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Förord  
 

Det är med stor stolthet och glädje som vi presenterar följande C-uppsats. Till att börja med 
vill vi tacka varandra för att vi ständigt kämpat, stöttat varandra och gjort vårt bästa i alla 

situationer trots att arbetet med uppsatsen haft sina krävande stunder.  
 

Vi vill också tacka vår opponentgrupp som kommit med kritiska kommentarer som bidragit 
till att uppsatsen kunnat förbättras. Sedan vill vi givetvis tacka vår handledare Renate 

Åkerhielm för hennes synpunkter och feedback på bristfälliga delar i arbetet som gjort att vi 
kunnat finslipa innehållet och upplägget på bästa sätt.  

 
Till slut vill vi också tacka våra närstående som stått ut med oss i vår känslomässiga berg- och 
dalbana under uppsatsskrivandets gång och sist men inte minst vill vi också säga ett extra tack 

till vovven Stella som var delaktig under hela uppsatsprocessen och som spred glädje och 
positivitet på ett sätt som bara hundar kan göra.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________    ____________________ 
Sofie Wangärd    Martina Hultqvist 
Stockholm 161216    Stockholm 161216 
 
  



	

Abstract  
 
Small businesses are the largest employers in Sweden and employ most people on the labour 
market. Therefore they are considered one of the most important components for an economic 
growth in a country. However small businesses have problems regarding profitability and 
survival on the market. It is also considered hard to conduct business for smaller companies, 
where the lack of restricted resources is a crucial factor.  
 
The purpose of this study is to, through a producer perspective and with a qualitative 
approach, review whether and in what way small businesses uses marketing strategies in their 
planning. This will be done by answering the following research question:  
 

“In what sense do small businesses implement marketing strategies in their work with 
marketing?” 

 
The following conclusions were drawn from the study: 

• Small businesses implement marketing strategies in their everyday work in the sense 
that almost all of the small businesses that participated in the study have thought about 
the factors relating to the selection of target group and the company's own market 
position in relation to its competitors 

• Small businesses formulate its marketing strategies mentally rather than having a 
formal written strategy. 

• Small businesses mainly choose to segment the market by using geographic and 
demographic factors. 

• Small businesses opt out the use of price leadership as their competitive strategy. 
Instead small businesses try to stand out from their competitors in some unique way 
and their focus lies on quality rather than quantity. 

• Small businesses are working diligently to retain existing customers because it is a 
cheaper approach than trying to attract new customers. 

• Small businesses can benefit from being apart of a network with other active small, 
but the study also shows that most benefits can be drawn from startups that not yet 
enhold a solid knowledge about the market. 
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Sammanfattning 
 
Småföretag är Sveriges största arbetsgivare och sysselsätter flest människor på 
arbetsmarknaden och anses vidare vara en av de viktigaste komponenterna för en ekonomisk 
tillväxt. Trots det har småföretag problem gällande lönsamhet och överlevnad på marknaden. 
Det är även svårt att bedriva verksamhet för mindre företag, där bland annat brist på resurser 
är en återkommande kritisk faktor.  
 
Syftet med studien är att, baserat på en kvalitativ metod och genom ett producentperspektiv, 
ta hjälp av fem stycken semistrukturerade intervjuer för att kartlägga huruvida och på vilket 
sätt småföretag använder sig av marknadsföringsstrategier i sitt planeringsarbete. Detta 
genom att besvara forskningsfrågan: 

 
“I vilken bemärkelse implementerar småföretag marknadsföringsstrategier i sitt arbete med 

marknadsföring?” 
 
Följande slutsatser kunde dras av studien: 

• Småföretag implementerar marknadsföringsstrategier i sitt vardagliga arbete i den 
bemärkelsen att nästan alla av de småföretag som deltog i studien funderat kring 
faktorer som rör val av målgrupp och företagets egen position på marknaden i relation 
till dess konkurrenter 

• Småföretag formulerar marknadsföringsstrategier mentalt i huvudet, snarare än att ha 
en formell nedskriven strategi.  

• Småföretag väljer att segmentera marknaden utefter geografiska- och demografiska 
faktorer. 

• Småföretag väljer bort användandet av ett prisledarskap som konkurrensstrategi. 
Istället väljer småföretag att försöka utmärka sig från sina konkurrenter på något unikt 
sätt och fokus ligger på ett kvalitetstänk snarare än kvantitet.  

