informanten och erhålla fylliga svar. Intervjuerna var huvudsakligen baserade på 
diskussionsämnen och mindre strukturerade frågor som inte nödvändigtvis behövde ställas i 

en specifik följdordning. Detta motiverades av en genomgående strävan efter att t illvarata så 
fylliga svar som möjligt för att ge bästa förutsättningar för förståelse. Intervjuerna innehöll 
dock även ett fåtal frågor av mer strukturerad art, för att tillföra uppsatsen aktuell information 

om fallföretaget Hemtex. 
 

Inledningsvis i intervjun ställdes frågor av lite mer neutral karaktär för att ge informanten 
möjlighet att känna sig bekväm och bli ”varm i kläderna”. Vikten av att inte hämma 
informanten har tagits upp av Patel och Davidson (2003 s. 78) och har stark anknytning till 

hur intervjuaren beter sig under intervjutillfället. Det är viktigt att vara medveten om att 
intervjuaren också är medskapare till samtalet genom sin påverkan av intervjuobjektet. 

Samtidigt som intervjuaren försökt hjälpa intervjuobjektet att bygga meningsfulla resonemang 
så har det tagits i beaktning att undvika störande element i form av ovanligt språkbruk, gester 
eller annat kroppsspråk. För att kunna återge resonemanget så exakt som möjligt antecknade 

den ena intervjuaren, samtidigt som den andre ställde frågorna. Dessutom användes 
ljudupptagning under hela samtalet för att senare kunna gå tillbaka och lyssna på vad som 

sades ordagrant. Detta hjälpte informationsinsamlingen i studien att uppnå en högre grad av 
fyllighet, vilket också är eftersträvansvärt. 

 
Beroende på vem eller vilka som intervjuades var frågeformuläret utformat på två olika sätt. 
Kronologiskt sett inföll intervjun med fallföretaget Hemtex först, där en dryg timmes 

diskussion skedde på företagets huvudkontor med en anställd titulerad Business area manager. 
Personen hade god insikt i såväl den övergripande sortimentsstrategin som babysortimentet då 

hon arbetar inom detta område. Diskussionsfrågorna i denna intervju baserades delvis på 
operationaliserade begrepp ur den på den teoretiska referensramen, för att kunna utröna hur 
Hemtex arbetar i förhållande till teoretiska modeller. 4  Frågeformuläret utformades på ett 

kortfattat sätt och informanten uppmanades att fritt associera kring frågorna. Dessutom 
uppkom följdfrågor under samtalets gång. Detta gjordes för att undvika alltför många 

förutbestämda och detaljerade frågor som skulle riskera att styra informantens svar i alltför 
hög grad.  
 

Den andra gruppen som intervjuades var potentiella kunder för Hemtex babysortiment. 
Frågorna baserades dels på operationaliserade begrepp ur teoretiska modeller, men det tillkom 

även frågor som rörde de svar som erhållits vid intervjun med fallföretaget för att se hur de 
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områden som Hemtex tyckte var viktiga uppfattades av konsumenterna. 5  Hemtex hade 

tidigare fått välja ut ett antal produkter ur babysortimentet och intervjuerna inleddes med att 
informanten fick titta och känna på dessa. De utvalda produkterna bestod av fem varianter av 

påslakanset, två badponchos samt en filt. 6  Mötena med informanterna skedde i lugn och 
ostörd miljö för att undvika yttre distraktioner. I likhet med det andra frågeformuläret bestod 
även detta av kortfattade frågor och diskussionsområden som syftade till att locka fram fylliga 

svar.  Samtliga tre intervjuer tog strax under en halvtimme att genomföra.    
 
Patel och Davidson (2002 s. 79) beskriver svårigheten i att mötas på lika villkor beroende på 
exempelvis maktfaktorer. Detta bedömdes viktigt att ha i åtanke i sammanhanget, då 

förutsättningarna riskerade att bli olika beroende på om det var en anställd på Hemtex eller en 
privatperson som intervjuades. Dessa två grupper har flera skillnader, exempelvis i kunskaper 

eller förutfattade meningar om ämnesområdet hemtextil. Denna olikhet bedömdes dock vara 
en del av det relevanta i undersökningen, då det kan återspegla hur väl Hemtex förstår sin 
målgrupp och dess preferenser. 
 

2.4 Val av teoretisk referensram 

För att kunna fullfölja syftet att genomföra en explorativ ansats krävdes en genomgång av 
relevant litteratur. Detta gav möjlighet till ökad förförståelse vilket gjorde att uppsatsen kunde 

få en tydligare inriktning. Utifrån litteraturgenomgången skrevs en teoretisk referensram där 
utvalda begrepp och teorier förklarades. Den teoretiska referensramen strävar efter att ge en 

sammanhängande och logisk helhet för att på så sätt fungera som ett analysverktyg vid 
behandlingen av den insamlade empirin.  
 
För att finna accepterade och relevanta teorier har sökning skett i litteratur och tidskrifter. I 
introduktionen har artiklar ur dagstidningar och från Internet använts för att belysa 

problemområdet, men i den teoretiska referensramen har endast vetenskapliga artiklar och 
fack- eller kurslitteratur använts för att i största möjliga mån säkerhetsställa källornas 

trovärdighet.  
 
Då den teoretiska referensramen endast beskriver ett begränsat antal teorier och begrepp blir 
den samtidigt en begränsning för uppsatsen. Christensen et al. (2001 s. 63) beskriver 

referensramen som ett par glasögon som kommer att till viss del bestämma hur beskrivningar 
och tolkningar sker. Detta synsätt har rapporten försökt tillvarata och det har lagts stor vikt 
vid att tydligt beskriva de teorier som tillämpats för att på så sätt skapa ökad medvetenhet 

kring valet av “glasögon”. I de resonemang som förs i uppsatsen finns tydliga 
källhänvisningar och dessutom eftersträvas att redovisa inte bara de teorier som 

resonemangen bygger på, utan även de som motsäger dem.     

 

2.5 Reliabilitet och validitet 

Två begrepp som är centrala vid insamling av empirisk da ta är validitet och reliabilitet. 

Reliabilitet handlar om pålitlighet hos mätinstrumentet och för att testa reliabiliteten kan man 
exempelvis göra undersökningen två gånger för att se om samma svar ges vid båda tillfällena 

(Johannessen & Tufte 2002 s. 28). För denna studie har reliabiliteten dock en annorlunda 
innebörd då forskningen endast gör anspråk på att vara explorativ och beskrivande. 
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Undersökningen eftersträvar inte att skapa en generaliserbar modell, utan att fånga en 

ögonblicksbild av hur en sortimentskategori inom hemtextil kan vara utformad samt uppfattas 
idag. Att en informant skulle ge annorlunda svar vid ett upprepat intervjutillfälle visar alltså 

inte på låg reliabilitet, utan snarare att informanten tänkt och utvecklat sitt resonema ng sedan 
det föregående tillfället. Detta synsätt för en kvalitativ ansats redogör även Patel och 
Davidson (2002 s. 102) för i sin bok ”Forskningsmetodikens grunder”. 

 
Då data används för att beskriva verkligheten är det viktigt att fråga sig hur starkt den 

verkligen representerar det man vill undersöka. För att beskriva detta används begreppet 
validitet (Johannessen & Tufte 2002 s. 47). En av svårigheterna som uppkom under studiens 

genomförande var att finna lämpliga informanter inom Hemtex potentiella målgrupp för 
babysortimentet. Ambitionen var att intervjua minst fem personer, men då två av 
informanterna fick förhinder att medverka i sista stund begränsades antalet personer till tre. På 

grund av dessa yttre omständigheter finns det anledning att anta att studiens validitet 
påverkats negativt i viss mån, då svaren ej blir representativa för den generella målgruppen.   

 
I strävan efter en hög validitet är det viktigt att frågorna i studien är noggrant anpassade för att 
undersöka rätt sak (Andersen 1998 s.  85). Stor vikt lades därför vid hur frågorna för studien 

konstruerades, för att nå en så hög nivå av validitet som möjligt. För att få bästa möjliga 
förutsättningar att ställa rätt typ av frågor schemalades samtliga intervjuer efter att större 

delen av den teoretiska referensramen var skriven, för att ge tillräcklig bakgrund. Dessutom 
användes litteratur inom samhällsvetenskaplig metod för att kritiskt granska frågorna innan 
intervjutillfällena. Frågorna var konstruerade för att uppmana informanterna till att själv tänka 

och tolka sammanhangen, och därför var det av stor vikt att ingen fråga kunde uppfattas som 
ledande. I vissa situationer blev det nödvändigt att avvika från manus för att uppnå önskad 
fyllighet i svaren och därmed kan intervjuaren påverkat  mer än önskvärt vid dessa tillfällen.  

 
Vidare finns det risk att forskaren i transkriptionsprocessen lägger in egna värderingar och 
bedömningar i sammanfattningen av intervjun. Det finns svårigheter i att översätta talspråk till 
skriftspråk vilket gör att forskaren ofta frestas till att korrigera exempelvis grammatiska fel 

eller otydliga meningsbyggnader. Detta riskerar att förvränga informationen (Patel & 
Davidson 2002 s. 105). I denna rapport eftersträvas en medvetenhet kring denna risk för att 

minimera effekterna av den. I de avsnitt där informantens exakta svar velat användas har 
denne citerats ordagrant för att avbilda åsikten så exakt som möjligt.  
 
Ambitionen har funnits att ge läsaren en möjlighet att kritiskt kunna granska reliabiliteten 
såväl som validiteten i uppsatsen och det har därför eftersträvats att ha tydliga beskrivningar 

av de tillvägagångssätt som använts i studien. Målsättningen är att uppsatsen ska präglas av en 
hög grad av transparens och självkritik gällande de empiriska slutsatserna. Patel och Davidson 

(2002 s. 105) benämner detta som en hög grad av kommunikativ validitet där forskaren tydligt 
redogör för fenomenet med fylliga beskrivningar eller ”thick descriptions”. I denna studie har 
en genomgående tydlighet eftersträvats gällande allt ifrån förförståelse, teori och urval till 

undersökningens kontext och analys vilket sannolikt ger högre validitet åt uppsatsen. 
 

2.6 Analysmetod 
 

Andersen (1998 s. 22) berättar om fyra grundelement som tillsammans utgör 
kunskapsproduktion. De fyra elementen består av problemformulering, teori, empiri och 

konklusioner. I denna uppsats återfinns samtliga fyra element och målet under 
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uppsatsprocessen har varit att använda teorin som ett verktyg för att tolka den insamlade 

informationen i strävan efter att besvara frågeställningen. 
 
Det finns två huvudsakliga förhållningssätt mellan teori och empiri, induktion och deduktion 
(Andersen 1998 s. 29). I denna ansats återfinns främst en deduktiv inriktning, då rapporten 

åsyftar att använda teorier för att analysera och konkretisera information erhållen genom en 
fältstudie. Därmed har en avledning gjorts från det generella till det konkreta med ett 

beskrivande syfte som bakgrund. Dock återfinns även en del induktiva inslag i processen trots 
att den i sig inte är teoribildande. Valet av semistrukturerade intervjuer som 
datainsamlingsmetod har gjort att ansatsen fått nya infallsvinklar under uppsatsens gång vilket 

tidvis gett induktiva inslag. 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogörs det för den teorietiska referensram som studien bygger på. Kapitlet 

presenterar teori angående sortimentsutformning, image och sortimentsstrategier.  

 

3.1 Sortiment - en sammansättning av varor och tjänster  

Kotler et al. (2008 s. 517) beskriver hur ett företag inte bara bör lägga stor vikt vid 

utformningen av varje enskild produkt, utan också hur varje produktlinje är utformad. En 
produktlinje definieras som en grupp produkter som har liknande funktion, samma målgrupp, 
samma försäljningskanal eller liknande prisnivå. Solomon et al. (2006) beskriver hur en 

konsuments syn på en produkt inte bara påverkas av den enskilda produktens egenskaper, 
utan också färgas av det omgivande sortimentet samt konsumentens tidigare kunskaper om 

liknande produkter. När en konsument ställs inför en okänd produkt använder denne sina 
tidigare kunskaper om närbesläktade produkter för att få kunskap och en uppfattning om den 
nya produkten. Därmed är kategoriseringen av produkter i butiken en viktig faktor för hur 

sortimentet ska uppfattas. 
 
Malm, Moback och Norman (2001 s. 56) presenterar grundläggande tankegångar angående 
sortiment och strategier. De betonar vikten av kongruens mellan affärsidé och sortiment för 

att optimera sortimentsplaneringen. Rimligtvis kan inget företag erbjuda alla varor till alla 
kunder och därför hjälper affärsidén till att avgränsa vad som ska erbjudas och till vem. Detta 

visar på att sortimentsplaneringen är grundläggande för ett säljande företag. 
 
Vidare beskriver Malm, Moback och Norman (2001 s. 57) hur ett sortiment är uppbyggt av 
flera olika produktkategorier. Främst måste företaget uppfylla kundernas förväntade sortiment 
som är de grundläggande produkter man som kund förväntar sig kunna hitta i butiken. Detta 

segment benämns som bassortimentet. Om dessa varor saknas riskerar man att tappa kundens 
förtroende då den kan uppleva sortimentet som inkomplett. Utöver bassortimentet krävs också 

ett kantsortiment för att spetsa till utbudet och ge butiken en unik profil. Utan sådana 
produkter kan kunden uppleva butiken som trist och förutsägbar. Tilläggssortimentet eller 
kantsortimentet varierar mellan olika tidsperioder, säsonger och trender till skillnad från 

bassortimentet som är mer konstant. Kunden köper inte artiklarna för att den måste, utan 
snarare för att bekräfta sin personliga identitet. Ofta har de här två sortimentsgrupperna olika 

roller: bassortimentet genererar de stora försäljningsvolymerna och kantsortimentet väcker 
intresse samt inspirerar. 
 
Malm, Moback och Norman (2001 s. 62) beskriver även sortimentets utformning på 

produktnivå och talar om varans roll i ett sortiment. Ett sortiments egenskaper bestäms av 
sammansättningen av varor och därmed är den enskilda varans egenskaper viktiga. Sju olika 
typer av varor presenteras: indragare som syftar till att locka kunder med ett förmånligt pris, 

storsäljare som har den största försäljningsandelen inom sitt marknadssegment, hyllvärmare 
som säljer dåligt, marginalstarka varor som ger högt täckningsbidrag, profilprodukter som 

hjälper butiken att utmärka sig, marknadsledare som har den största försäljningsandelen inom 
sitt segment och slutligen märkesvaror som säljs under ett varumärke som är bland ledarna i 
sitt segment. 
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3.2 Sortimentets struktur 

Ett sortiments karaktär har sin grund i vilken bransch det verkar inom, vilken affärsidé det 

vilar på och vad för konkurrenssituation som råder på marknaden.7 Gezelius och Wildenstam 
behandlar i sin bok Marknadsföring- Modeller och principer (2008 s. 173) begreppet 
produktmix, vilket i följande avsnitt även benämns som sortiment. I avsnittet lyfts fyra olika 

begrepp fram som kan karaktärisera olika typer av produktmixer: produktmixens bredd, 
längd, djup och konsistens/konsekvens (consistency). 

 
Ett brett sortiment karakteriseras av att butiken erbjuden många produktområden. Ett exempel 

på ett brett sortiment är stormarknader som erbjuder flera olika varugrupper så som både mat, 
strumpor och verktyg. I andra änden av skalan återfinns det smala sortimentet som har ett mer 

“nischat” utbud med få produktområden. Ett sortiments längd avgörs av hur många 
produkttyper som återfinns inom varje produktområde. Ett långt sortiment har de flesta 
produkter som kan tänkas användas inom ett område, medan ett kort sortiment endast erbjuder 

ett fåtal produkttyper (Kotler et al. 2008 s. 520). 
 
Sortimentets djup refererar till hur många varianter som återfinns inom varje produkttyp 
(Kotler et al. 2008 s. 520). Ett djupt sortiment erbjuder exempelvis 30 olika modeller på 

handdukar, medan ett grunt sortiment endast erbjuder fem varianter. Flertalet fackhandlare 
utformar ett djup i sitt sortiment för att därigenom kunna tillgodose de kunder med ett 
specialintresse inom ett visst område (Malm, Moback & Norman 2001). 

 
Den fjärde sortimentsegenskapen som tas upp är konsistens eller konsekvens. Den behandlar 
hur pass enhetlig produktmixen är. Om sortimentet består av likartade produkter eller 
produkter för liknande användningsområde innebär det en hög konsistens (Kotler et al. 2008 

s. 520). 
 
Malm, Moback och Norman (2001) påtalar hur sortimentsegenskaperna kan kombineras i 
olika sammansättningar för att profilera butiken. Ett av de vanligaste ställningstaganden är om 

man vill uppfattas som specialist med ett smalt och djupt sortiment eller tilltala många med ett 
brett och grunt sortiment. I slutändan blir det ofta en prisfråga för företaget då det är kostsamt 
att hålla många artiklar i lager. Dessutom bör man som företag hålla i åtanke vad man vill 

kommunicera till kunden, och vilken image man vill förmedla. 
 

3.3 Produktlinjens längd och djup 

En vanlig metod för att öka sin försäljning är enligt Bayus och Putsis Jr. (1999) att utöka 
antalet produktvarianter eller varumärken. De beskriver hur man kan använda “product 

proliferation” eller utökning av sortimentet som ett kraftfullt strategiskt verktyg. 
Sortimentsutökning innebär flera faktorer, så som många nya produkter, stor variation i 
sortimentet och långa produktlinjer. Inom varje produktgrupp finner man även ett stort antal 

varianter eller märken av varje produkt. Dagens handel använder sig i stor utsträckning av 
utvidgat sortiment då det kan generera flera viktiga fördelar. 
 

 

                                                 
7
 Thurow, Helena (2007). Sortiment och pris- vad du säljer och till vilket pris [Artikel]. Publicerad : 2007-12-07 

Tillgänglig: http://www.foretagande.se/Forsaljning-och-Marknadsforing/Sortiment-och-pris-vad-du-saljer-och-

till-vilket-pris.html [2011-03-14] 
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Lancaster (1979) är en av dem som tidigare beskrivit följder och fördelar av 

sortimentsbreddning och författarna Bayus & Putsis Jr. (1999) refererar till hans beskrivning i 
sin artikel. Enligt Lancaster (1979) influerar sortimentsbreddning tre olika mekanismer i ett 

företag. Först nämns efterfrågeaspekten, där en bred produktlinje kan tillfredsställa en 
heterogen målgrupp. Företaget ser till att erbjuda produkter “för alla” och genom detta kan ett 
företag höja sin generella efterfrågan och öka försäljningen. 

 
Dock kommer en annan aspekt att påverkas av detta, nämligen kostnaden per såld vara, då 
man riskerar ökade produktutvecklingskostnader, lagerkostnader och högre komplexitet i 
tillverkningen. Med denna bakgrund hävdar Bayus och Putsis Jr. (1999) att det är en fråga om 

avvägning mellan att uppnå ökad efterfrågan och acceptera ökade kostnader. 
 
Den tredje aspekten som tas upp av Lancaster (1979) samt Bayus och Putsis Jr. (1999) är 
användandet av sortimentsbreddning för externa strategier, då främst i syfte att vara 

konkurrenskraftig på marknaden. I en oligopolistisk marknad, där försäljningen domineras av 
ett fåtal stora aktörer,  kan det förhindra uppkomsten av nya konkurrenter då man fyller upp 
eventuella luckor i utbudet. Även i en konkurrenspräglad marknad kan ett företag vinna 

fördelar genom att sortimentsbredda då det skyddar mot växande konkurrenter och kan höja 
det egna företagets anseende. 

 
Bayus och Putsis Jr. (1999) påtalar att företag med stor marknadsandel ofta har en mer 

heterogen målgrupp. Därmed uppstår ett behov av att bredda produktlinjen för att 
tillfredsställa den splittrade målgruppen. Dock kan strategin med en utvidgat sortiment 

betraktas som ett tveeggat svärd, där priset man får betala för att tillta la många kunder består i 
höga produktions- och lagerhållningskostnader. 
 
Sortimentets omfattning och konsekvenserna av detta har även undersökts av Berger, 
Draganska och Simonson (2007). De har undersökt hur antalet produktvarianter påverkar 

kundens perception och val av produkt. 
 
En vanlig uppfattning gällande sortimentets djup, antalet varianter, är att det alltid är bättre att 
erbjuda kunden så många valmöjligheter som möjligt. Lancaster (1979) är en av dem som 

betonar detta, och säger vidare att anledningen är att fler produkter möjliggör för företaget att 
kunna tilltala en bredare målgrupp och där igenom öka försäljningen. Senare har detta 

påstående dock ifrågasatts av flertalet andra studier, där resultaten påvisat att alltför många 
valalternativ fått konsumenten att helt avstå från köp. Bland annat skriver Tversky och Shafir 
(1992) om detta och i sin artikel redogör de för hur valmöjligheter ofta orsakar en mer 

komplicerad beslutsprocess. De hävdar att svårigheter uppstår eftersom konsumenten inte 
alltid vet hur den värderar produktens attribut, och därmed uppstår svårigheter i att jämföra 

kostnad gentemot fördelar, risk gentemot möjligt värde och tillfällig tillfredsställelse gentemot 
långsiktighet. 
 
Tversky och Shafir (1992) hävdar att problemet är oväsentligt i de fall då en produkt är 
överlägsen på samtliga plan, men att problemet däremot uppstår när alla produkter har både 

för- och nackdelar. Detta sätter igång en tankeprocess hos kunden och uppmanar dem att göra 
ytterligare informationssökning och mot denna bakgrund hävdas att kunden är mer benägen 

att skjuta upp själva köpet när det finns många valmöjligheter än när det finns få. 
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Trots dessa iakttagelser anser Berger, Draganska och Simonson (2007) att det finns 

betydelsefulla fördelar att uppnå med ett utvidgat sortiment. De hävdar att antalet erbjudna 
produkttyper eller varianter även indikerar att butiken innehar en hög grad av expertis, vilket 

påverkar kunden i dess val av produkt. Dessutom leder denna uppfattning av butiken till att 
kunden är mer benägen att uppleva produktens kvalitet som hög vid användning av varan 
efter köp.  

 
Genom sin studie fann Berger, Draganska och Simonson (2007) att konsumentens 
kvalitetsupplevelse påverkades både inom ett och samma märke samt mellan flera olika, 
beroende på antal varianter. Dock fann studien att det finns vissa förbehåll. För det första 

uppkommer sambandet mellan utbud och kvalitet endast när valmöjligheterna är tydligt 
redovisade i förhållande till hela märkets utbud. Är presentationen av sortimentet rörig och 

oöverskådlig minskar alltså den upplevda kvalitets- och expertisnivån. För det andra är det 
viktigt att sortimentet även är noga utvalt med en hög grad av konsekvens, annars löper man 
risk att uppfattas som ostrukturerad, vilket också underminerar hela syftet. 

 

3.4 Sträckning och utfyllnad av produktlinjen 

Produktlinjens längd beskrivs av Kotler et al. (2008 s. 518) vara ett av de viktigaste besluten i 
sortimentsplaneringen. Om företaget kan öka sin vinst genom att lägga till artiklar i 

sortimentet är produktlinjen för kort och om företaget istället kan öka sin vinst genom att ta 
bort artiklar ur sortimentet är den för lång. Det är därmed viktigt att inte bara se till hur 

produktlinjen presterar i helhet, utan också att kontinuerligt utvärdera varje enskild produkts 
försäljning. 

 

 
 

Fig. 1 Möjlig sträckning av en produktlinje 
(Kotler et al. 2008 s. 519) 

 
Kotler et al. (2008 s. 518) betonar liksom Thurow8 vikten av ett samspel mellan affärsidé och 
sortimentsutformning. En butik som vill uppfattas som komplett och öka sina 

marknadsandelar kan dra nytta av en längre produktlinje i det långa loppet. Vill företaget 
däremot fokusera på kortsiktig avkastning kan en kortare produktlinje vara mer förmånlig då 

                                                 
8
 Thurow, Helena (2007). Sortiment och pris- vad du säljer och till vilket pris [Artikel]. Publicerad : 2007-12-07 

Tillgänglig: http://www.foretagande.se/Forsaljning-och-Marknadsforing/Sortiment-och-pris-vad-du-saljer-och-

till-vilket-pris.html [2011-03-14] 
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det generellt sett inte erfordrar lika höga lager- och försäljningskostnader. Utveckling av 

produktlinjen bör ske enligt en väl uttänkt plan. Två huvudsakliga sätt att förlänga 
produktlinjen tas upp: sträckning av produktlinjen (line stretching) eller utfyllnad av 

produktlinjen (line filling). Som figuren ovan redogör kan sträckning av produktlinjen ske i 
tre olika riktningar, uppåt, nedåt eller åt båda håll samtidigt. 

 
Företag som befinner sig i ett mer exklusivt marknadssegment kan ofta sträcka sin 

produktlinje nedåt genom att introducera produkter som håller en lägre nivå gällande pris och 
kvalitet. Detta kan vara en effektiv strategi för att fylla hål i marknaden eller försvara sig mot 
ökad konkurrens. Företag som däremot befinner sig på en lägre prisnivå kan istället välja att 

sträcka sin produktlinje uppåt genom att introducera produkter med en högre pris- och 
kvalitetsnivå. Detta kan även användas som ett verktyg för att ge ökad prestige åt hela 

sortimentet. Dock beskrivs detta som en strategi som medför risker. Det kan vara svårt att 
positionera om sig i kundernas medvetande och dessutom riskerar man att de nya 
konkurrenterna sträcker sin produktlinje nedåt för att möta konkurrensen. Som tredje 

alternativ kan ett företag sträcka sin produktlinje både uppåt och nedåt samtidigt. Detta är en 
strategi som kan möta konkurrens från företag med liknande, billigare produkter samtidigt 

som man undviker att tappa i prestige genom att mer exklusiva produkter lanseras (Kotler et 
al. 2008 s. 518). 
 
Det andra huvudsakliga alternativet som tas upp av Kotler et al. (2008 s. 520) är utfyllnad av 
produktlinjen. Det innebär att företaget istället lägger till fler varianter inom det befintliga 

sortimentet men utan att ändra pris- och kvalitetsbild. Det finns flera möjliga nyttor med 
denna strategi, exempelvis kan man utnyttja extra produktionskapacitet, erbjuda större utbud 

och fylla hål i marknaden för att motverka konkurrens. Det är dock viktigt att särskilja 
produkterna tillräckligt tydligt från varandra för att motverka kannibalism, där en ny produkt 
“äter upp” en redan befintlig produkts marknadsandelar istället för att generera nya. 

 

3.5 Sortimentets betydelse för ett företags image 

Image definieras av Kotler et al. (2008 s. 269) som den uppfattning och de åsikter som 

konsumenterna har om ett företag eller ett varumärke. Dessa åsikter baseras både på 
produkternas verkliga attribut, men även på subjektiva uppfattningar. Ett företags image är 

tidskrävande att bygga upp men ses som en värdefull tillgång då den inte kan kopieras av 
konkurrenterna. Oppewal och Koelemeijer (2005) redogör för hur sortimentet påverkar ett 
företags eller en butiks image. De hävdar att det är av stor vikt för ett företag att förstå 

effekterna som sortimentsförändringar har på butikens image. Tonvikten i deras studie ligger 
vid att undersöka hur imagen påverkas av att utöka respektive reducera sortimentets 

omfattning. Dagens teknologi möjliggör för företagen att följa varje enskild varas försäljning i 
realtid, och justera sortimentet utefter vilka varor som säljer bra. På så sätt arbetar man med 
att eliminera de varianter som inte anses bidra tillräckligt till den totala omsättningen. Detta 

benämns av Broniarczyk, Hoyer och McAlister (1998) som ”efficient assortment”. Dock 
krävs det en medvetenhet kring att reducering av sortimentet påverkar även andra faktorer, 

däribland konsumenternas uppfattning om butiken. 
 
Precis som Lancaster (1979), Bayus och Putsis Jr. (1999) och Kotler et al. (2008 s. 518) 
beskriver Oppewal och Koelemeijer (2005) att ett omfattande sortiment får kunden att 
uppfatta butiken som mer komplett. Att dessutom ha ett tydligt strukturerat sortiment medför 

flertalet fördelar för kunden. Det hjälper dem att hitta den vara de söker, jämföra de olika 
produktalternativen, reducerar osäkerhet i beslutsprocessen och kan även göra att 
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shoppingupplevelsen blir mer lustfylld för kunden. Om sortimentet även innehåller många 

varianter anses detta ha positiv inverkan på butikens image. Anledningarna so m presenteras är 
kopplade både till ekonomiska och psykologiska faktorer. Gällande den ekonomiska aspekten 

upplevs en möjlighet till tids- och transportbesparing genom ett utvidgat sortiment, då 
konsumenten kan handla allt på samma ställe. De psykologiska aspekterna grundar sig i att 
konsumenten upplever en större sannolikhet att hitta den optimala produkten i ett sortiment 

som erbjuder många varianter. 
 
Det finns även forskning som tonar ner betydelsen av sortimentsomfattning. Broniarczyk, 
Hoyer och McAlister (1998) har studerat effekterna av sortimentsreducering och hävdar i sin 

artikel att risken för negativ påverkan av ett företags image är liten. Så länge konsumenten 
upplever att det finns en produkt som den favoriserar, samt att exponeringsytan för 

sortimentet hålls konstant visar studien att man kan eliminera mellan 25-50% av varianterna 
utan att kunden uppfattar någon negativ inverkan på sina valmöjligheter. Rekommendationen 
gällande sortimentet blir således att göra mindre reduceringar av icke lönsamma varor för att 

minska produktions- och lagerhållningskostnader.  
 

Iyengar och Lepper (2000) hävdar även de att fler valmöjligheter inte alltid är bättre. Genom 
sin studie drar de slutsatsen att många valmöjligheter kan kännas attraktivt för kunden vid 
första anblicken, men att det i slutändan kan försvåra och fördröja inköpet. I sin artikel 

presenterar de ett resultat som visar att själva mötet med sortimentet och produkterna ibland 
upplevs som mer positivt då många varianter erbjuds, men att konsumenten i efterhand 

riskerar att vara mer benägen att ångra sitt val.   
 
Vidare är trovärdighet en faktor som påverkar ett företags image. Maathuis, Rodenburg och 
Sikkel (2004) behandlar i sin artikel vikten av denna faktor för ett varumärke. De påpekar att 
målgruppens förtroende gentemot ett varumärke kan vara avgörande då konsumentens vilja 

att handla en produkt till stor del förlitar sig på ett sådant förtroende. Vidare redogör de att 
trovärdigheten för ett varumärke styrs av både känslor och förnuft men att de känslomässiga 

och rationella aspekterna varierar mellan olika varumärken. Lyckas man få kunden att känna 
en trovärdighet inför varumärket bidrar det till en enklare köpprocess för kunden eftersom 
denne kan undvika en komplex valsituation. Inköp kan då göras med en viss rutin och 

produkter som är okända upplevs inte som ett osäkert val då produkten representeras av ett 
pålitligt varumärke. 

 
Maathuis, Rodenburg och Sikkel (2004) nämner även vad ett företag som strävar efter att 
skapa en image som utstrålar trovärdighet bör göra. Företaget bör kommunicera om sitt sätt 

att hantera frågor angående behandling av personal och miljöfrågor eftersom denna typ av 
frågor ofta genomsyrar kundens bedömning av företaget. Vidare är det inte alltid en 

nödvändighet att fokusera på att kommunicera ut produktens goda kvalitet om önskan består i 
att öka kundens förtroende. Det är istället av större vikt att lyckas förändra den negativa bild 
som kan finnas hos kunden till att istället bli en positiv uppfattning av produkten eller 

varumärket. 
 

3.6 Bostonmatrisen 

Edwards Nutton (2006/2007) behandlar i sin artikel vikten av ett företags fokusering på de 

aktivitetsområden i företagsportföljen som bidrar till konkurrenskraft och potentiell framtida 
tillväxt. Ett hjälpverktyg för att analysera ett företags portfölj är Bostonmatrisen, i vilken 

kartläggning sker av företagets nuvarande och kommande produkters position på marknaden. 
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Matrisen ser även till vilka krav om kapitaltillskott som finns, produktens bidrag till 

lönsamheten och i vilken riktning utvecklingen av produkten sker (Laurelli et al. 1990). Med 
hjälp av matrisen berörs kärnan av ett företags finansiella strategi och genererar en 

uppfattning om huruvida pengar bör placeras eller inte i ett specifikt område (Perkins 1990). 

 
Edwards Nutton (2006/2007) redovisar att matrisen utarbetades 1970 av företaget Boston 
Consulting Group i en strävan efter att kartlägga och hantera de pengaflöden som skedde 

inom företaget. Matrisen fick därav sitt namn och är numera en välanvänd modell vid analys 
av företagsportföljer. Den kan även användas inom andra områden så som vid analys av 
marknadsföring av varumärken, produkthantering samt portfölj- och strategihantering i ett 

steg till att utveckla en affärsrörelse eller produkt. Vidare påpekar Barksdale och Harris Jr. 
(1982) att produktportfolioanalysen kan användas till mer än att utläsa vilka produkt- och 

marknadsföringsstrategier som bör användas inom organisationen. Den kan även användas för 
att kartlägga företagets konkurrenters produkter och på så sätt förutse vilka strategiska 
möjligheter de kan tänkas ha. 

 
Barksdale och Harris Jr. (1982) presenterar i sin artikel grunderna och funktionen av Boston-

matrisen, innan de vidare diskuterar dess fördelar samt nackdelar. Då en produkt ska 
analyseras med hjälp av matrisen graderas den utifrån två perspektiv vilka utgör de två axlar 

som modeller bygger på. Som framgår av figuren nedan graderar X-axeln produktens relativa 
marknadsandel som visar hur den står sig på marknaden gentemot sina största konk urrenter, 
medan Y-axeln graderar dess potential till marknadstillväxt.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Fig. 2 Bostonmatrisen 
    (Kotler et al. 2008 s. 141) 

 
Vidare redovisar Barksdale och Harris Jr. (1982) att produktens marknadstillväxt uppskattas 
genom att se till vilken tillväxtgrad av marknaden eller i vilket marknadssegment som 

produkten befinner sig i. Produktens relativa marknadsandelar mäts utifrån hur  stora 
marknadsandelar som produkten besitter gentemot dess största konkurrenter. När produkten 

analyserats utifrån dessa två perspektiv har den erhållit en position som återfinns i en av de 
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fyra kvadrater som utgör matrisen. De indelade produkterna kräver olika nivåer av 

investeringar, bidrar olika mycket till lönsamheten, har olika förutsättningar för tillväxt och är 
i behov av olika konkurrentstrategier beroende på vilken kvadrat de tillhör. Produktens 

position i matrisen märks ut med en cirkel vars area är proportionerlig till dess säljvolym för 
att bidra till en visuell bild av vilken fördelning företagets produkter har gentemot varandra. 
De fyra kvadraterna symboliserar var och en ett specifikt karaktärsdrag hos produkten och 

omnämns utifrån det som stjärna, frågetecken, kassako eller byracka. Dessa fyra 
karaktärsdrag är vad som visuellt kartlägger företagets produkt-portfölj. 

 
Barksdale och Harris Jr. (1982) samt Edwards Nutton (2006/2007) behandlar matrisens olika 

kategorier och kartlägger vad som är produktens utmärkande kännetecken inför vilken av de 
fyra kategorierna den bör tillhöra.  

 
Edwards Nutton (2006/2007) presenterar de produkter vars tillväxt har avstannat men som 
fortfarande besitter stora marknadsandelar. Dessa produkter faller inom för den kategori som 

omnämns kassako. Produkterna bidrar generellt sett till en stor del av lönsamheten eftersom 
de genererar en större inkomst än vad de kräver i återinvesteringar. Dessa produkter är därför 

värdefulla för företaget och bör skyddas ordenligt så att deras position på marknaden kvarstår. 
Det överskott som kassakorna skapar bör företaget investera i något annat område i  
produktportföljen. 