• Småföretagen arbetar flitigt med att behålla befintliga kunder då det är billigare än att 
försöka attrahera nya kunder. Dock pågår det ett ständigt arbete att försöka locka till 
sig nya kunder samtidigt. 

• Småföretag kan dra nytta av att involveras i nätverk med andra verksamma 
småföretag, men studien visar på att mest fördelar finns att dra nytta av för nystartade 
småföretag som ännu inte besitter en gedigen kunskap om marknaden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Marknadsföringsstrategi, Småföretag, STP-Processen, Segmentering, Targeting, 
Positionering, Marknadsföringsmixen, Relationsmarknadsföring, Nätverk  
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1.	Inledning	
 
Avsnittet ger en bakgrundsbeskrivning av den problematik som småföretagare står inför vad 
gäller överlevnad på marknaden. Vidare kommer syfte och problemformulering att 
presenteras och en diskussion kring vad problematiken grundas i samt genomgång av 
studiens avgränsningar.  
___________________________________________________________________________ 

1.1	Problembakgrund	
Småföretag, med dess innovationer och teknologiska tillväxt (Kreiser et al. 2013), har sedan 
en tid tillbaka intresserat många forskare (Thornhill & Gellatly 2005). Enligt Företagarna 
(2011) är småföretag Sveriges största arbetsgivare och sysselsätter flest människor på 
arbetsmarknaden. Statistik från SCB (2015) visar att det år 2015 fanns 1 169 906 antal 
småföretag i Sverige med upp till 50 anställda, vilket står för 99,3% av samtliga företag i 
Sverige (Bilaga 9.1). Småföretag anses vidare vara en av de viktigaste komponenterna för en 
ekonomisk tillväxt (Hung et al. 2015; Löfving 2014; Kreiser et al. 2013; Företagarna 2011; 
Europeiska kommissionen 2006; Thornhill & Gellatly 2005). Samtidigt menar också den 
Europeiska Kommissionen (2006) att småföretag är en av de starkaste drivkrafterna för hela 
den europeiska ekonomin.  
 
Trots det stora antalet verksamma småföretagare menar Jocumsen (2004) att småföretag har 
problem gällande lönsamhet och överlevnad på marknaden. Likaså menar Småföretagarnas 
riksförbund att det är svårt att bedriva verksamhet för mindre företag (Löfving 2014; 
Småföretagarnas riksförbund 2012) där bland annat brist på resurser är en återkommande 
kritisk faktor (Hung et al. 2015; Knight 2000). Enligt Knight (2000) saknar småföretag såväl 
resurser som marknadsinflytande i jämförelse med de stora väletablerade företagen. Det anses 
vidare vara svårt för småföretag att erhålla finansiella investeringar (Dagens Industri 2016), 
något som Thornhill & Gellatly (2005) menar är en viktig faktor för att nå en ökad tillväxt. 
Samtidigt besitter också småföretag ett informationsunderläge på marknaden (Entreprenör 
2012). Småföretagarnas riksförbund (2012) gör gällande att många av småföretagarna inte 
tagit ut några sjukdagar eller semesterdagar för att det anses för kostsamt. Likaså menar 
Småföretagarnas riksförbund (2012) att anställning av personal är en stor utgift för 
småföretag. Populärvetenskapliga artiklar som Dagens Nyheter (2012) har också lyft fram 
ekonomiska problem för småföretag där exempelvis höjningar av hyror kan vara förödande. 
En annan problematik som småföretag står inför är en större risk att gå i konkurs i jämförelse 
med stora företag (Thornhill & Gellatly 2005). Sedan påverkar också globaliseringen 
småföretagen med en allt större utsträckning av konkurrenter och information (Löfving 2014). 
Trots all problematik som småföretag står inför har det dock visat sig att småföretag är de 
företag som växer snabbast på marknaden (Döckel & Ligthelm 2005).  
 