 
Vidare redovisar Edwards Nutton (2006/2007) Bostonmatrisens kategori stjärna som 

symboliserar de produkter som är starka inom tillväxt och besitter stora marknadsandelar. 
Karaktäristiskt för denna kategori är att produkterna är i behov av kontinuerliga investeringar 

under hela tillväxtfasen. Vanligtvis genererar produkterna vinst men dock inte alltid 
tillräckligt mycket för att underhålla sig själva. Lyckas produkten behålla sin position i 
stjärnkategorin övergår den sedan till att bli en kassako i samband med att tillväxten avstannar 

och investeringsbehoven minskar. Barksdale och Harris Jr. (1982) påpekar att stjärnprodukter 
är de produkter som har bäst möjligheter för framtida tillväxt och är därför attraktiva ur ett 

investeringsperspektiv. En lämplig strategi för den här kategorin av produkter är att satsa på 
att utöka eller underhålla sina marknadsandelar.  
 

Bostonmatrisens tredje kategori, frågetecken, beskriver Edwards Nutton (2006/2007) som de 
produkter som har svaga marknadsandelar i kombination med en stark tillväxt. Produkten 

kännetecknas av att de vanligtvis är i behov av större investeringar än vad de sedan inbringar i 
lönsamhet till företaget. De stora investeringarna är nödvändiga för att skapa en starkare 
position och generera större marknadsandelar. Dock innebär investeringarna en risk att 

produkten blir ett negativt hinder om den inte utvecklas i riktning mot kassako. Det är därför 
av stor vikt att företaget analyserar produktens möjligheter innan för stora summor har satsats. 

Barksdale och Harris Jr. (1982) redovisar i sin artikel att frågeteckensprodukter kan vara av 
tre olika karaktärer. De kan exempelvis vara nya inom branschen eller märket kan vara nytt på 
marknaden och för dessa bör en utvecklingsstrategi tillämpas. Om produkten istället är 

introducerad sedan tidigare men av olika anledningar inte har lyckats skapa sig en stark 
marknadsposition bör företaget överväga att avveckla produkten. Den tredje typen av en 

frågeteckensprodukt är den som tidigare har varit en stjärnprodukt men som på grund av en 
växande konkurrens i kombination med avsaknad av underhåll gjort att den nu ses som ett 
frågetecken. 

 
Barksdale och Harris Jr. (1982) beskriver den fjärde och sista kategorin av Bostonmatrisen, 

byracka. Denna kategori omfattar de produkter som besitter små marknadsandelar i 
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kombination med en avstannad tillväxt. Vanligtvis är produkten lönsam men kräver till 

skillnad från kassakoprodukten fortfarande kostsamma återinvesteringar för att bevara 
innehavda marknadsandelar. Därav är det en produkt som inte gynnar resten av portföljen och 

rekommendation utifrån matrisanalysen är därför en avvägning om avveckling av produkten 
bör övervägas. Det finns tre olika typer av byrackor och för dem finns det olika vägar att välja 
vid val av strategi. Första typen av en byrackaprodukt består av de produkter som inte 

lyckades nå upp till en ledande position då de befann sig i tillväxtstadiet och för dessa finns 
det fyra olika strategier att överväga. Antingen kan de ompositionera sin produkt vilket dock 

vanligtvis kräver stora resurser samtidigt som det innebär en stor risk. Ett annat alternativ är 
att reducera kostnaderna för produkterna i den mån att försäljningsintäkterna innebär ett 
positivt pengaflöde. Strategin kan leda till försämrad försäljning samt position på marknaden. 

Det tredje strategialternativet är att behålla produkten som den är trots sin svaga position och 
det fjärde innebär en avveckling av produkten. Det finns även två andra typer av 

byrackaprodukter: de som är nya på marknaden samt de som tidigare var kassakor men som 
nu förlorat sin marknadsposition. 
 

3.6.1 Problem och begränsningar med matrisen 

Barksdale och Harris Jr. (1982) påpekar i sin artikel olika problem som tillkommer vid 
användandet av matrisen. Då produkten ska kategoriseras utifrån marknadstillväxt är 
definitionen av vad som är en hög eller låg grad av marknadstillväxt väsentlig. Graden av 

tillväxt skiljer sig ofta mellan olika branscher och det kan även variera på grund av den 
situation som råder mellan olika konkurrenter. Att gradera en förändring av en produkts 

tillväxt är ungefärlig och kan därför vara en komplicerande faktor.  
 
Vidare finns det ytterligare begränsningar med matrisen som Barksdale och Harris Jr. (1982) 
anser vara av vikt att nämna. Produkter som är helt nya på marknaden tas inte i beaktning och 

inte heller tar matrisen hänsyn till de produkter som har en negativ tillväxtgrad  men 
fortfarande är lönsamma. Matrisen fokuserar istället helt på de produkter som befinner sig i 
sin tillväxtfas eller de som har sin topp och är som mest lönsamma. En produkts negativa 

tillväxt kan bero på att marknaden har avstannat i sin helhet. Dock kan det finnas en potential 
till lönsamhet även inom den avstannade marknaden om den hanteras på ett korrekt sätt.  

 

3.7 Summering 

Flera författare menar att det inte bara är den enskilda produkten som är av vikt, utformningen 

av produktlinjen är minst lika viktig och en sortimentsplanering är grundläggande för ett 
säljande företag. Det är viktigt att erbjuda ett sortiment som innehåller både de produkter som 
kunden förväntar sig att finna samt de produkter som spetsar till utbudet och skapar en 

individuell profil för butiken. Sortimentets karaktär har sin grund i vilken bransch det verkar 
inom, vilken affärsidé det vilar på och vad för konkurrenssituation som råder på marknaden. 

Litteraturen lyfter därför fram fyra begrepp som i olika kombinationer kan skapa ett unikt 
sortiment för butiken: bredd, längd, djup och konsisten/ konsekvens (consistency). 
 

Vidare kan en utökning av sortimentet agera som ett kraftfullt strategiskt verktyg, då en 
ökning av antalet produktvarianter eller varumärken bidrar till att öka försäljningen. Även en 

medvetenhet kring produktlinjens längd kan vara ett av de viktigaste besluten i 
sortimentsplaneringen. Teorier presenteras om hur sortimentets produktlinje kan sträckas eller 
fyllas ut för att generera maximal vinst. 
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Dock finns det flertalet studier som påpekar att ett omfattande sortiment inte alltid är positivt. 

Dessa studier påvisar att alltför många valalternativ kan förvirra kunden och i slutändan 
fördröja eller förhindra köp. Dessutom medför ett stort antal produkter generellt sett högre 

produktions- och lagerhållningskostnader, vilket ofta är ett skäl för företag att e liminera 
produkter som inte är lönsamma.  
 

Sortimentets utformning har även en stor betydelse för ett företags image. En image är 
tidskrävande att bygga upp men ses som en värdefull tillgång då den inte kan kopieras av ens 

konkurrenter. Flera författare påpekar att ett omfattande sortiment får kunden att uppfatta 
butiken som mer komplett och att ett tydligt strukturerat sortiment medför ett flertal fördelar 
för kunden. Dock finns det även flera studier som tonar ner betydelsen av 

sortimentsomfattning då de menar att risken för negativ påverkan av ett företags image är 
liten i samband med sortimentsreducering. 

 
Litteraturgenomgången visar att Bostonmatrisen är ett bra hjälpverktyg då det hjälper 
företaget att analysera sin produktportfölj genom att kartlägga nuvarande och kommande 

positioners position på marknaden. På så sätt skapas en uppfattning om huruvida pengar bör 
placeras eller inte inom ett specifikt område. Det är vidare positivt för ett företags 

strategiarbete då det skapar en medvetenhet kring dess begränsningar som bör finnas med vid 
användandet. Exempelvis finns det en svårighet i att definiera vad som är en låg respektive 
hög grad av marknadstillväxt, samt att graden av tillväxt kan variera beroende av bransch och 

konkurrenssituation. 
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4. Fallföretaget Hemtex 

I följande kapitel ges en kortfattad presentation av uppsatsens fallföretag Hemtex. Kapitlet 

åsyftar att ge läsaren en grundläggande förståelse för fallföretaget samt dess förutsättningar.  

 

4.1 Bakgrund, styre samt ägarförhållanden 

Hemtextilföretaget Hemtex grundades 1973 då 17 fristående hemtextilbutiker bestämde sig 

för att förenas till en enhet. Sammanslagningen fick företagsformen av ett grossistföretag med 
franchisebutiker som ägdes av enskilda entreprenörer och Hemtex blev det namn som 
grossistföretaget lyssnade till (SAP Group 2009). Företaget styrs idag från huvudkontoret som 

är beläget i centrala Borås och har omkring 70 anställda.9  

 
Sedan juni 2009 ägs största delen av Hemtex AB av Hakon Invest AB, vilket kategoriserar det 
som ett dotterbolag till dem. I Hemtexkoncernen är det dock Hemtex AB som är 

moderbolaget och som driver koncernens butiker i Sverige. De svarar för affärsstyrning, 
controlling, konceptutveckling, marknadsföring samt varuförsörjning till samtliga butiker 

inom kedjan. I Hemtexkoncernen ingår förutom moderbolaget Hemtex AB även 5 stycken 
helägda dotterbolag, Hemtex A/S (Danmark), Hemtex AS (Norge), Hemtex oy (Finland), 
Hemtex Co. Ltd (Shanghai) samt Hemtex Trading Inc. Verksamheten som bedrivs i Estland 

verkar genom en filial. Vidare har koncernen även ett representationskontor i Bangladesh 
(Hemtex Årsredovisning 2010). 

 
Vid studiens genomförande, maj 2011, har företaget nyligen fått en tillförordnad Vd vid namn 

Peder Larsson då den föregående Vd:n för företaget Erik Gumabon lämnat posten. Larsson 
kommer att inneha rollen som tillförordnad Vd tills dess att en permanent Vd är rekryterad. 
Den 41-åriga Gumabon var den som sedan början av 2010 ledde företaget genom det 

övergripande förändringsarbetet. Förändringarna har omfattat stängning av utländska 
verksamheter, implementering av ett nytt varuförsörjningssystem inom lager och logistik, ett 

kostnadsbesparingsprogram samt flertalet förändringar inom butiksstruktur och centrala 
funktioner. Fortfarande återstår det arbete att utföra inom kunderbjudande, den dagliga driften 
av affärsverksamheten och sortimentet. Inför de återstående delarna har styrelsen för Hemtex 

beslutat om att företaget önskar få in ny kompetens och en ny ledarprofil för en fortsatt 
utveckling. Styrelsen påpekar dock att bolagets strategi och affärsplan inte kommer att 

förändras av skiftet av Vd utan att de planer som är utarbetade kommer att följas.10 
 

4.2 Konkurrenter 

Hemtex främsta konkurrens på marknaden för babyprodukter är framför allt Ikea som har 
möjlighet att erbjuda produkter till låga priser. Inom lågprissegmentet är det även Jysk och 
distanshandelsbranschen som konkurrerar om kunderna medan det inom medelprissegmentet 

är Åhléns och Indiska som skapar störst konkurrens (Hemtex Verksamhetspresentation 2010). 
Vidare ses butiker som är specialiserade på babyprodukter så som exempelvis Babyproffsen 

som primära konkurrenter inom de högre prissegmenten då de har en styrka i att kunna  
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erbjuda både bilstol, barnvagn och spjälsäng etc. vid samma tillfälle. Dessutom finns det i 

samband med försäljning av dessa varor en stor potential till merförsäljning för butiken.11  

 
Majoriteten av Hemtex konkurrenter på den svenska marknaden har inte hemtextil som 
huvudverksamhet. Istället består flertalet konkurrenterna av möbelbutiker, varuhus och 

stormarknader som fokuserar på andra produktområden men som erbjuder hemtextil som ett 
komplement. Hemtex besitter därav en stark position på marknaden (Hemtex 

Verksamhetspresentation 2010). 
 

4.3 Butiksorganisation 

Hemtex eftersträvar att ha sina butiker strategiskt placerade på attraktiva lägen för att erhålla 

en närhet till kundströmmar och även vara en del av den övriga handel som skapar en 
attraktion till kunder (Hemtex Verksamhetspresentation 2010).  

 
Enligt Hemtex Årsredovisning för 2010 uppgick antalet butiker till totalt 179 stycken den 31 
december 2010. Merparten av butikerna, 142 stycken, återfinns i Sverige medan 33 stycken 

finns placerade i Finland, två butiker återfinns i Estland och två i Danmark. Butikerna drivs i 
två olika former: egenägda butiker samt franchisebutiker. I samma uppgifter från 31 december 

2010 nämns att 159 stycken butiker ägs av koncernen och 20 stycken drivs av franchisetagare. 
Samtliga följer dock de riktlinjer och koncept som Hemtex ger direktiv om för att företagets 
image ska vara konsekvent. Butikernas skyltfönster är en viktig marknadsföringskanal för att 

öka kundtrafiken till butiken med hjälp av uppmärksamhet (Hemtex Verksamhetspresentation 
2010). 

 

4.4 Förändringsarbete 

Ledstjärnan i Hemtex strävan är företagets vision: ”inspiration och förnyelse till alla hem”. 

Ambitionen om att inspirera kunderna till att förnya sitt hem medför bland annat krav om att 
sortimentet kontinuerligt utvecklas. Detta har företaget aktivt arbetat med det senaste året. 
Under år 2010 har flertalet förändringar skett inom Hemtex då ett nytt koncept har 

introducerats. Samarbete med en ny PR- byrå inleddes och sortimentet stod i fokus då det nya 
konceptet innebar ett nytt utbud som enbart bestod av mjuka produkter.12  

 
Som ett vidare steg i företagets förändringsarbete har en ny sortimentschef, Anette Jansz, 
tillträtt med start i början av år 2011. Innan Jansz anslöt till Hemtex arbetade hon som 

designchef på den australiensiska hemtextilkedjan Spotlight i Melbourne och dessförinnan var 
det hennes eget märke i England som erhöll hennes fokus (Dagens Handel 2011). 

 
Ytterligare förändringar som skett inom sortimentet är bland annat att andelen basvaror har 

utökats samtidigt som utbudet av trendvarorna minskats. Vidare har förändringar gjorts i form 
av att nya material och materialkombinationer har adderats till sortimentet. I samband med att 
det nya konceptet implementerades utvecklade företaget sin hemsida och har skapat en 

webbshop som tillhandahåller sortimentet för fler kunder, då det inte krävs fysisk närhet till 
en butik. Vidare har företaget utvecklat kundklubben till en bonusklubb som ska ge trogna 

kunder erbjudanden och liknande (Hemtex Verksamhetspresentation 2010).  
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4.5 Sortiment 

I Hemtex Verksamhetspresentation (2010) redogörs för sortimentets uppbyggnad. För att 

kundens orientering i Hemtex sortiment ska underlättas är det uppdelat i tre kategorier: 
mode/nyheter, säsongsbasvaror och basvaror. Basvarorna utgör det sortiment som är 
permanent och som kunden alltid finner i butik oavsett årstid och rådande trender. Exempel på 

sådana varor är lakan och handdukar i neutrala färger. De basvaror som istället är anpassade 
efter säsong omnämns som säsongsbasvaror och kan till exempel vara randiga sittkuddar för 

trädgårdsmöbler i blått och vitt. Den typen av varor säljs under en begränsad tid av året men 
utseendet förändras inte nämnvärt från säsong till säsong. Bas- och bassäsongsvarorna står 
tillsammans för ca 60 % av det totala sortimentet och lagerförs kontinuerligt på centrallagret 

för att möjliggöra ett jämnt flöde av påfyllnad till butikerna flera gånger i veckan i samband 
med att efterfrågan uppstår. Är kunden istället intresserad av varor som kännetecknas av 

nytänkande design och annorlunda mönster är det kategorin mode/nyheter som de bör vända 
sig till. Dessa varor följer de rådande trenderna och skiljer sig mot varor som t idigare funnits i 
sortimentet. 

 
Utöver Hemtex indelning i de tre nyss nämnda kategorierna är sortimentet även indelat i sex 
stycken olika produktområden för att ytterligare underlätta kundens orientering och bidra till 
inspiration: Sova, Bada, Äta, Umgås, Resa samt Baby. Sortimentets fundament utgörs av 

textila varor men de kompletteras även med accessoarer som inte är av textil karaktär  
(Hemtex Verksamhetspresentation 2010). 

 
Vidare tar Hemtex Verksamhetspresentation (2010) upp tre övergripande stilar som utgör 

underlag då planering och utformning av sortimentet ska ske: Scandinavian, Heritage och 
Contemporary. Scandinavian uttrycker det skandinaviskt enkla och står för en stil med ett 
klassiskt uttryck medan Heritage är mer ombonat. Det tredje temat, Contemporary, fokuserar 

på starka trender som ligger i tiden och kan även ta uttryck i form av ett samarbete med en 
extern designer eller ett varumärke. 

 
Den största andelen av Hemtex sortimentsutbud består av företagets egna varumärken. 

Utbudet kompletteras med ett begränsat antal externa leverantörer som fyller funktionen att 
sticka ut och därmed förhöja sortimentets utbud. Samma breda sortiment ska erbjudas i deras 

mindre butiker som i de större men däremot ska inte ett lika stort djup finnas i de mindre 
butikernas sortiment. De större butikerna har även fler möjligheter att erbjuda inspiration för 
kunden i form av uppbyggda inspirationsmiljöer (Hemtex Verksamhetspresentation 2010). 

 

4.5.1 Babysortiment 

Babysortimentet är ämnat för barn i åldrarna 0-2 år. Det är uppbyggt enligt samma principer 
som det övriga utbudet med bas-, bassäsong- och mode-/nyhetsprodukter och följer även de 

tre stilarna Scandinavian, Heritage och Contemporary. Dock befinner sig babysortimentet i ett 
tidigt skede då det lanserades våren 2011och representerar därför ännu inte de olika delarna i 

lika stor utsträckning som det totala sortimentet.13  
 
Produktområdet Sova är det som står för störst andel produkter för baby. Sovasortimentet 

består av en mängd olika påslakanset ämnade för spjälsäng i olika färger och mönster och 
flertalet av påslakanseten är producerade i ekologisk bomull. Vidare finns även 
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styckförpackade örngott, plastade frottélakan, dra-på-lakan samt täcke och kuddar att tillgå i 

utbudet. Inom området Bada erbjuder babysortimentet både ponchos och badrockar i olika 
färger, mönster och material. Utöver nämnda artiklar finns det även olika varianter av filtar 

och plädar samt duntofflor och att fåtal nallebjörnar.14  
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5. Resultat av intervjuer 

I följande kapitel presenteras den empiriska undersökningens fyra intervjuer. Kapitlets första 

halva redogör för intervjun med Hemtex Business area manager och den andra halvan 
återger intervjuerna med potentiella kunder.  

 

5.1 Intervju med Hemtex Business area manager  

Intervjun med Maria Sihvonen-Grahn, Business area manager på Hemtex, ägde rum på 
företagets huvudkontor den 28 april 2011. Sihvonen-Grahn har många års erfarenhet inom 
textilbranschen och stor insikt i Hemtex sortimentsstrategier. I avsnittet benämns hon som 

informanten eller med sin yrkestitel Business area manager. 
 

I början av intervjun redogjorde Hemtex Business area manager för grundtankarna gällande 
förändringsarbetet för företaget i stort samt det övergripande sortimentet. Inför lanseringen av 
det “nya Hemtex” som påbörjades under 2010, tog företaget hjälp av en konsultbyrå som 

arbetar med företagsidentiteter. Genom detta fick Hemtex hjälp att utveckla sin nya identitet, 
vilket påverkade allt ifrån den visuella presentationen av varumärket till logotypen, 

förpackningsdesignen och sortimentet.  

 
Konsultföretaget tog fram en översikt över hemtextilmarknaden som kunde användas för att 
hjälpa Hemtex att finna sin plats. Arbetet innefattade att identifiera utformningen för den 

befintliga marknaden samt vilka luckor som fanns att fylla. Man kom genom detta fram till att 
det i stort sett inte finns något annat bolag som arbetar endast med hemtextilier i sortimentet. 
”Det är en egen liten nisch att jobba med hemtextil” beskriver Hemtex Business area manager 

det.  
 

Samtliga av Hemtex huvudkonkurrenter: Ikea, Mio och Jysk har även andra produkter som är 
viktiga i utbudet och använder det textila som ett komplement snarare än ett fokusområde. 
Därigenom kom man fram till att Hemtex sortiment skulle lyfta fram det textila genom att 

präglas starkt av mjuka, textila produkter. Detta blev den övergripande sortimentsstrategin för 
att skapa en unik identitet för företaget.  

 
Informanten beskriver att den nya strategin ska prägla samtliga områden inom företaget och 
att även logotypen omarbetades för att tydligare återspegla detta. Den nya designen är tänkt 

att symbolisera sytrådar som tillsammans väver ihop företagets namn. Logotypen fick  under 
våren 2011 designpriset Silverägg i kategorin design visuell identitet.15  

 
Företagets nya logotyp erbjuder dessutom fler möjligheter att uttrycka sig i olika färger vilket 
går emot den traditionella strategin där logotypen bara finns i ett begränsat antal 

färgställningar. Detta beskriver informanten som ett sätt att återspegla hur färg och form 
ständigt förändras i designvärlden och detta ger dem en möjlighet att anpassa logotypen efter 

säsonger och trender. Hon tycker att möjligheten att arbeta mer flexibelt med logotypen känns 
unikt för Hemtex, då det är få andra företag som arbetar på samma sätt. Även inom 
sortimentet vill man applicera en mångfald inom färg och form för att säkerhetsställa att 

sortimentet är inspirerande för kunden. 
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En viktig del av förändringsarbetet var att säkra en bredd inom Hemtex sortiment både 

stilmässigt och prismässigt. Utifrån detta resonemang har ett internt verktyg utformats i form 
av en matris som presenteras i figuren nedan. Den ena axeln representerar Hemtex tre 

huvudsakliga stilområden och den andra axeln representerar prisnivåerna. Matrisen syftar till 
att täcka in ett brett spektra av behov inom dessa två områden. 

 
 

Fig. 3 Hemtex sortimentsmatris 

(Intervju Hemtex Business area manager 2011-04-28) 

 
I planeringen av varje säsong tar man hjälp av matrisen för att säkerhetsställa att varje 
produktkategori täcker in tillräckligt många, eller alla, behov utifrån stil och pris. Informanten 
berättar att de stilteman man arbetar med är benämnda Scandinavian, Heritage och 

Contemporary. En produkt som har stor del i sortimentet, exempelvis plädar, bör alltså finnas 
respresenterad i alla nio rutor. I vissa fall kan en och samma produkt täcka in flera stilar eller 

prisnivåer samtidigt.  
 
Samtidigt som Hemtex vill tillvarata alla tre stilområden så påverkas fördelningen naturligtvis 
även av trender och efterfrågan. Sett över tid anser Hemtex Business area manager att de varit 

bäst på att tillvarata den skandinaviska stilen, med ren, enkel och lite mer avskalad design. 
Detta är ett område som har fortsatt stor betydelse för företaget, och ungefär hälften av 
produkterna faller inom denna stilram. En stor del av basprodukterna återfinns inom den 

skandinaviska stilen. Basen har en viktig roll inom Hemtex, då man anser det betydelsefullt 
att ha vissa sortimentsdelar som inte ständigt måste förnyas. Stilramen Heritage står för en 

något mindre del av produkterna än den skandinaviska stilen och innehåller produkter som 
stilmässigt är mer romantiska. Contemporary är den stilram som innehåller minst antal 
produkter men är fortfarande ett viktigt inslag i butiken. Många av produkterna inom denna 

kategori används för att ge hela butiken en känsla av nyhet och aktualitet.  

Som komplement till pris och stil arbetar man även utefter riktlinjer gällande färg, berättar 

informanten. Färgteman är något som Hemtex beskriver som något mer komplicerat då 
efterfrågan följer trender och säsonger i större utsträckning. Inför lanseringen av det nya 

Hemtex utgick man från ett tankesätt där ett mer färgglatt tema än tidigare fick ta plats. 
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Tidigare arbetade man med fler dova, smutsiga färgskalor men för att förnya sig ville man låta 

klara och starka färger ta större plats i sortimentet. 
 
Babysortimentet i sin tur, följer samma övergripande sortimentsstrategi. Hemtex Business 
area manager beskriver att de flesta av deras kunder har en specifik stil i sitt hem och att man 

därmed letar efter en produkt som passar till denna stil, oavsett för vilket ändamål produkten 
ska användas. Därför är det viktigt att babysortimentet erbjuder produkter inom större delen 

av matrisen, likt det övriga sortimentet gör. Babysortimentet motsvarar i dagsläget endast en 
liten del av det totala sortimentet, ca 3-5 % av den totala omsättningen, vilket gör att man inte 
har lika många produktvarianter. Detta gör att man trots allt inte alltid kan täcka samtliga 

områden i matrisen.  
 
För att ytterligare förstärka den röda tråden inom sortimentet använder man sig ibland av 
färger eller mönsterbilder som förekommer i produkter för vuxna och modifierar dessa till att 

passa en babyprodukt. Dock krävs en del anpassning både gällande funktion och utseende, för 
att produkten ska vara ändamålsenlig för barn. 
 
Under våren 2011 genomförde Hemtex en upprensning av babysortimentet i samband med de 

övergripande förändringarna. Tidigare var sortimentet namngivet Barn och innehöll produkter 
för användare upp till elva år. De produkter som funnits inom åldersspannet 2-11 år innehöll 
exempelvis påslakanset i fullstorlekar, men med motiv anpassade för målgruppen. I många av 

dessa fall arbetade man med licenser för välkända motiv så som Hello Kitty och Cars.  
 
I samband med förändringen ville Hemtex bli mer renodlade, berättar informanten, och 
bestämde sig därför för att jobba med endast baby. Därmed uteslöt man produkterna 

anpassade för barn mellan 2-11 år samt frångick helt och hållet arbetet med licensmotiv. Den 
nya babyavdelningen introducerades i butikerna under vecka 13, 2011 och innebär även en ny 
strategi gällande skyltning och varuexponering.  Hittills har det nya sortimentet fallit väl ut, 

och försäljningen inom detta segment har ökat gentemot föregående år, tvärt emot övriga 
branschen och Hemtex resterande sortiment. 

 
Informanten tycker inte själv att Hemtex gjort speciellt stora förändringar i babysortimentet. 

Den förändring de vill framhålla är de nya mönsterbilder man har utformat som hittills fallit ut 
väl. “Framförallt, om man bara tittar på det som är ute nu, så fungerar sådana mönsterbilder 

som är lite uni, som funkar till både kille och tjej” beskriver informanten det. Detta beskriver  
hon som en ny tendens som kan vara aktuell för Hemtex att snappa upp. Företage t tycker sig 
se att kunderna mer och mer efterfrågar unisexprodukter. Informanten betonar att kunden på 

sätt och vis står i centrum: “Det dom handlar, det köper man mer av. Så är det ju.” 
 
Vidare berättar informanten att Hemtex har många ekologiska aspekte r i åtanke. Man vill göra 
detta till en naturlig del av sortimentet, men samtidigt ska produkterna inte behöva kosta en 

massa extra på grund av detta. “Vi vill tillhandahålla ett babysortiment inom hemtextil som är 
prisvärt, du får en bra kvalitet till en bra peng” uttrycker informanten det. Nyblivna föräldrar 
har många utgifter, samtidigt som de vill ha produkter som är testade och säkra. Därför är 

aspekter rörande kemikalier och tygets känsla mot kroppen aspekter som är extra viktiga i ett 
sortiment utformat för bebisar. Hemtex eftersträvar enligt informanten även att låta 

förpackningsdesignen uttrycka detta, vilket man gjort genom att förpacka lakanen i 
matchande tygpåsar istället för en traditionell plastförpackning. Detta tycker man ha påverkat 
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utstrålningen av hela sortimentet och bidrar starkt till det uttryck man vill förmedla till 

kunden.  
 

Ett problem som Hemtex Business area manager beskriver att de ibland kan ställas inför 
gällande sortimentet är leverantörens krav på minimikvantiteter i produktionen. Ofta måste 
man köpa in ganska stora kvantiteter åt gången. Det gamla babysortimentet hade inte en 

tillräckligt hög omsättning av produkter för att sortimentet skulle kännas kontinuerligt 
uppdaterat. Vissa produkter räckte helt enkelt för länge. De produkter som inte sålde 

tillräckligt bra hamnade på sätt och vis i en negativ spiral, där den tog plats i butiken men 
samtidigt inte genererade så mycket pengar. 
 
Hemtex reducerade sin personalstyrka i början av 2011 så i dagsläget är man elva personer 

som arbetar aktivt med företagets sortiment i sin helhet från skiss till butik. Bland dessa elva 
personer återfinns fyra inköpare, fyra inköpsassistenter och tre designers. En inköpare 
ansvarar för duk och gardin, en ansvarar för bädd och bad, en ansvarar för accessoarer och 

slutligen en för prydnadskuddar och belysning. Därmed faller de flesta av produkterna inom 
ansvarsområdet för inköparen på bädd och bad. Informanten betonar dock att Hemtex är 

öppna för att låta babysortimentet växa allt eftersom, men man känner inte att det är en 
process man vill stressa fram. 
 
Informanten tror att det är viktigt att ofta introducera produkter som ger en käns la av 
nytänkande hos kunden. Hemtex upplever att bristen på nytänkande kan vara en av 

anledningarna till att modebranschen har stagnerat under 2011. Dessutom betonar 
informanten att timing är en av de mest essentiella faktorerna i sammanhanget; introducerar 

man sommarvarorna redan i februari riskerar man att konsumenterna tröttnar på trenden redan 
innan den blivit lönsam på allvar.  
 
För att få inspiration till att förnya och förbättra sortimentet åker man bland annat på 

inspirationsresor världen över. Informanten betonar att det är viktigt att hålla ögonen öppna 
efter inspiration i alla sammanhang och att leta aktivt hela tiden. Hemtex träffar även 
leverantörer kontinuerligt för att se vilka produkter de kan erbjuda, samt vilka varor man 

eventuellt hade kunnat vara ensam om att sälja.  
 
Hemtex designar i stort sett alla sina textila produkter själva, men en del accessoarer och 
hårda produkter köper man utifrån. Dessutom förekommer det designsamarbeten där man 

köper mönster från vissa designers. “Mönsterbilden tar ett ganska så stort uttryck i den totala 
butiken”, uttrycker informanten det och menar att det är en viktig anledning till att man själv 
vill ha kontroll över hur dessa produkter designas. Man slipper dessutom begränsa sig till 

endast ett varugruppsområde och kan därmed använda mönster i flera produktkategorier för 
att knyta ihop varugrupper och skapa en mer enhetlig butik. Dessutom finner man en 

möjlighet till att differentiera sig, genom att man då har ensamrätt på produkternas design. 
 
Babysortimentet består likt resterande sortiment av ett bas- och ett kantsortiment. Basen 
består av bland annat vita underlakan, täcken och kuddar. Detta är varor som säljer år efter år 
under samtliga säsonger. I kantsortimentet arbetar man med olika mönsterbilder för att kunna 

förnya sortimentet och man eftersträvar att ge sortimentet en förnyelse åtminstone halvårsvis. 
Ibland kan man använda samma produkter, men förnya helhetskänslan på avdelningen genom 

nya färgsättningar eller kompletterande accessoarer. 
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Hemtex eftersträvar att tillhandahålla ett brett sortiment med många produktområden. Genom 

detta vill man tilltala den breda massan. I dagsläget finns som tidigare nämnt sex olika 
produktområden; Sova, Bada, Resa, Äta, Umgås samt Baby och med dessa områden vill man 

erbjuda ett brett utbud av hemtextil för sina kunder.  
 
Produktområdet Baby ligger i en fas där man behöver uppnå något högre försäljningssiffror 

för att kunna utöka sortimentet, men man ser stor potential till ökad försäljning och kan tänka 
sig att göra sortimentet längre i framtiden, genom att addera nya produktgrupper. Man 

efterstävar ett nytänkande inom babyavdelningen och förslag till nya produkter uppmuntras. 
Dock är det viktigt att hitta en produkt som känns rätt för sortimentet och som man har rätt 
förutsättningar för att producera. 

 
Gällande djupet i sortimentet ser Hemtex Business area manager det som en balansgång. 
Tidigare ser man att man haft alltför många varianter i sortimentet vilket har gjort att butiken 
känts rörig. På senare tid har man arbetat aktivt för att minska antalet varianter och istället 

varierat sig genom olika mönster och färgställningar. Ett problem som finns är konflikten 
mellan viljan att ha ett brett sortiment i kombination med den begränsade yta som en fysisk 

butik innebär.  

 
Färre varianter kan förhoppningsvis leda till en högre försäljningsvolym av varje produkt, 
vilket hjälper till att pressa priserna hos leverantören då man kan beställa stora kvantiteter åt 
gången. Man eftersträvar att erbjuda ett sortiment som känns brett, men där volymerna är 

optimerade för att kunna erbjuda ett bra pris. Åter igen betonar informanten att de använder 
olika färgställningar av samma produkt för att ge ett sortiment som tilltalar många.  

 
Informanten säger att Hemtex arbetar med längd snarare än djup när det gäller 

babysortimentet. Man är öppen för att introducera nya produktgrupper, men helst inte för 
många varianter inom varje produktgrupp. 

 
På Hemtex anser man att det är viktigt att vara konsekvent i sin sortimentsstrategi för att 

skapa en tydlighet i kommunikationen gentemot kund. Informanten säger att det finns flertalet 
frågor att ställa sig: Vad står vi för? Vad ska sortimentet kommunicera? Hur ofta ska det 
förnyas?  Hemtex vill inte förnya för mycket alltför ofta. Man vill ha en stabil grund och 

endast förnya med små medel med mönster, färger eller i viss mån nya produktområden. 
Känsla av nyhetsvärde är viktigare än att det verkligen är nytt. För detta ändamål beskriver 

informanten att man kan använda butikens visuella uppbyggnad. Hon beskriver att det är stor  
skillnad om man skyltar vitt, grått och turkost jämfört med orange och cerise och att detta ger 

helt olika upplevelser av samma sortiment. 

 
För babysortimentet ser Hemtex Ikea som den konkurrent som prismässigt befinner sig 
närmast. Vidare är det de mindre butikerna som är specialiserade på babyprodukter som 

exempelvis Babyspecialisten och Babyproffsen, som även utgör en stor konkurrens. De 
specialiserade butikernas har en styrka då de kan erbjuda både spjälsäng, barnvagn och bilstol 
samtidigt. “De har kittet” som informanten uttrycker det och pratar sedan vidare om att deras 

erfarenhet påvisar att det i de flesta fall är en stor händelse att vänta barn och vikten av att 
handla rätt saker till sitt barn är i fokus. Det medför ett försprång och en styrka för 

specialistbutikerna då kunden ofta är mottaglig för stora inköp när de besöker butiken. 
Dessutom finns stor potential till merförsäljning då kunden gärna passar på att även köpa 
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ytterligare produkter som från början inte var planerade i form av exempelvis nappar och 

nappflaskor.  
 
Hemtex ambition med det nya babysortimentet är dels att skapa merförsäljning men framför 
allt även att skapa en attraktion som bidrar till att locka in nya kunder till butiken. Tidigare 

statistisk historik visar att Hemtex kunder som kontinuerligt återkommer till butiken och som 
handlar mest har en snittålder på 45-50 år. Förhoppningar finns nu om att den yngre kunden i 

åldern 18 år och uppåt också ska finna sin väg till Hemtex med hjälp av babysortimentet.  
 