Forskare inom disciplinen för marknadsföring har under senare tid valt att dra paralleller 
mellan företags framgång och hur marknadsföring implementeras i verksamheten (O´Cass et 
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al. 2012). Dock finns det forskning som visar på att småföretagares konkurser många gånger 
beror på att företagen saknar kunskap och förståelse för marknadsföring (Hogarth-Scott et al. 
1996). Marknadsföring etablerade sig som disciplin i början av 1900-talet (Sheth et al. 1988) 
och har på senare tid blivit en allt mer integrerad och viktig komponent för organisationer 
(Kumar 2015). Inom forskningen för marknadsföring var det först under 1970-talet som 
småföretag blev intressanta att studera, då fokus lades på mer specifika områden (Colbert & 
St-James 2014). Sedan dess har småföretagarnas inverkan på den ekonomiska tillväxten i 
samhället resulterat i att forskningsintresset varit stort (Thornhill & Gellatly 2005). Forskare 
har belyst många olika aspekter av småföretag, däribland vikten av att ingå i nätverk (Hung et 
al. 2015) samt betydelsen av småföretagares tillverkningsstrategier (Löfving 2014). Parallellt 
anses marknadsföring vara ett viktigt redskap för alla företag då marknaden och efterfrågan 
ständigt förändras (Hogarth-Scott et al. 1996). 
 
Idag finns det en rad olika möjligheter och tillvägagångssätt att använda sig av 
marknadsföring för att konkurrera på marknaden (O´Cass et al. 2012). Studier visar på att 
företag som utmärker sig på något speciellt sätt lyckas bättre i konkurrensen mellan aktörer 
(Knight 2000). Därmed är det av stor vikt att sticka ut och erbjuda en unik produkt eller tjänst 
(Hung et al. 2015; Kreiser et al. 2013). Just produkten menar O'Donnell (2011) vanligtvis är 
ett litet företags främsta styrka. En annan styrka som småföretag besitter är dess förmåga att 
skapa relationer och ingå i nätverk (Hogarth-Scott et al. 1996). Hogarth-Scott (1996) menar 
vidare att just förståelsen för, och de nära relationerna med, kunder är en av de mest 
konkurrenskraftiga fördelar som småföretag besitter. Däremot gör O´Cass et al. (2012) 
gällande att ett vanligt problem för småföretag istället handlar om att implementera en 
passande marknadsföringsstrategi.  
 
En förståelse och kunskap om marknaden erhålls genom att utforma en plan där en 
välformulerad marknadsföringsstrategi tar form (O´Cass et al. 2012). Knight (2000) betonar 
att en marknadsföringsstrategi är en avgörande faktor till ett företags framgång. Likaså menar 
Knight (2000) att småföretagare som använder sig av strategier besitter en större chans att 
överleva på marknaden. Samtidigt är just kunskapen och förståelsen för marknaden viktig för 
att företag skall kunna anpassa sina erbjudanden till dess konsumenter, likt förmågan att 
kunna identifiera potentiella marknader (Hogarth-Scott et al. 1996). Småföretag har inte heller 
marginaler att begå misstag (Foster Davis 1997), men Hogarth-Scott et al. (1996) menar att en 
förståelse och kunskap kring marknaden reducerar risker och osäkerhet, vilket i sin tur kan 
leda till färre misstag. Det finns därmed enkla lösningar att ta till enligt tidigare forskning för 
att bemöta problemen som småföretag står inför, vilket i sin tur leder till följande 
problemformulering.  
 

1.2	Problemformulering	
• I vilken bemärkelse implementerar småföretag marknadsföringsstrategier i sitt arbete 

med marknadsföring? 
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1.3	Syfte	
Syftet med studien är att kartlägga huruvida och på vilket sätt småföretag använder sig av 
marknadsföringsstrategier. 

1.4	Problemdiskussion		
Vad som ligger bakom det faktum att det är problematiskt för småföretag att implementera 
marknadsföringsstrategier leder först in tankarna på att det kan ligga ett finansiellt problem i 
grunden för svårigheterna som småföretagarna står inför. Det då ett flertal forskare, där bland 
annat Hung et al. (2015) och Knight (2000) lyfter fram att en återkommande kritisk faktor för 
småföretag är dess brist på finansiella resurser. Bristen på finansiella resurser skulle alltså 
kunna försvåra för småföretagen att konkurrera på marknaden med de stora och väletablerade 
företagen som besitter mer finansiella tillgångar. Men då Hogarth-Scott (1996) menar på att 
det går att anpassa sin marknadsföringsstrategi på ett sätt som passar företag med begränsade 
resurser kanske problemet istället grundas i något annat.  
 