En strategi ämnad för babysortimentet är ännu inte fullt utarbetad utan i dagsläget är riktlinjen 
för strategin att erbjuda hög kvalitetsnivå till en bra pris. Informanten beskriver att Hemtex 
testar sig fram för att se vad kunden är beredd att betala och vilken efterfrågan som finns 

bland kunderna med hjälp av ett sortimentsråd som består av utvalda butikspersonal. Via 
sortimentsrådet vidarebefordras information om vilka önskemål kunderna uttrycker till 

huvudkontoret eftersom det inte går att utläsa i försäljningsrapporter och liknande vad som 
saknas, utan endast hur det befintliga sortimentet presterar.  
 
Hemtex utformar inte sina olika produktgrupper utifrån olika målgrupper utan de arbetar 

gentemot samma målgrupp för det totala sortimentsutbudet. Informanten menar att det 
naturligtvis finns en önskan om att sälja till alla men framhäver vikten av att ha en målbild 
framför sig i arbetet med att ta fram ett sortiment. Hon beskriver den primära målkunden som 

en kvinna med en snittålder kring 30 år. Kvinnan har barn och troligtvis en karriär som hon 
kombinerar med ett starkt engagemang för sin familj och sina vänner. Hon påpekar att åldern 

kan vara svårt att fokusera på då det likaväl kan handla om en mental ålder som en faktisk 
siffra. Siffran 30 motiveras med att det är en ålder då man ofta har kommit en bit in i livet och 
troligtvis har en trygg ekonomi. Dessutom har man troligtvis hunnit skaffa sig en ganska 

bestämd åsikt om vad man gillar stilmässigt. I en yngre ålder vet man oftast också vad som 
faller en i smaken men skillnaden är att man testar sig fram i större utsträckning. Det är 

vanligare att hemmet fortfarande består av en blandning av lite ärvt, lånat och nytt innan saker 
börjar bytas ut mot nyinköpta produkter. Den beskrivna bilden av Hemtex målkund är vad 
som guidar medarbetarna i allt de gör vid utformning av sortimentet, men tilltalas yngre eller 

äldre ses det som en bonus. 
 

Hemtex Business area manager beskriver att sortimentet består av produkter som har olika 
egenskaper genom att de påverkar försäljningen på olika sätt. En viktig kategori är 
basprodukterna, som är den del av sortimentet som inbringar en stadig omsättning. 

Informanten beskriver dessa varor som måste-varor, vilka kunden förväntar sig att alltid finna 
på Hemtex. Det är produkter som det sedan tidigare finns bra försäljningshistorik kring och 

som enligt informanten “bara tuggar på och drar in pengar”. 
  
Utöver basprodukterna anser informanten att det är viktigt att sortimentet innehåller produkter 

av som känns aktuella och nya. Dessa produkter beskriver respondenten ”sätter nyhetsvärdet 
på den säsongen som man nu är i” och hon benämner dem som modeprodukter. Vissa av 
dessa produkter beskriver informanten övergår till en basprodukt successivt. Samtidigt kan en 

del basprodukter takta av efterhand, vilket gör att Hemtex måste ta ställning till om man vill 
behålla eller ta bort produkten. Det finns även en strävan efter att fånga morgondagens 

trender. Denna del av produkterna benämner informanten som ”bubblare”. De här 
produkterna är osäkra kort, och en stor del av produktplaneringen sker genom magkänsla. 
Dock beskriver informanten dessa produkter som ”… en viktig del av totalen för att skapa 

nyfikenhet och överraskningsmoment i butiken.” 
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Vidare förklarar informanten att det är viktigt för Hemtex att tänka igenom hur man vill 

fördela sortimentet mellan dessa tre grupper. Över tid har man prövat flera olika fördelningar, 
men i dagsläget har man ungefär 40 % av det totala sortimentet inom baskategorin, 40 % 

inom mode och 20 % inom bubblare. Det har dock funnits en önskan om att ha hela 60 % 
inom basprodukterna från ledningens sida, men detta upplever man har varit problematiskt att 
realisera. Det främsta problemet med ett alltför stort bassortiment är att man ständigt måste 

lagerhålla och fylla på dessa produkter. Samtidigt finns produkterna i stora kvantiteter, vilket 
gör att omsättningshastigheten på varje variant blir lägre och varan stannar länge i butik.         

 

5.2 Intervjuer med potentiella kunder 

I följande avsnitt som utgör den andra delen av kapitlet redovisas resultatet av de tre 
intervjuer som genomfördes med potentiella kunder för babysortimentet. I enlighet med vad 

Hemtex arbetar med för målbild inför potentiella kunder har två kvinnor intervjuats, båda av 
en ålder runt 30 år. Vidare har även en man strax under 30 år intervjuats då vi anser det vara 

av vikt att ta del av även ett manligt perspektiv. I kommande stycken omnämns de intervjuade 
som informant A, B och C eller endast informanten. 

5.2.1 Informant A 

Nedanstående avsnitt redovisar den information som framkom vid intervjutillfället med 

informant A som är en 28-årig man. Mannen har en dotter som är ett år och nio månader.  
Intervjun ägde rum i Göteborg den 2 maj 2011. 

Ett urval av de olika produkter som ingår i babysortimentet presenteras för informanten som 
inte känner igen någon utav dem sedan innan. Han nämner att han sett liknande produkter 

tidigare men inte dessa exakta. Exempel på produkter han sett tidigare är bland annat varianter 
på den gröna badponchon med formen av en groda. På frågan om någon produkt kändes mer 
attraktiv ur köpsynpunkt än de övriga svarade informanten att han hade kunnat tänka sig att 

köpa den gröna badponchon för ett pris mellan 200-300 kr.  

Generellt är informantens åsikt att det är fina produkter, men han poängterar att för honom 
personligen är utsmyckade påslakanset inte viktigt. Han anser att ”ett lakan är ju ett lakan”. 
Personligen är han mer förtjust i enfärgade vita påslakanset då han inte tycker att olika tryck 

är så viktigt. Istället för olika tryck anser han det vara av större vikt att produkterna är 
ekologiska. Om det dessutom inte påverkar prislappen i allt för stor utsträckning är det 

positivt, han tycker att ungefär 200 kr för ett påslakanset är ett rimligt pris. 

Informanten är öppen inför att köpa olika färger på produkterna men hade inte köpt 

påslakansetet med bilar på till sin dotter. Påslakansetet med djungeltemat är det som han 
uppfattar som mest unisex i designen. När det gäller filtar och badlakan är det inte lika viktigt 
vad som är på. Vidare tyckte han att filten kändes mysig och gav intrycket av att vara av bra 

kvalitet. 

Överlag tyckte informanten att kvaliteten på de produkter som presenterades kändes bra, dock 
ansåg han fötterna på den rosa badponchon vara lite för plastiga. Det hade inte varit en faktor 
som gjort att han avstått från ett köp men samtidigt poängterar han att den förmodligen hade 

varit lika fin även utan fötterna. Då informanten inte är den i hushållet som handlar så ofta, är 
de köp han gör av sådan karaktär att de gärna får stå ut lite från vardagshandlandet. Han vill 

gärna att de är iögonfallande med söta tryck och att de är lite annorlunda i designen. Han 
gillar därför badponchon då den inte är en vanlig badhandduk.  
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Utseende och funktion är avgörande faktorer då informanten gör sina inköp. Han förutsätter 

att barnprodukter är skonsamma och hudvänliga då det är en faktor som är svår att avgöra 
själv enbart med hjälp av den information som tillhandahålls i plagget. Pris är också en faktor 

som spelar roll. Information om att produkten är ekologisk påverkar inte till ett köp trots att 
han anser att det är positivt och att han är villig att betala upp till 20 % mer för produkten.  

Informanten brukar passa på att handla åt sitt barn när han besöker butiker som har ett brett 
sortiment. Han nämner Ica Maxi som exempel eftersom man då kan passa på när man ändå 

ska handla mat eller något annat. Även vid besök i köpcentrum är det smidigt att passa på att 
handla. Informanten tycker inte att det är så viktigt vilken butik han handlar  i, utan snarare att 
det är smidigt att handla. Dock händer det att han besöker mer nischade butiker om han är ute 

efter någonting specifikt. Det kan exempelvis vara en viss typ av napp. Han upplever att man 
lätt handlar med sig någonting annat också i dessa fall. 

Informanten tycker absolut att det är viktigt att butiken har ett brett sortiment. Han betonar att 
han gillar att kunna handla flera saker samtidigt och på samma plats. Det är inte lika viktigt att 

det finns många märken eller varianter inom varje område, snarare föredrar han ett mindre 
antal produkter inom varje område för att det ska vara lättare att välja. Däremot är det viktigt 

att det som finns är bra, och noga utvalt. Han säger sig ha upplevt tillfällen då ett köp uteblivit 
då att det funnits för många produktalternativ att välja på.  

Informanten tänker på “tyg” när han hör ordet Hemtex. Han säger att han har en känsla inför 
varumärket som kan beskrivas med: ”starkt varumärke”, ”verkligen kvalitet” och ”något 
dyrare priser”. Han kan absolut tänka sig att handla på Hemtex när han söker någonting inom 

hemtextil.  

Informanten kände inte till att Hemtex säljer babyprodukter. Han säger att han har besökt 
butiken under senaste halvåret, och handlat handdukar. Han minns inte att det var någon 
förändring gällande den visuella presentationen och kan inte heller komma på att han märkt 

någon skillnad i logotyp. 

På frågan om hur Hemtex sortiment står sig mot andra butiker tror informanten att det står sig 

bra. Han nämner specifikt att han upplever Hemtex ha något bättre kvalitet och detta skulle 
kunna vara en primär anledning att välja Hemtex framför Ica Maxi. Han tycker att sortimentet 

generellt utstrålar kvalitet.  

Informanten känner att han nog känner sig inkluderad i målgruppen för produkterna. Han tror 

att de flesta föräldrar skulle kunna handla produkterna, men att det är mycket vanligare att 
kvinnor gör denna typ av inköp. Han tror att män snarare är sällanköpskunder som handlar lite 

mer dyra eller riktade saker som till exempel en present eller ett inköp av en specifik vara. 
Ska en profilering riktas mot den manliga målgruppen tror han att det är en bra strategi att 
trycka på erbjudandet om ett brett utbud med mycket på samma ställe. Han anser att Hemtex 

har ett lagom brett sortiment, då exempelvis Ikea blir alltför stort.  

5.2.2 Informant B 

Nedanstående avsnitt redogör för den information som framkom vid intervjutillfället med 
informant B som är en 36-årig kvinna. Informant B har en son som är knappt 2 år. Intervjun 

ägde rum i Göteborg den 3 maj 2011. 

Informantens första känsla är att hon känner igen den gröna badponchon, men hon ångrar sig 
och svarar tillslut att hon inte känner igen varifrån den är. På frågan om vilka produkter hon 
kan tänka sig att köpa är det främst påslakanseten. Hon gillar både det vita med 
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spetsdetaljerna, det rosarandiga och även det med djungeltema som hon tyckte var gulligt. 

Rimligt pris för sängkläder till spjälsäng anser hon vara max 249 kr.  

Informantens generella intryck av sortimentet är att det är fräscht med glada färger och att det 
känns modernt. Hon är dock inte förtjust i påslakansetet med bilar på då hon tycker att 
designuttrycket känns rörigt. När informanten kollar igenom de produkter som presenteras i 

samband med intervjun är det inget som hon säger sig sakna. Dock påpekar hon att en produkt 
som hon tycker är väldigt bra är så kallade dra-på-lakan för spjälsäng då de underlättar 

mycket vid bäddning av spjälsängen. Hon frågar därför om det erbjuds i sortimentet trots att 
det inte presenteras i samband med intervjun, vilket det gör. Vidare frågar hon även om 
sortimentet erbjuder plastade frottélakan vilket det också gör. Hon tycker plastade frottélakan 

är en mycket bra produkt eftersom det underlättar när till exempel en blöja har läckt i sängen. 
Då hon tycker det är en mycket bra produkt tycker hon det är positivt att inte behöva åka till 

en specialistbutik för att köpa den typen av lakan utan att det finns mer lättillgängligt. 

Viktigast för informanten då hon köper hemtextilprodukter till sina barn är att de är tilltalande 

i designen. Hon vill att det ska vara stilrent och snyggt. Självklart är det även av stor vikt att 
det är bra kvalitet så att de inte drar sig efter första tvätten och tappar  formen, eller att 

färgerna släpper. Då känns det genast tråkigt att bädda om. Även pris är en faktor som spelar 
roll vid inköp då det finns en smärtgräns för vad det får kosta. Dock är hon beredd att betala 
ett lite högre pris om det är en utmärkande design. Ekologiska inslag är för informanten 

mindre viktiga än hållbarhet och design vid köp av hemtextil, främst på grund av att det ofta 
innebär ett högre pris.  

Butiker som besöks mest i jakt på hemtextil till informantens barn är flera olika. Det är de 
större butikerna som lockar mest så som Ikea, Mio, Åhléns, Hemtex och Hemmabutiken. 

Specialistbutiker som exempelvis Babyproffsen lockar inte i samma utsträckning. När 
informanten besöker en butik ser hon gärna att de har ett brett sortiment eftersom hon anser 
att det bidrar till mer inspiration när det finns mycket olika varor att välja mellan.  

Informanten får gå igenom några av produkterna för att se hur hennes uppfattning om rimliga 

priser stämmer överens med Hemtex priser. Hon tycker att priset på badponchon är rimligt, 
likaså på filten. Däremot upplever hon att påslakanseten är något dyra, informanten säger 
själv att hon tycker en rimlig prisnivå är runt 200-250 kr. Vissa av priserna ligger på en nivå 

som skulle kunna avskräcka informanten från att köpa produkten. Hon tycker att produkterna 
är fina, men personligen känner hon inte så starkt för produkterna med unisexdesign. Hon vill 

istället att det ska finnas mer klassiska produkter i flickigt och pojkigt utförande och känner 
att den flickiga sidan i sortimentet känns komplett men att det kunde ha funnits något mer på 
pojksidan. Även det påslakanset som är tänkt att ha en mer unisexdesign upplever 

informanten vara lite mer åt det flickiga hållet, pga. de starka röda detaljerna. Hon känner 
dock ändå att det är denna produkt hon hade kunnat köpa till sitt barn, då barnet brukar gilla 

starka färger och tydliga figurer i mönsterbilden.  

Informantens känsla för Hemtex har förändrats på senaste tiden. Tidigare upplevde hon 

företaget som att de ständigt hade rea och sortimentet samt exponeringen som plottrig och 
rörig. Nu anser hon att Hemtex har fräschat upp sig mycket, och att det är fint och 
inspirerande i butikerna. Sortimentet är mer tydligt uppdelat med färger och koncept. 

Exempelvis kan man i kategorin badrum köpa både matta, små handdukar, stora handdukar 
och tvålpump. Det är lättare att hitta och man behöver inte leta i butiken på samma sätt. I och 

med denna förändring upplever informanten att det är trevligare att gå in på Hemtex än innan 
och hon säger sig besöka butiken oftare.  
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Informanten kände sedan innan till att Hemtex säljer babyprodukter, men hon tycker att det 

tidigare sortimentet var väldigt begränsat. Hon beskriver det som att man fått leta sig fram till 
en liten sektion med en enda hylla där det funnits ett fåtal påslakanset. Hon har handlat även 

tidigare samt fått presenter från Hemtex. Samtliga produkter har varit påslakan.  

Informanten upplever även att skyltning och sortimentsexponering har förändrats. Tidigare 

tyckte hon bara sig se reaskyltar, men nu är fönster och butik uppbyggt på ett sätt som ger 
inspiration. Hon anser att det nya sortimentet står sig väl gentemot konkurrenternas, men att 

hon är på väg att lämna målgruppen för babysortimentet då hennes son slutat sova i spjälsäng. 
Hon tror att sortimentet passar för småbarnsföräldrar som tycker det är roligt med inredning 
och vill ha det fint och nytt, men ändå inte har lust att betala alltför mycket. 

Hon tror att sortimentet tilltalar kvinnor i större utsträckning då hon själv upplever att det är 

mamman som bryr sig mest om hur produkterna ser ut. Mamman vistas ofta hemma med 
barnet i större utsträckning och är därför mer medvetna om hur det ser ut omkring dem.  

5.2.3 Informant C 

Det tredje och sista avsnittet av intervjukapitlet med potentiella kunder redovisar den 

information som framkom vid intervjutillfället med informant C. Informanten är en 26-årig 
kvinna med en dotter som är ett år. Intervjun ägde rum i Göteborg den 5 maj 2011.   

Inledningsvis är informanten inte medveten om vilket företag produkterna är ifrån och vid 
frågan om informanten känner igen någon av dem svarar hon övertygat att den gröna 
grodponchon måste vara från Ikea. Vidare tycker hon att djungelsetet och det randiga 

påslakansetet ger intrycket av att vara från Hemtex då hon tycker att det känns som deras stil 
uttrycksmässigt. Filten känns även den bekant och informanten gissar att den skulle kunna 

vara från Lindex.  

Påslakansetet med djungeltema och filten är det som informanten fattade mest tycke för och 

hade kunnat tänka sig att köpa. Möjligen hade även det helvita påslakansetet varit ett 
potentiellt köp men i övrigt är det inga av de resterande produkterna som hon anser vara 

tilltalande.  

Generellt anser informanten att 200 kr är maxgränsen för vad hon kan tänkas betala för ett 

påslakan och örngott. För det vita påslakansetet med spetsdetaljer kan hon dock tänka sig att 
betala upp till 250 kr då hon tycker att det är väldigt fint med de klassiska detaljerna och den 

helvita designen. Dock påpekar hon att hon tänker en extra gång innan hon köper vitt då det är 
lite känsligt för fläckar. Djungellakanet gissar hon kostar mellan 150-179 kr, vilket hon anser 
prisvärt. Hon tycker att det är fint och ett lämpligt stiluttryck för ett barnrum då det är ett 

skojigt tema. Generellt sett föredrar informanten när ett barnrum ser ut som ett barnrum med 
färger, former och lekfulla uttryck som tilltalar barn. Hon är mindre förtjust i den trend som 

innebär att barnens rum inreds i ett vitt och stilrent tema då det känns som ett vuxenrum i 
miniatyr. Filten i ekologisk bomull anser hon vara värd mellan 200-250 kr och tycker att det 
är “den perfekta babyfilten”. 

Informantens helhetsintryck av sortimentet är att det är fina produkter. Hon tycker sortimentet 
erbjuder en bra variation med både klassiskt traditionella produkter som kan vara bra 

presenter vid födseln, samt produkter med lite mer lekfull design. Informanten uppfattar 
produkterna vara mjuka och sköna och av bra kvalitet vilket hon värdesätter då det är viktigt 

att kunna tvätta ordentligt utan att de slits alltför mycket. Vidare tycker hon att Hemtex 
generellt erbjuder produkter i en bra prisnivå. 
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Om någonting skulle adderas till sortimentet nämner informanten att hon gärna hade sett 

möjligheten att köpa fler påslakan som var enfärgade men utan spetsdetaljer. Hon tror att de 
flesta skulle avstå från att köpa det helvita till pojkar på grund av de detaljerna, då det ofta 

förknippas med flickor. Hon föreslår att det skulle finnas enfärgade lakan med färger som kan 
vara riktade till både pojkar och flickor. Dessutom hade hon gärna sett att det fanns ett 
spjälsängsskydd i sortimentet. Helst ser hon att det skulle vara neutrala färger i syfte att 

matcha flera olika påslakanset.  

Faktorer som är avgörande vid inköp av hemtextil till informantens barn är främst att det ska 
vara mjukt och skönt. Det är inte lika viktigt hur påslakanet ser ut. Dock är det en fördel om 
inte örngottet är helvitt då dottern föredrar att dricka välling i sängen vilket lätt ger gula 

fläckar. På grund av det är det även positivt om det finns lösa  örngott att köpa till, vilket 
informanten vill minnas att Hemtex faktiskt erbjuder. Vidare är priset en avgörande faktor. 

Hon belyser det faktum att man som förstagångsförälder behöver köpa så mycket under en 
kort tid att priset inte får rusa iväg.  

De butiker som informanten besöker då hon handlar hemtextil till sitt barn är Ikea, Hemtex, 
Villervalla samt Ullared och fördelningen mellan de nämnda butikerna är ganska jämn. 

Informanten tycker inte att det är speciellt viktigt att butiken har ett brett sortiment. Inte heller 
att sortimentet är djupt, med många produktvarianter inom varje kategori. Så länge 
sortimentet överlag är tilltalande krävs inte så många valmöjligheter för att informanten ska 

kunna tänka sig att handla.  

Gällande priserna på Hemtex tycker informanten generellt sett att man får mycket för 

pengarna. Lakanen upplever hon har blivit dyrare än vad hon kunde minnas, men hon säger 
att hon förmodligen ändå hade kunnat köpa de lakan som kostar upp till 300 kr. Det vita 

påslakansetet med spets är den dyraste varianten och där upplever hon att smärtgränsen 
angående pris är överstigen. Framförallt anser informanten att det är mycket pengar för en 
produkt som inte alltid är så praktisk, då den är vit. Filten anser informanten vara mycket 

prisvärd och hon nämner flertalet gånger att den är en av favoriterna i sortimentet. 
Badponchon i form av en groda eller kanin tycker hon håller en rimlig prisnivå, men 

informanten skulle inte själv köpa den då hon inte tilltalas av produktens utseende. 

Informantens åsikt om Hemtex beskriver hon för ett år sedan vara “… ett företag som alltid 

hade reaskyltar uppe.” Dock upplever hon att den stämpeln har börjat försvinna och hon ser 
tydliga skillnader över tid. Informanten köper själv mycket sängkläder och handdukar på 

Hemtex, då hon upplever att produkterna håller en mycket hög standard gällande kvalitet och 
att man får mycket för pengarna.  

Informanten kände sedan tidigare till att Hemtex säljer babyprodukter och har handlat det 
tidigare. Hon tror att det var ett påslakanset hon köpte vid det tillfället. Gällande utbudet 
upplevde hon att det fanns mindre att välja på än på exempelvis Ikea, men att det so m fanns 

var fint och tilltalande. Hon minns att hon handlat både till sitt eget barn under det senaste året 
samt till sin systers barn för ungefär tre år sedan. Emellan dessa två tillfällen upplever hon att 

babysortimentet har förändrats, och hon tror till och med att det inte funnits alls under en 
period där emellan. Informanten upplever att det nya babysortimentet är mer komplett och 
hon ser att det mer av Hemtex egna mönster vilket hon upplever som positivt då hon inte 

tilltalas av licensmotiv.  

Informanten har även uppmärksammat en skillnad i Hemtex sätt att exponera 
babysortimentet. Hon berättar att hon dagen innan passerat Hemtex skyltfönster på 
Kungsgatan i Göteborg och att hon lagt märke till att de skyltat med två spjälsängar och att de 
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på ett tydligare sätt lyft fram babysortimentet. Trots att informanten inte känner att hon 

behöver sängkläder till sitt barn just nu tyckte hon att den nya skyltningen var inspirerande 
och lockade till att gå in i butiken mer än tidigare. Hon upplever att känslan förs tärks av det 

faktum att hon tidigare handlat och varit nöjd med liknande produkter från Hemtex.  

I jämförelse med de andra butiker där informanten brukar handla babyprodukter tycker hon att 

Hemtex står sig väl. Åter igen påtalar hon att hon uppskattar att produkterna håller hög 
kvalitet, håller bra i tvätten och att de är mjuka och sköna mot huden. Dessa tre attribut 

upplever hon vara den viktigaste fördelen med Hemtex produkter. Dessutom upplever hon att 
produkterna har fin design. I jämförelse med Ikea anser hon att Hemtex har färre produkter att 
välja på, men att Hemtex ligger på plussidan gällande kvalitet.  

Informanten känner att hon passar in ganska bra i målgruppen för sortimentet. Hon tror att 

produkterna kan passa för en bred målgrupp och tror att man kan handla ur babysortimentet 
oavsett om man är 20 år eller 60 år gammal. Hon tror absolut att även äldre som besöker 
Hemtex för att köpa en annan typ av produkt kan “snubbla över” babysortimentet och handla 

med sig någonting till ett barnbarn. Hon tycker att babyfiltens mönster är tidlöst och skulle 
passa lika bra på 70-talet som det gör idag. Samma sak upplever hon med det vita 

påslakansetet med spets. Dock känner hon sig inte personligen speciellt tilltalad av 
produkterna som är traditionellt pojkiga eller flickiga i sin design och säger att hon själv inte 
hade valt dessa till sitt barn. Hon tror även att både män och kvinnor kan attraheras av 

sortimentet lika mycket. 
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6. Analys 

I följande kapitel presenteras en analys av intervjerna som genomförts med Hemtex Business 

area manager samt de tre potentiella kunderna. Kapitlet syftar till att analysera resultatet av  

intervjuerna utifrån den teoretiska referensram som tidigare presenterats.  

6.1 Affärsidéns överensstämmelse med sortimentet 

Hemtex affärsidé lyder: “Inspiration, kvalitet och service till ett överraskande bra pris”. Då 

bland annat Malm, Moback och Norman (2001 s. 56) påpekat vikten av kongruens mellan 
affärsidé och sortiment var det relevant för uppsatsen att undersöka hur väl Hemtex sortiment 
överensstämmer med detta.  

Ledordet inspiration är någonting som Hemtex tycks ha lyckats förmedla allt bättre på senare 

tid. I och med att man rensat upp i sortimentet och gjort det mer renodlat tycks man ha 
förmedlat en bättre helhetsbild till kunden. Detta uppger informant B i en intervju: “De har 
fräschat upp sig jättemycket. Innan kände jag att det var plottrigt, rörigt och svårt att hitta vad 

man ville. Men nu tycker jag att de har fått det jättefint. Nu är det mer att man blir inspirerad 
när man går förbi butiken.” En del av den nyvunna inspirationen anser informant B ha 

åstadkommits genom att sortimentet är tydligt uppdelat med färger och koncept. Hon tycker 
att man kan handla många olika produkter inom hemtextil samtidigt och att detta underlättar 
då hon slipper springa och leta på flera ställen eller butiker.  

Hemtex själva påtalar också den här förändringen. Med hjälp av sina stilteman Scandinavian, 
Heritage och Contemporary hoppas man kunna tillgodose många olika önskemål, men 

samtidigt hålla sortimentet inom tydliga ramar. Hemtex Business area manager säger även att 
kunder bygger upp sitt hem efter ganska tydliga stilar och att man för att förmedla inspiration 

försöker skapa en röd tråd genom de olika produktgrupperna. Ofta kan färger och 
mönsterbilder hjälpa till att åstadkomma detta och förhoppningsvis skapa merförsäljning. I 
babysortimentet återfinns inte alla stilteman i alla produkter då sortimentet fortfarande 

innehåller relativt få produkter. Men inför framtiden hoppas man på fortsatt goda 
försäljningssiffror inom babysegmentet för att ha möjlighet att utöka sortimentet och ge ännu 

mer inspiration åt kunden.  

Ett annat av ledorden ur affärsidén som kommer på tal under flera av intervjuerna är k valitet. 

Hemtex påtalar flera gånger under intervjun att detta är en väldigt viktig aspekt för 
sortimentet och att det inte minst präglar babysortimentet då produkterna är utformade för att 

vara hållbara och hudvänliga. Flera av informanterna 16 påtalar att plaggen känns mjuka mot 
huden och överlag även välgjorda. Därmed tycks Hemtex ha levt upp till ledordet kvalitet i 
babysortimentet. Den enda negativa kommentaren gällande kvaliteten var en detalj på 

badponchon som informant A tycktes kändes lite plastig. Dock var denna detalj inte 
tillräckligt stor för att avskräcka från köp eller ändra uppfattning om sortimentet.   

Hemtex säger att satsningen på ekologiska produkter också går att härleda till 
kvalitetsperspektivet. Dock upplever informanterna inom målgruppen att det inte är så viktigt 

för dem huruvida produkten är ekologisk eller ej. Informant A uppger dock att han kan tänka 
sig att betala lite mer för en ekologisk produkt. Ett rimligt merkostnadspris tycker han ligger 

på ca 20 % mer än vad varan hade kostat om den inte var ekologisk.  
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Det kan ifrågasättas om just babysortimentet lever upp till ledorden “överraskande bra pris”. 

Visserligen ligger flera av produkterna i linje med, eller lägre än, informanternas 
förväntningar men samtidigt förekommer en generell uppfattning om att Hemtex är lite dyrare 

än andra alternativ. Informant C upplever att framför allt påslakanseten är något dyra och 
påtalar att hon skulle kunna välja en konkurrents produkt istället på grund av detta.  

Överlag stämmer Hemtex affärsidé överens med målgruppen, och de visar många tecken på 
att ha ledorden i åtanke vid framtagandet av produkt och sortiment. Affärsidén kan många 

gånger användas för att avgränsa och utforma sortimentet vilket är i linje med vad Malm, 
Moback och Norman (2001 s. 56) samt Thurow 17  föreslår. Dock finns en uppenbar 
balansgång mellan vissa av faktorerna, så som pris och kvalitet där Hemtex i dagsläget inte 

lyckas tillfredsställa samtliga informanter till fullo. I vissa fall tyder empirin på att man lägger 
för stora ansträngningar vid kvalitetshöjande faktorer, vilket ger en prishöjning som upplevs 

orimlig av kunderna.   

6.2 Sortimentets utformning 

I intervjuerna undersöktes Hemtex synsätt gällande sortimentets utformning. Faktorer som 

längd, djup, bredd och konsistens presenteras av Kotler (2008 s. 520) och denna teori kan 
användas för att analysera Hemtex arbetssätt gällande det egna sortimentet. 

Sortimentets bredd avgörs av antal produktlinjer och inom Hemtex arbetar man med sex 
tydliga produktgrupper gentemot kund: Sova, Äta, Bada, Umgås, Resa och Baby. Internt 

arbetar man med sortimentsplaneringen över dessa gränser, då inköparnas ansvarsområden 
istället är utformade efter områdena duk och gardin, bädd och bad, accessoarer samt 
prydnadskuddar och belysning. Uppdelningen är anpassad för att tillverkning och logistik ska 

vara optimerad inom varje ansvarsområde, men ger också fördelen att mer än en person ser 
över de olika produktområdenas sortiment. 

Hemtex blev i och med sitt nya koncept inriktade mot det mjuka och textila, men man 
eftersträvar att inom området heminredningstextil och accessoarer vara breda i sitt sortiment. 

De har inte samma bredd som exempelvis en stormarknad, men då man sett att inget annat 
företag inriktar sig mot endast hemtextil finns det en unik chans att tillgodose ett brett 

sortiment, fast samtidigt på specialistnivå. Därmed kan företaget förhoppningsvis dra nytta av 
båda de fördelar som presenteras av Gezelius och Wildenstam (2008 s. 173) där man ses som 
ett företag som är kunniga inom sitt område, men samtidigt har många produkter att erbjuda. 

Under intervjuerna framkom det att samtliga informanter  anser att det är en fördel att kunna 
handla produkter till flera områden i hemmet på samma ställe, vilket de tyckte att Hemtex 

också erbjuder. 

Den andra egenskapen som Kotler et al. (2008 s. 520) presenterar är produktmixens längd 

som beskriver hur många produkttyper som finns inom varje produktlinje. Inom 
babysortimentet eftersträvar Hemtex att erbjuda ett flertal olika produkttyper, men 
sortimentets storlek är anpassat efter tidigare omsättning och försäljning och är därför i 

dagsläget inte så stort. Babysortimentet i sitt nuvarande utförande är nylanserat och kom till 
butikerna under vecka 13 2011. För att säkerhetsställa att varje produkt passar in i sortimentet 

väljer man att låta det växa långsamt. Tanken är att Hemtex allt eftersom omsättningen av 
babysortimentet stiger ska se sig om efter nya produkter och utöka produktlinjens längd. 
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Inför att introducera ett större djup i babysortimentet är Hemtex betydligt mer tveksamma. Ett 

större djup innebär att man skulle utöka utbudet med fler varianter inom varje produkttyp 
(Kotler et al. 2008 s. 520). Exempelvis skulle man kunna erbjuda åtta sorters filtar istället för 

dagens tre varianter. Man är medveten om att ett djupare sortiment kan orsaka svårigheter i 
produktionen då varje leverantör har minimikvantiteter som måste uppfyllas för att kunna 
producera en order till rätt pris. Detta ger i sin tur att det blir svårare att få en tillräckligt hög 

omsättningshastighet på varje produkt, vilket drabbar sortimentet genom att det kommer 
kännas mindre uppdaterat. Detta var ett av problemen i det gamla babysortimentet och 

någonting Hemtex är uppmärksamma på att inte råka ut för igen. 

Det tidigare sortimentets djup gjorde även att butikerna lättare uppfattades som rör iga, och 

under en intervju med informant B nämner hon just detta. För att undkomma detta har 
Hemtex valt att behålla babysortimentet grunt, men variera sina produkter genom att använda 

olika tryck och färgställningar. Då undviks dels problemet med minimikvantiteter, men ger 
även butiken en starkare röd tråd. 

Kotler et al. (2008 s. 520) nämner även hur sortimentet kan beskrivas med begreppet 
konsistens eller konsekvens. Hemtex Business area manager beskriver att man inom Hemtex 

tycker det är viktigt att vara konsekvent i sitt sortiment för att skapa en tydlig kommunikation 
med kunden. Tre viktiga områden innebär att bestämma vad sortimentet står för, vad det ska 
kommunicera och hur ofta sortimentet ska förnyas. Likaså här använder Hemtex vissa 

genomgående färg- och mönsterteman för att hålla ihop sortimentet. För att inte sortimentet 
ska kännas alltför monotont använder man sig av den visuella kommunikationen i butik för att 

få varorna att kännas inspirerande. Hemtex Business area manager beskriver hur en skyltning 
i vitt, grått och turkost ger en helt annan bild än en skyltning i orange och cerise, trots att 
sortimentet inte har förändrats. På så sätt bibehålls en hög konsistens samtidigt som man lever 

upp till sin affärsidé om att ge inspiration. 

Enligt Malm, Moback och Norman (2001) används olika kombinationer av de fyra beskrivna 

sortimentsegenskaperna för att profilera butiken. Hemtex ambitioner för sortimentet kan 
sammanfattas som vilja att tillhandahålla ett sortiment som är brett inom hemtextil, djupt med 

många produkttyper inom varje produktgrupp, mindre fokus mot längd i och med begränsat 
antal varianter samt en strävan efter att ha en hög grad av konsistens/konsekvens. Detta är en 
ambition som är rimlig, då butiksytan samt den höga kostnaden för lagerhållning och 

produktion begränsar möjligheten att tillhandahålla ett oändligt antal artiklar. Utöver dessa 
argument finns även teori som påtalar att alltför många artiklar inte alltid heller är bra ur 

kundens synpunkt, något som kommer att diskuteras närmare i senare del av uppsatsen. 

6.3 Produktlinjens längd och djup 

En utvidgning av babysortimentet är någonting som Hemtex håller öppet inför framtiden, och 

därmed är det av intresse för företaget att studera vad man kan uppnå med strategiskt 
sortimentsplanerande. Det främsta syftet med att introducera fler varianter och öka djupet i 

sortimentet är av bland annat Bayus och Putsis Jr. (1999) beskrivet som att kunna nå ut till en 
större målgrupp och därmed öka företagets omsättning. 