Hogarth-Scott (1996) diskuterar vidare kring att problemet till varför småföretag inte väljer att 
implementera marknadsföringsstrategier främst beror på att småföretag känner en viss 
motvilja gällande att lägga upp en strategisk plan. Det menar Hogarth-Scott (1996) främst 
beror på den höga press och hektiska schema som småföretagare dagligen står inför. Kanske 
är det alltså istället ett organisatoriskt problem som påverkar hur småföretagen skall disponera 
sin egen tid som tydligen inte räcker till? Det leder i sin tur till att småföretagen inte tar sig tid 
till att tänka över sina egna marknadsföringsstrategier. Till viss del kanske det stämmer att 
småföretag inte har tid att reflektera över sina egna marknadsföringsstrategier, men Jocumsen 
(2004) hävdar att det ändå finns småföretag som arbetar med strategier. Alltså finns det ändå 
tid och uppenbarligen klarar småföretagen att arbeta med marknadsföringsstrategier. Dock 
menar Jocumsen (2004) att det främst är vanligt för småföretag att arbeta med förenklade 
metoder där magkänslan och “goda råd” från andra får vara avgörande vid beslutsfattande. 
Kanske är det alltså något annat än ett organisatoriskt problem som ligger i grunden för 
småföretagares bristfälliga användande av marknadsföringsstrategier då arbetandet med 
marknadsföringsstrategier ändå verkar hinnas med. 
 
Hogarth-Scott (1996) diskuterar också kring att kunskap om marknadsföring är något som 
småföretagare många gånger saknar och därmed är en bidragande faktor till konkurser. Det 
kanske alltså är ett kunskapsproblem som ligger till grunden för problematiken med att 
implementera marknadsföringsstrategier. Hogarth-Scott (1996) gör gällande att vissa 
småföretag inte arbetar med någon form av marknadsföring alls och därmed inte förstår sin 
marknad, men att det samtidigt också finns de småföretag som är mer framgångsrika då de 
kontinuerligt arbetar med marknadsföringsstrategier. Om det nu ligger ett kunskapsproblem i 
grunden verkar inte det vara utbrett på ett sådant sätt att det gäller alla småföretag.  
 
Jocumsen (2004) diskuterar istället kring att ett stort antal småföretag har låga 
försäljningssiffror, men istället för att härleda problemet till en kunskapsbrist som Hogarth-
Scott (1996) syftar till, menar Jocumsen (2004) att småföretagens misslyckande istället 
grundas i en dålig implementering av strategisk marknadsföring. Enligt Jocumsen (2004) 
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finns det alltså en viss problematik gällande hur implementerandet av 
marknadsföringsstrategier ska äga rum i småföretag. Också nyare studier från exempelvis 
O´Cass et al. (2012) menar på att det är ett problem för småföretagare att implementera 
passande marknadsföringsstrategier. I Jocumsens (2004) studie framkommer det dock att 
småföretag ofta implementerar någon form av strategi, men att det inte alltid definieras som 
en strategi eller att den finns nedskriven.  
 
Enligt O´Cass et al. (2012) så är ett vanligt problem att hitta de delar av marknaden där 
företag kan erhålla konkurrensfördelar och att detta blivit ett allt mer primärt problem. Med 
andra ord kanske all ovanstående problematik som diskuterats kan mynna ut i det primära 
problemet för småföretag att fördela sina resurser på ett sådant sätt att de riktar sitt fokus till 
en lönsam målgrupp. Likaså lyfter Hogarth-Scott (1996) fram att god kunskap kring 
marknaden bidrar till en förbättrad förståelse för efterfrågan samtidigt som det reducerar 
eventuella risker. En riskreducering är något som bör finnas i varje småföretagares intresse 
och riskerna kan alltså reduceras genom att forma en strategi där marknaden noga analyseras. 
 
STP-processen (se teoriavsnittet) är en sådan typ av modell som kan hjälpa småföretagare att 
implementera en marknadsföringsstrategi där de själva kan få en tydlig bild av vart på 
marknaden, och till vilken målgrupp, det kan vara lönsamt att rikta sina produkter eller 
tjänster till. Likaså menar O'Cass et al. (2012) att ett förarbete kring planering av 
marknadsföringen kan bädda för att kunder blir mer intresserade och attraherade av det som 
erbjuds. Med andra ord är det viktigt att planera och noga tänka igenom sina beslut gällande 
vad som erbjuds och till vilken typ av målgrupp det erbjuds till. Likaså menar Knight (2000) 
att en strategi handlar om att besluta på vilket sätt som ett företag skall positionera sig på en 
marknad och på vilket sätt de ska rikta sig till en given målgrupp. Det krävs alltså en 
marknadsföringsstrategi för att förenkla arbetet med att både kunna väcka ett intresse och nå 
ut till kunderna, samtidigt som det krävs för att exempelvis kunna veta vilken prisklass som 
produkterna bör ligga i.  
 