Detta beskriver även Lancaster (1979), men han tar även upp andra viktiga konsekvenser av 
ett omfattande sortiment. En av dessa är ökade produktions- och lagerhållningskostnader, 
något som Hemtex Business area manager finner mycket relevant. Hon finner att man kan 

uppnå stora fördelar med att ha ett begränsat antal varianter inom varje produktkategori och 
istället variera sortimentet med färger och mönster. 
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Hemtex upplever själva att deras tidigare sortiment vad för långt och alltså innehöll för många 

olika artiklar. Detta gjorde att sortimentet fick en spretig framtoning. I planeringen av det nya 
babysortimentet lade man stor vikt vid att vara mer renodlade, och detta var bland annat 

anledningen till att man uteslöt barnprodukterna för barn mellan 2-11 år. Trots att man alltså 
reducerade antalet produkter presterar det nya babysortimentet bättre än det tidigare. 
Undersökningen visar också att det nya sortimentet är mer omtyckt än det gamla av de 

konsumenter som intervjuats. Detta talar alltså emot de teorier som tagits upp av bland annat 
Lancaster (1979) samt Bayus och Putsis Jr. (1999) där de hävdar att ett sortiment innehållande 

fler varianter ger kunden ökad kvalitetsupplevelse samt ökar försäljningen tack vare att 
målgruppen breddas. 

En faktor som kan ha bidragit till att Hemtex gamla babysortiment presterade sämre trots sin 
längd presenteras i teorin av Berger, Draganska och Simonson (2007). De redogör för 

kundens kvalitetsupplevelse kopplat till ett sortiment innehållande många varianter, men även 
för de förbehåll som är kopplade till teorin. Bland annat påtalar de att exponeringen av 
sortimentet måste vara strukturerad och att sortimentet bör vara konsekvent i sin utformning, 

annars riskerar man ett rörigt intryck som försvagar den upplevda kvaliteten. Informant B 
uppger specifikt att hon tidigare upplevde Hemtex butiker som plottriga och röriga, vilket 

gjorde att hon inte kände sig speciellt motiverad att handla då hon fann det svårt att hitta det 
hon sökte. Detta kan identifieras som en potentiell orsak till att det mer omfattande 
babysortimentet sålde sämre än det nuvarande. Informant B berättar också att hon tycker att 

det är viktigt med både bredd och djup i ett sortiment, vilket ytterligare indikerar att andra 
faktorer gällande sortimentets sammansättning spelade in. 

6.4 Utvidgning av produktlinjen 

Hemtex Business area manager beskriver under intervjun18 att företaget är i en fas då man är 
öppen för att vidareutveckla sina produktlinjer. Företaget känner sig nöjda med sin nuvarande 

helhetsstrategi, men ett fortsatt förändringsarbete erfordras för att lyfta försäljningen. 

Kotler et al. (2008 s. 518) beskriver att produktlinjens längd är en av de viktigaste faktorerna 

att besluta om gällande sortimentet. Dock finns för- och nackdelar både med en lång och en 
kort produktlinje som måste beaktas och vägas emot varandra. En tumregel är att 

produktlinjen är för kort om företaget kan öka sin vinst genom att addera produkter, och för 
lång om vinsten ökar genom att reducera antalet. Dock är det något mer komplicerat att göra 
den bedömningen i verkligheten och Hemtex beskriver att introducerande eller eliminerande 

av en produkt bör vara ordentligt genomtänkt. Sortimentet följs upp i stort sett dagligen på 
produktnivå, genom att man ser över försäljningsstatistiken. För de behov som inte kan 

synliggöras genom försäljningsstatistik använder Hemtex istället sitt sortimentsråd, bestående 
av personal som arbetar i butik och därmed har närhet till kunden. 

Kotler et al. (2008 s. 519) beskriver att det finns två huvudsakliga sätt att förlänga en 
produktlinje: sträckning av produktlinjen eller utfyllnad av produktlinjen. Hemtex beskriver 

att deras sortiment i dagsläget befinner sig i ett mellanprissegment i jämförelse med 
konkurrenterna. Detta ger möjlighet att spekulera i hur sträckning av produktlinjen både 
uppåt, nedåt, eller båda håll samtidigt kan påverka företagets sortiment. 

Under intervjuerna framkom det att flera informanter tyckte att vissa av babyprodukterna var 
något dyra, vilket även kunde avskräcka dem från köp. Detta gällde endast påslakanseten, 

som dock motsvarar en stor del av det totala babysortimentet. Samtidigt upplevde samtliga att 
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påslakanseten kändes mjuka, att designen var fin och att kvaliteten kändes hög. Hemtex säger 

själva att de lagt ner mycket arbete på att kommunicera denna kvalitet till kunderna, genom 
att exempelvis producera produkterna i ekologiska material samt förpacka dem i tygpåsar 

istället för plast. Då detta tycks vara uppskattat av konsumenterna är det ingenting som 
Hemtex bör göra avkall på, men däremot finns det en öppning för att förlänga produktlinjen 
nedåt genom att introducera ett fåtal billigare alternativ. Kotler et al. (2008 s. 518) beskriver 

detta som ett effektivt sätt att försvara sig mot ökad konkurrens samt fylla hål i marknaden. 
Båda faktorer kan vara eftersträvansvärda för Hemtex, då marknaden präglas av ökad 

konkurrens samtidigt som empirin antyder att intresse finns för billigare produkter i samma 
stil. 

För Hemtex finns även möjligheter att istället sträcka produktlinjen uppåt genom att 
introducera produkter med högre pris- och kvalitetsnivå. Kotler et al. (2008 s. 519) hävdar att 

detta är en bra strategi om man som företag vill öka känslan av prestige för hela sortimentet. 
Det kan dock vara ett ganska riskfyllt projekt, då företaget måste ompositionera sig i 
kundernas medvetande. Hemtex tittar kontinuerligt på nya samarbetspartners, men fokus 

ligger vid att utstråla kvalitet och prisvärdhet snarare än prestige. För att ett högre pris ska 
passa i sortimentet är det rimligt att anta att produkten också måste ha konkreta faktorer som 

motiverar detta. Konsumenterna som deltagit i studiens undersökning understödjer detta 
resonemang. Informant A kan tänka sig att betala extra för kvalitetshöjande attribut så som 
ekologiskt material, medan informant B finner det onödigt och till och med avskräckande om 

priset blir för högt. Ingen av de tillfrågade tycker att prestige är en viktig faktor vid inköp av 
babyprodukter. 

Som tredje alternativ presenterar Kotler et al. (2008 s. 518) att ett företag kan sträcka sin 
produktlinje både uppåt och nedåt samtidigt. Denna strategi kan möta konkurrens från företag 

med lägre prisnivå, men även upprätthålla företagets prestige genom att inkludera dyrare 
produkter i sortimentet. Detta alternativ är applicerbart på Hemtex strategi då de använder sin 
interna matris för att säkerhetsställa en mångfald inom design och pris. Inom varje 

produktområde används matrisen för att utforma ett sortiment där prisnivåerna hög, mellan 
och låg är representerade. Babysortimentet innehåller dock så pass få produkter att alla priser 

och stilar inte kan finnas representerade i alla kombinationer. Intervjuerna i undersökningen 
tyder på att babysortimentet bör tillvarata prisnivåerna mellan och låg snarare än att 
introducera högre priser i detta produktområde. Informant B19 upplever att Hemtex sortiment 

är riktat till ”småbarnsföräldrar som inte har astronomiska summor att lägga på inredning, 
men ändå vill ha det fint och nytt”. 

Kotler et al. (2008 s. 520) tar även upp möjligheten att utöka produktutbudet genom utfyllnad 
av sortimentet. I detta fall adderas fler varianter inom det befintliga sortimentet, men utan att 

ändra pris- eller kvalitetsbild. Genom denna strategi förväntas man kunna uppnå ett större 
utbud, utnyttja överflödig produktionskapacitet samt fylla hål på marknaden. Hemtex är 

tveksamma till den här typen av sortimentsstrategi, då man upplever att den stora bristen i det 
gamla sortimentet var ett överflöd av produkter som skapade ett rörigt intryck. Detta är en 
åsikt som även delas av två av de intervjuade kunderna20. Hemtex Business area manager 

tycker att det är svårt att erbjuda fler varianter och samtidigt få tillräcklig omsättning på varje 
produkt. Det får till följd att sortimentet känns daterat och monotont, då man inte kan 

introducera nya produkter innan de gamla sålts. Risken att produkterna ”äter upp” varandras 
försäljning är då stor, något som Kotler et al. (2008 s. 520) benämner som kannibalism. 
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6.5 Vikten av ett kantsortiment  

Som tidigare nämnt i den teoretiska referensramen beskriver Malm, Moback och Norman 

(2001 s. 57) hur ett sortiment är uppbyggt av flera olika produktkategorier och nämner vikten 
av att erbjuda kunden både ett bas- samt ett kantsortiment. Idén om detta återfinns i Hemtex 

sätt att arbeta där sortimentet delas in efter bas-, mode- och trendprodukter. Hemtex påpekar  
hur viktigt det är att ha ett bra bassortiment då det erbjuder produkter som många kunder 
förutsätter ska finnas i butik. Dock är det även av stor vikt att erbjuda ett attraktivt 

kantsortiment då det fyller funktionen att följa rådande trender, ger butiken en unik profil och 
ger kunden större variation och inspiration än bassortimentet. Hemtex kantsortiment utgörs av 

kategorierna modeprodukter och trendprodukter, som tillsammans står för ungefär 60 % av 
sortimentet.  

I likhet med det totala sortimentet består babysortimentet av ett bas- och ett kantsortiment. 
Båda delar av sortimentet är viktiga för att skapa ett komplett utbud och det är viktigt att de 

balanserar varandra så att ingen av dem tar för stort utrymme. Blir bassortimentet för utbrett 
kan sortimentet komma att uppfattas som trist och förutsägbart, vilket tycks vara det som till 
viss hade hänt Hemtex babysortiment innan de startade sitt förändringsarbete. Både informant 

A och B ansåg att design är en avgörande faktor och värdesätter produkter som sticker ut lite. 
Informant B beskrev det tidigare babysortimentet som tråkigt och oinspirerande och de 

produkter hon förknippar med sortimentet är vita lakan och enklare påslakanset. De nämnda 
produkterna är vad Hemtex kategoriserar som sina basvaror som säljs år efter år och 
informantens uppfattning indikerar att ett tydligare kantsortiment är viktigt. I det nya 

babysortimentet som presenterades i samband med intervjun anser samma informant att det 
nu består av produkter med roligare design och gladare färger, vilket kan tolkas som att 

kantsortimentet nu har en mer central roll i butiken. Dessutom har babysortimentet i samband 
med förändringsarbetet erhållit en mer märkbar exponering i butiken där kantsortimentet kan 
skyltas och bidra till att visa kunden sortimentets unika profil samtidigt som det ger 

inspiration.  

6.6 Sortiment och image 

Förändringsarbetet inom Hemtex spänner över i stort sett alla delar av organisationen och det 
är tydligt att man har velat ändra kundernas uppfattning om hela företaget. Sortimentet är en 
viktig del av detta och enligt Oppewal och Koelemeijer (2005) bör vikten av sortimentet inte 

underskattas i arbetet med att förmedla rätt identitet och uppnå en fördelaktig image. Då 
Hemtex fann att marknaden inte har speciellt många renodlade hemtextilbutiker beslutade 

man sig för att låta det mjuka och textila stå i centrum. Detta är vad företaget betraktar som 
sin identitet och en del av vad de önskar förmedla till kunderna. Babysortimentet innehåller i 
dagsläget endast mjuka produkter, vilket gör att det finns en stark koppling till den 

övergripande identitetsidén. 

Hemtex Business area manager21 beskriver att en av nyckelegenskaperna de vill förmedla för 

babysortimentet är hög produktkvalitet till ett bra pris. De inser att nyblivna föräldrar har 
många utgifter, och därmed är prismedvetna, samtidigt som de vill vara trygga gällande 

produktens säkerhet. Denna insikt stämmer väl överens med vad informant C 22  uttrycker: 
“Som förälder, speciellt som förstagångsförälder, då har du ju inte allting. Då ska du ju köpa 
så himla mycket och då måste det vara ett vettigt pris”. 
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 Intervju Hemtex Business area manager 2011-02-28 
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 Intervju informant C 2011-05-05 
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Även i diskussioner rörande imagens koppling till sortimentet hävdar flertalet undersökningar 

att produktlinjens längd är av stor betydelse för kvalitetsupplevelsen. Oppewal och 
Koelemeijer (2005) beskriver att ett sortiment som innehåller många varianter är fördelaktigt 

ur imagesynpunkt, då kunden tenderar att uppfatta butiken som komplett. 

Hemtex lägger inte tonvikt vid att sortimentet ska innefatta så många varianter som möjligt, 

utan detta vill man snarare undvika, då man upplever att det gamla babysortimentet 
missgynnades av detta. Dock vill man förmedla en känsla av nyhet och valmöjlighet till 

kunden, och detta uppnår man genom att erbjuda fler mönsterbilder eller färger inom varje 
variant. På så sätt kan man beställa stora kvantiteter och pressa priset, undkomma höga 
lagerhållningskostnader samt få bättre ”snurr” på produkterna. Undersökningen tyder på att 

konsumenterna trots förändringen upplever sortimentet som brett, och samtliga informanter 
uttrycker att de associerar Hemtex med kvalitet. Informant C23  berättar hur hon upplever 

Hemtex: “Jag köper mycket sängkläder och handdukar där. Jag tycker att det är väldigt bra 
kvalitet, att man får mycket för pengarna.” 

Det finns även forskning som hävdar att sortimentsreducering inte alls behöver påverka ett 
företags image negativt, vilket kan kopplas till hur Hemtex arbetar med det nya 

babysortimentet. En trolig anledning till att man lyckats höja imagen för babysortimentet 
samtidigt som man eliminerat produkter kan vara det faktum att exponeringen av sortimentet 
har fått ta mer plats. Broniarczyk, Hoyer och McAlister (1998) hävdar nämligen att man kan 

lyckas med sortimentsreducering under betingelsen att exponeringsytan hålls konstant. Då 
Hemtex inte bara bevarat det gamla exponeringsutrymmet, utan också utökat skyltningen av 

produkterna har man effektivt lyckats undkomma att det nya utbudet känns för begränsat. 
Hemtex Business area manager framhåller dock att de är öppna för att introducera nya 
produkter i babysortimentet framöver, vilket ger hopp om högre försäljningspotential. 

Babysortimentet ska verka imagehöjande för hela butiken, och snarare hjälpa till at t locka nya 
kunder till butiken än endast generera merförsäljning. 

Både babyavdelningen och det övergripande sortimentet på Hemtex upplevs av informanterna 
i undersökningen som mer strukturerat, samt lättare att finna inspiration i sedan 

förändringarna. Hemtex tror inte att det ger ett speciellt starkt mervärde för kunden att ha 
många varianter inom alla produkttyper i förhållande till vad kvalitet, pris och förnyelse 
betyder. Iyengar och Lepper (2000) presenterar en teori som stödjer detta resonemang, då de 

hävdar att för många valmöjligheter kan försvåra val av produkt samt ge färre kunder som är 
nöjda med sitt köp i efterhand.  

6.6.1 Trovärdighet 

Om Hemtex etablerar ett förtroende hos sin målgrupp kan det innebära att det underlättar 

köparens beslutsprocess vid köp vilket bidrar ytterligare till en positiv bild av företaget. 
Maathuis, Rodenburg and Sikkel (2004) menar att en trovärdighet inför företaget eller 

varumärket medför en förenkling då kunden ska välja en produkt. Om kunden vet sedan innan 
att varumärket står för en god kvalitet leder det till ett enklare beslutsfattande då en ny 
produkt ska inhandlas.  

Samtliga av informanterna beskriver Hemtex som ett företag som de tidigare starkt 

förknippade med konstant reaskyltning. De menar dock på att de sett en förändring det senaste 
året och märkt att reaskyltarna nu inte längre finns exponerade hela tiden. Bilden av ett 
företag som kontinuerligt har sina röda reaskyltar upphängda är en negativ stämpel som har 
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etsat sig fast i mångas minne. Detta har förmodligen bidragit till en negativt präglad image för 

Hemtex, vilket gör att det är ett angeläget område att förändra för företaget.  

I undersökningen framgår det att samtliga informanter har ett förtroende gentemot Hemtex 
angående dess kvalitet. Informant A 24  berättar att han tänker på “verkligen kvalitet” och 
informant C framhäver produkternas mjukhet och hållbarhet för tvätt. I empirin återfinns 

mycket som tyder på att ett förtroende gentemot Hemtex erbjudande om kvalitet finns, det har 
bara kommit lite i skymundan av reaskyltar och ett svårorienterat butiksutbud. I samband med 

det förändringsarbete som har pågått det senaste året och som fortfarande är aktuellt bör 
Hemtex i detta läge överväga att i likhet med vad Maathuis, Rodenburg and Sikkel (2004) 
behandlar i sin artikel välja att huvudsakligen fokusera på att få bort den reabild som finns av 

företaget. De påpekar att det kan vara av större vikt att försöka förändra en negativ bild än att 
fokusera för mycket på att övertyga kunden om att ens produkt är den bästa.  

6.7  Tillämpning av Bostonmatrisen på Hemtex sortiment 

Laurelli et al. (1990) redogör för hur Bostonmatrisen kan användas för att se vilka 
kapitaltillskott som behövs, hur produkten bidrar till lönsamheten, samt hur produkten 

utvecklas. Samtliga av dessa områden är intressanta för Hemtex att undersöka, då Hemtex 
Business area manager beskrivit tendenser till ökad försäljning inom babysortimentet. 

Därmed är det nu aktuellt att undersöka möjliga framtidsplaner för produktmixen, men då 
företaget de senaste åren lidit av dålig lönsamhet är det av yttersta vikt att varje investering är 
genomtänkt.  

 
Studiens intervjuer ger inte möjlighet att utröna hur stora marknadsandelar varje produkt 

besitter gentemot konkurrenterna, men många av de karaktärsdrag som Hemtex Business area 
manager beskrivit kan trots detta kopplas till matrisen. I den insamlade empirin berättar 
Hemtex att de eftersträvar att hålla en stor del, 40 %, av det totala sortimentet inom en 

kategori som de själva benämner basprodukter. Dessa produkters egenskaper stämmer 
överens med Bostonmatrisens kassakor, då de inte kräver några större återinvesteringar men 

samtidigt säljer i stadig takt.  Edwards Nutton (2006/2007) beskriver att fördelarna med 
kassakor är att de genererar en större inkomst än de kräver i återinvesteringar. Därmed bidrar 
de till att öka lönsamheten i ett företag, och överskottet kan då användas för att investera i 

andra delar av sortimentet.  
 