Knight (2000) gör gällande att marknadsföringsstrategier är viktigt för att lyckas tillfredsställa 
de behov och begär som finns på marknaden. Med andra ord är alltså den främsta 
problematiken som småföretagare står inför alltså grundat i problemet kring att lyckas rikta 
sig till rätt målgrupp och att lyckas nischa in sig på en lönsam del av marknaden. Genom att 
finna en lösning till det problemet så kan småföretagare alltså arbeta mer effektivt med sina 
erbjudanden, något som gynnar såväl småföretagen själva samtidigt som marknadens 
efterfrågan får ett bättre bemötande. 
 

1.5	Avgränsningar		
Studien grundas i antagandet om att marknadsföring och arbetandet med 
marknadsföringsstrategier fungerar som ett konkurrenskraftigt verktyg för att maximera ett 
företags tillväxt (O´Donnell 2011; Knight 2000). Antagandet är grundat på en rad tidigare 
forskning, däribland har Knight (2000), kommit fram till att just marknadsföring och 
marknadsföringsstrategier bidrar till att maximera konkurrenskraften samt potentialen för 
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tillväxt i ett företag. Vidare baseras studien på det antagande att en ökad tillväxt hos 
småföretag bidrar till positiva effekter på samhället i stort, vilket i sin tur påverkar och gynnar 
hela den europeiska ekonomin (Europeiska Kommissionen 2006). Det finns också andra 
faktorer som påverkar ett företags tillväxt, men då denna studie har som syfte att granska 
implementerandet av marknadsföringsstrategier lämnas därmed de forskningsfrågorna till 
fortsatta studier. 
 
Studien vänder sig till aktiva småföretag i Stockholmsområdet. Då studien önskar nå en 
djupare förståelse har därmed en medveten avgränsning gjorts till den privata sektorn där 
konkurrensen är hög och där varje företag måste kämpa för att bevara sin position på 
marknaden. Därmed kommer följande studie fokusera på småföretagare som såväl är aktiva 
inom Stockholmsområdet och verkar inom den privata sektorn. Anledningen till att 
Stockholm har valts ut beror på att det finns ett stort antal verksamma företag inom området. 
Det leder i sin tur till att företagen har en stor press på sig själva att komma på nya lösningar 
och anpassa sig till sin omgivning för att överleva. För att svara till dessa avgränsningar så 
kommer därmed studien att baseras på fem stycken intervjuer med småföretagare som är 
verksamma i Stockholm, i syfte att erhålla en mer djupgående förståelse för implementerandet 
av marknadsföringsstrategier.  



	
	

6	

2.	Teori	
	
Följande kapitel behandlar studiens teoretiska spår gällande marknadsföringsstrategier. 
Kapitlet redogör för innebörden av begreppet marknadsföringsstrategi och går sedan in på 
djupet av den så kallade STP-processen. Vidare behandlar kapitlet marknadsföringsmixens 
roll samt det nya synsättet relationsmarknadsföring. 
___________________________________________________________________________ 
 

2.1	Teoretisk	slinga	
Bakgrundsdiskussionen har lagt för handen att problemet för småföretag främst är dess 
förmåga och villighet att finna den del av marknaden där de bäst kan bemöta kundernas behov 
och begär. Det finns givetvis en rad problem som det här grundas i vilket 
bakgrundsdiskussionen resonerat kring. Däremot så tyder tidigare forskning på att problemet 
går att lösa genom att implementera en passande marknadsföringsstrategi. Det förklarar varför 
följande avsnitt såväl kommer att redogöra för läsaren vad en marknadsföringsstrategi innebär 
samtidigt som en grundlig genomgång av STP-processen kommer att ge förslag på hur 
problemet kan lösas genom relativt enkla medel.  
 