För Hemtex är kassakorna en viktig tillgång, då de eftersträvar att öka lönsamheten, men 
samtidigt har man sett problem i att låta basprodukterna ta för stor plats i sortimentet. Under 
intervjun beskrev Hemtex Business area manager att det blir svårare att få sortimentet att 

kännas nytt, då många av basprodukterna finns i stora kvantiteter och därmed förnyas mer 
sällan. Från att först ha haft ambitionen att låta basprodukterna motsvara 60 % av sortimentet 
sänkte man kraven till 40 % för att undvika en för låg omsättning av varje produktvariant. 

  
Sida vid sida med lönsamhetskravet återfinns Hemtex behov av att kommunicera sin nya 

identitet. Informanten på Hemtex25 berättar att företaget tagit hjälp av en konsultbyrå för att 
utarbeta de övergripande förändringarna och att även sortimentet influeras starkt av 
förändringarna. Ett av de viktigaste målen med det nya sortimentet är att vara inspirerande för 

kunden, och detta vill Hemtex uppnå genom att ha en mångfald inom färg och form. För att 
uppnå detta anser Hemtex att det är viktigt att inte bara lägga stor vikt vid basproduktena  utan 
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 Intervju Hemtex Business area manager 2011-04-28 
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även resterande sortiment. Detta motiverar att företaget har 40 % av sortimentet inom den 

kategori de kallar ”mode”. Denna kategori används för att få sortimentet att kännas nytt och 
fräscht.  

 
De flesta av produkterna inom modekategorin kan förmodas motsvara kategorin stjärnor i 
Bostonmatrisen. Det är produkter som är högaktuella och i ropet, vilket gör att Edwards 

Nuttons (2006/2007) beskrivning av stjärnprodukter stämmer in på denna kategori. Edwards 
Nutton (2006/2007) formulerar även hur dessa produkter kräver större investeringar och 

därför ofta inte är lika lönsamma. Hemtex Business area manager påtalar under intervjun att 
man är mån om att producera stora kvantiteter för att pressa priserna, vilket dock är svårare 
med modeprodukter då de inte är tänkta att säljas över lika lång tid. Dock beskriver hon att 

Hemtex ibland lyckas komma runt detta genom att beställa stora kvantiteter av varje variant, 
men variera färg och mönsterbild. Förhoppningen för dessa produkter inom Hemtex är inte 

bara att de ska fräscha upp sortimentet, utan också att vissa av dem ska övergå till att på sikt 
bli basprodukter och permanenta i sortimentet. Detta är även i linje med Edwards Nuttons 
(2006/2007) beskrivning av stjärnprodukter som attraktiva investeringsmöjligheter. En 

naturlig utveckling för en stjärnprodukt kan vara att den övergår till att bli en kassako, när 
tillväxten avstannat och kostnaderna för produktutveckling och produktion är minimerade. 

Dock finns inte en fullkomlig överensstämmelse mellan begreppen basprodukt och stjärna, då 
Hemtex modeprodukter inte har en given framtid som kassakor.     
 

Den del av sortimentet som Hemtex Business area manager beskriver som ”bubblare” 
motsvarar på många sätt kategorin frågetecken i Bostonmatrisen. Det är produkter som ännu 

inte slagit igenom på allvar trendmässigt, och därför fordrar relativt stora investeringar. 
Edwards Nutton (2006/2007) beskriver att det finns en risk att produkten går i fel riktning, 
och blir en byracka istället för stjärna eller kassako. Hemtex Business area manager påtalar 

även hon att framtiden för bubblarna är osäker, och att man därför valt att hålla max 20 % 
inom denna kategori. Dock anser man att en andel risktagande är nödvändig, för att göra 

sortimentet mer spännande och fånga morgondagens trender. För att minska riskerna väljer 
Hemtex att beställa mindre kvantiteter av varje produktvariant.  
 

Hemtex Business area manager beskriver att de utvärderar sortimentets prestation så gott som 
dagligen, genom att man tittar på butikernas försäljningssiffror för varje produkt. I 

kombination med kunskap om varje produkts produktions- och lagerhållningskostnader går 
det då att utröna vilka produkter som inte är tillräckligt lönsamma. Dessa produkter kan enligt 
Barksdale och Harris Jr. (1982) i Bostonmatrisen benämnas som byrackor. Hemtex Business 

area manager berättar att ett antal av produkterna i det gamla babysortimentet fungerade dåligt 
och hade för låg omsättningshastighet. I slutändan tog de upp stor plats i butik och på lager 

samt hindrade mer lönsamma produkter att stå i fokus. Dessa produkter, som kan definieras 
som byrackor, har man nu aktivt försökt arbeta bort. Genom att låta sortimentet växa långsamt 
hoppas man kunna undvika ogenomtänkta produktvarianter, samt hela tiden hålla uppsikt över 

det existerande sortimentet.  Hemtex Business area manager påpekar att timingen är central 
för om en produkt ska lyckas eller ej. Därmed planerar man noggrant vid lanseringen av 

säsongs- eller modeprodukter. Att vissa produkter så småningom blir byrackor är dock 
oundvikligt och för Hemtex är det viktigt att utarbeta strategier för att hantera dessa produkter 
så att de inte ligger kvar på hyllan och får hela sortimentet att kännas daterat.    
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7. Slutsats 

Utifrån analysen av undersökningens intervjuer presenteras här ett sammandrag av vad 

studien resulterat i, samt reflektioner över framtida möjligheter för fallföretaget Hemtex. 
Slutligen behandlas även förslag till framtida forskning. 

 
Hemtex tycks vara medvetna om vikten av ett genomtänkt sortiment och i samband med 
förändringsarbetet som pågått sedan 2010 har företaget konkretiserat sin önskade identitet. 
Utformningen för “det nya Hemtex” influerar samtliga områden och i studien framgår tydligt 

att sortimentsplaneringen färgats av detta. I intervjuerna framgår det att både den nya 
babykategorin och det nya sortimentet i helhet förmedlar en tydligare och mer sammanhållen 

bild till kunden. Två av tre informanter uppgav att de upplever butikerna som mer 
inspirerande och välorganiserade efter förändringarna.  
 
Hemtex själva har sett förändringar i sortimentets omsättning, då det nya babysortimentet höjt 
sin omsättning jämfört med både det gamla babysortimentet och nuvarande resterande 

kategorier. I uppsatsen har det gjorts ett försök att beskriva de faktorer som bidragit till de 
positiva förändringarna, genom att analysera informationen erhållen vid intervjuerna med stöd 

av de teoretiska modeller som uppsatsen presenterat. Utifrån detta tillvägagångssätt har 
ambitionen för uppsatsen varit att finna svar på vilka strategier som lämpar sig för Hemtex i 
det fortsatta sortimentsarbetet. 

 
En av de viktigaste förändringarna som Hemtex gjort i babysortimentet är att renodla utbudet 
och minska antalet produktvarianter. Flertalet av de teorier (Lancaster 1979, Bayus & Putsis 
Jr. 1999 samt Berger, Draganska & Simonson 2007) som uppsatsen undersökt hävdar att 

adderande av varianter påverkar sortimentets image positivt, men Hemtex har alltså lyckats 
lyfta sortimentet genom att göra motsatsen. Uppsatsen har identifierat flera bidragande 

orsaker till detta vilka presenteras i följande stycken.  
 
Genom att variera färgställningar och mönsterbilder på produkterna, tycks företaget ha lyckats 
förmedla ett intryck av ett fylligare sortiment trots färre varianter. Samtidigt upplever 
kunderna sortimentet som lättare att hitta i och mer inspirerande. Detta härleddes till Tversky 

och Shafirs (1992) studie där de hävdar att konsumenten kan bli förvirrad av att ha för många 
alternativ. De potentiella kunder som intervjuats upplevde det gamla sortimentet som rörigt, 

vilket kan bero på att det tidigare sortimentet även innefattade produkter för barn mellan 2-11 
år. Berger, Draganska och Simonson (2007) påtalar även att presentation och utformning av 
ett sortiment bör vara konsekvent. Det nya babysortimentet uppfyller dessa krav i högre 

utsträckning än det gamla och detta kan vara en bidragande faktor till att kunderna uppfattar 
det mer positivt. 

 
Resultaten från intervjuerna visar även att de potentiella kunderna tycker att priset är en 
avgörande faktor, vilket också påverkar sortimentets  möjliga omfattning. Hemtex Business 

area manager beskrev hur varje ny produktvariant kostar mycket pengar i och med att den 
erfordrar produktions- och lagerhållningskostnader. Genom att ha färre varianter kan Hemtex 

lägga större ordrar och pressa priserna, vilket tycks vara en mer betydelsefull faktor för 
kunderna än ett stort utbud av varianter.    

 
Resultatet av intervjuerna tyder på att kundens trovärdighet för Hemtex har skadats då 

företaget har varit ostrukturerade i sin framtoning och dessutom konstant haft reaskyltar 
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frontade i butiken. Istället för att primärt förknippa företaget med dess höga produktkvalitet är 

det de röda skyltarna som nämns som riktmärke för det gamla sortimentet. Undersökningen 
tyder trots det även på att medvetenheten om en god kvalitet fortfarande finns, vilket Hemtex 

bör ta fasta på. För att höja företagets image behöver en trovärdighet återupprättas bland de 
potentiella kunderna och då sortimentets främsta imagehöjande attr ibut tycks vara hög kvalitet 
kan detta vara en bra väg att vandra. Maathuis, Rodenburg och Sikkel (2004) påpekar att det 

inte alltid är bäst att lägga vikten vid att marknadsföra sin produkt utan att det kan vara 
viktigare att omvända en negativ helhetsbild av företaget till en positiv. På så sätt kan ett 

förtroende skapas som då indirekt bidrar till att kunderna väljer företagets produkt framför en 
konkurrents. I det här fallet kan en mix av de två alternativen vara att föredra då Hemtex 
behöver höja sitt förtroende och samtidigt kommunicera ut en image som överensstämmer 

med deras kvalitetsnivå. Därmed kan en fokusering på den goda kvaliteten bidra till en positiv 
effekt i form av både ett ökat förtroende och för en mer gynnsam image.  

 
En viktig insikt som uppsatsen resulterat i är vikten av ett sortiment som överensstämmer med 

företagets affärsidé. Genom att upprätthålla ett tydligt, prisvärt och kvalitetspräglat sortiment 
är Hemtex på god väg mot att förbättra sin image. Detta är av yttersta vikt, då den tilltagande 

konkurrensen på hemtextilmarknaden måste bemötas. Genom en positiv image erhålls en 
värdefull tillgång för företaget. De åsikter och det förtroende som Hemtex förhoppningsvis 
kan lyckas  återetablera hos sina kunder, kan i så fall fungera som ett konkurrensmedel som 

inte kan kopieras.  
 

7.1 Rekommendationer till Hemtex 

Gällande de mer handfasta råden angående fallföretagets babysortiment presenteras de här. 
Först och främst upplever samtliga informanter att de uppskattar att köpa flera saker 

samtidigt, för en effektivare inköpsprocess. Därmed är det en god idé att vara lyhörd inför 
kundernas önskemål och successivt introducera fler produkttyper på de områden som är 
lönsamma. Dock bör man undvika att erbjuda allt för många produktvarianter, då det som 

tidigare nämnt resulterat i förvirring för kunden. 

  
Gällande prisnivåerna bör Hemtex eftersträva att hålla kvar upplevelsen av prisvärda 
produkter. Samtliga informanter beskriver att de tänker sig målgruppen för sortimentet som 

någon som inte har obegränsat med pengar att spendera. Därmed verkar målgruppen vara 
prismedveten, men samtidigt måna om produktkvaliteten. Genom att fortsatt undvika att 

introducera fler varianter av varje produkttyp kan Hemtex förhoppningsvis hålla ner priserna 
och motsvara kundens förväntningar. 

 
Den stora förändring av produkternas exponering som skett i samband med lanseringen av det 
nya babysortimentet bör fortgå. Studien visar att den ökade exponeringen av babyprodukterna 

är positiv i den mening att det uppmärksammar sortimentet och bjuder på inspiration, vilket 
kan medföra att fler lockas in i butiken och nya kunder kan attraheras av sortimentet. 

 
Vidare är de fundamentala ramarna för babysortimentet genomtänkta och man bör inte avvika 

från dessa i för stor utsträckning. I linje med vad Hemtex ämnar, bör sortimentet få växa i takt 
med att försäljningsstatistik kan stödja dess vidare utveckling. En introduktion av ännu en ny 

strategi kommer troligtvis att förvirra kunden och i värsta fall skapa en bild som i likhet med 
reaskyltarna sätter sortimentet i skymundan oavsett om det kvarstår en hög kvalit et.  
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7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Under arbetet med studien har vissa områden identifierats som kan vara av intresse för 

framtida forskning. Denna uppsats gör ej anspråk på att omfatta ett vidare syfte än ett 
explorativt. Tonvikten har lagts vid att erhålla så fylliga beskrivningar som möjligt, men det 

finns även en öppning för att genomföra forskning av mer kvantitativ och generaliserbar 
karaktär. Denna studie kan då tjäna som förstudie, för att kunna identifiera vilka frågor man 
vill söka svar på, samt hur studien ska utformas.  

Förslagsvis hade en empirisk undersökning kunnat utformas enligt ett kvantitativt 

tillvägagångssätt, med ett betydligt större urval. Genom detta hade man kunnat tillföra 
statistiskt tillförlitliga slutsatser gällande kundernas preferenser.    
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Bilaga 1: Intervjufrågor till Hemtex 

Tema 1: Babysortimentet 

Vilken känsla eftersträvar Ni att förmedla till kunden för Hemtex i helhet resp. baby? 
Vad är grundtankarna kring det nya sortimentet i helhet? 

Hur passar babysortimentet in på detta tänk? 
På vilket sätt skiljer sig det nya babysortimentet från det gamla? 

Hur förväntas kunden uppfatta det nya sortimentet respektive babysortimentet? 
Vilka var de stora bristerna i det gamla babysortimentet? 
Hur är babysortimentet uppbyggt? Klassiskt/lantligt/skandinaviskt? 

Hur många anställda arbetar med sortimentet i helhet resp. baby? 
Har Ni märkt av någon skillnad i försäljning av det nya babysortimentet resp. det gamla? 

(även med tanke på skyltning etc.) 
Vilka produkter är bas- respektive kantsortiment? 
Är sortimentet djupt/grunt/smalt/brett/hög eller låg konstistens? 

Finns det mycket tankar kring hållbarhet etc. i sortimentet?  

Beskrivning jämfört med förra babysortimentet 

- Prisnivå 

- Design 

- Utbud 

Tema 2: Konkurrenter 

Vilka ser Ni som huvudsakliga konkurrenter i babysegmentet? 

Använder Ni sortimentet för att differentiera er, och isåfall hur? 

Tema 3: Sortimentsbredd 

Är sortimentet bredare eller smalare än innan? 
Hur ser framtida planer ut för sortimentet? 
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Bilaga 2: Intervjufrågor till målgrupp 

Informantens ålder: 

Informantens kön: 
Barnets ålder:  

Barnets kön: 

Tema 1: Produkterna 

De produkter som Hemtex anser representera det nylanserade babysortimentet presenteras för 
informanten. Prislapp och Hemtex logotyp är övertäckta i denna fas för att skapa en 

objektivitet hos informanten då de inledande frågorna diskuteras.  

Känner Du igen någon/några av produkterna? 
Finns det någon produkt som Du själv hade kunnat köpa? 
Vad kan Du tänka Dig att betala för dessa produkter?  

Vad är Ditt helhetsintryck av sortimentet? 
Känner Du att någonting saknas i sortimentet? 

Vilka faktorer är viktiga för Dig när Du handlar till Ditt barn? 
I vilka butiker brukar Du handla textila hemprodukter till Ditt barn? 
Är det viktigt för Dig att butiken har ett brett sortiment (många produktlinjer?) 

Är det viktigt för Dig att butiken har ett djupt sortiment (många märken/varianter inom varje 
produktlinje?) 

Prisnivå 

- Uppskattning av pris på samtliga produkter samt avslöjande om korrekt pris. 

Tema 2: Hemtex  

Vad tänker Du på när Du hör Hemtex?  
Vad är Hemtex för Dig? 

Känner Du till att Hemtex säljer babyprodukter? 
Har Du någon gång handlat någonting ur Hemtex babysortiment? Om så är fallet, vad? 

Har Du märkt av att det skett en förändring i Hemtex sätt att skylta sina produkter? 
Har Du märkt av att någon förändring ska ha skett i Hemtex sortiment under våren? 
Har Din uppfattning om Hemtex ändrats under det senaste året? 

Hur tycker Du att Hemtex babysortiment står sig gentemot de butiker Du brukar handla i? 
Känner Du att Du tillhör målgruppen för babysortimentet?  

Vilka tror Du skulle handla produkterna som ingår i babysortimentet? 
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Bilaga 3: Presenterade produkter ur babysortimentet 

 

         

Zoo  

Ekologisk bomull 
Pris: 299 kr 

Elephants 

Ekologisk bomull 

Pris: 249 kr 

Axel stripe 

Ekologisk bomull 
Pris: 299 kr 

Bilar 

Ekologisk bomull 
Pris: 299 kr 

Minizoo 

Ekologisk bomull 
Pris: 149 kr 

Poncho Frog 

Pris: 149 kr 

 

Poncho Bunny 

Pris: 149 kr 

 

Spets 

Ekologisk bomull 
Pris: 349 kr 
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Bilaga 4: Hemtex logotyp 

 

 

 

 

 

   Källa: Hemtex hemsida, Logotyp. 2011-05-09 

www.hemtex.se 
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