Efter att ha läst teorikapitlet kommer läsaren att erhålla en tydligare bild av hur 
marknadsföringsstrategier kan fungera som en vägkarta för företaget själv att veta hur och på 
vilket sätt som dess resurser bör fördelas och riktas mot en lönsam målgrupp. Samtidigt 
kommer också genomgången av STP-processen att leda fram till förståelsen kring att ett 
förarbete påverkar en hel rad andra aspekter i ett företags slutgiltiga marknadsföringsmix i 
syfte att bättre kunna bemöta kunden. Sist men inte minst lyfter också teorikapitlet fram 
småföretagens kanske starkaste konkurrensfördel enligt tidigare studier, vilket är dess unika 
förmåga att skapa och bibehålla personliga relationer med sina kunder. Det är givetvis något 
som småföretagen själva bör dra nytta av.   
 
Teorikapitlet bäddar med andra ord för en intressant analys kring vad tidigare forskning 
menar är ett fungerande sätt att implementera marknadsföringsstrategier på samtidigt som det 
ger utrymme för att sedan kunna besvara forskningsfrågan gällande i vilken bemärkelse 
småföretagen själva verkligen implementerar dessa marknadsföringsstrategier i sitt vardagliga 
planeringsarbete.  
 

2.2	Marknadsföringsstrategi	
Föreliggande studie grundas i den definition som Walsh & Lipinski (2009) presenterar 
avseende begreppet marknadsföring, vilket innefattar arbetet kring att kunna identifiera och 
tillfredsställa människors behov och begär som anses vara en kritisk faktor för företags 
framgång. Begreppet strategi handlar istället om att lyckas skapa någon form av 
konkurrenskraftig fördel (Pentina & Koh 2012). Enligt Toften & Hammervoll (2008) är en 
marknadsföringsstrategi formad av ett företags val av segmentering, targeting och 
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positionering och kan kallas för STP-processen. Varadarajan (2015) väljer att definiera 
begreppet marknadsföringsstrategi enligt följande:  
 

“an organization’s crucial choices, such as those pertaining to marketing 
activities to perform and the manner of performance of these activities in the 
chosen markets and market segments, and the allocation of marketing resources 
among markets, market segments and marketing activities.”  
-  Varadarajan R. (2015) 

 
Följaktligen menar Varadarajan (2015) att en marknadsföringsstrategi handlar om en 
organisations avgörande val avseende marknadsaktiviteter, marknadssegment samt fördelning 
av marknadsresurser. Marknadsföringsstrategier handlar således om att kunna välja samt 
identifiera kundsegment, samt försöka skapa ett behov eller begär hos de valda 
kundsegmenten att faktiskt vilja konsumera ett företags egna produkter eller tjänster (Toften 
& Hammervoll 2008). Enligt Ferrell & Hartline (2011) krävs två kriterier för att komponera 
en fungerande marknadsföringsstrategi. De menar att det dels krävs ett bestämt 
marknadsföringssegment som företaget riktat in sig mot samt en väl komponerad 
marknadsföringsmix som företaget kan använda sig av för att erhålla en konkurrensfördel på 
marknaden (Ferrell & Hartline 2011).  
 
För att ett företag skall kunna använda sig av en fungerande marknadsföringsstrategi krävs det 
att företagen erhåller en god marknadsföringsförmåga (Acquaah & Agyapong 2015). Samma 
källa utvecklar påståendet genom att förklara att företagen alltså bör besitta såväl kunskap 
kring dess marknadsföringsaktiviteter som att ha förståelse för sina produkters eller tjänsters 
styrkor. Peterson (1991) menar vidare på att det är av stor vikt för företag, stora som små, att 
själva analysera egna styrkor och svagheter samtidigt som de bör ha kännedom om 
tillgängliga resurser, eventuella restriktioner samt individuella mål.  
 
Att använda sig av en väl genomtänkt strategi påstås vara en avgörande faktor för företag 
(Acquaah & Agyapong 2015). Samma källa menar att småföretag som arbetar aktivt med 
strategier ökar chanserna för överlevnad på marknaden och samtidigt hjälper strategierna dem 
att prestera bättre. Något som dock tidigare forskning visat att småföretagare många gånger 
saknar (Walsh & Lipinski 2009). 
 

2.3	STP-processen	
STP-processen innefattar arbetet kring ett företags val av segmentering, targeting och 
positionering och lägger grunden för en marknadsföringsstrategi (Toften & Hammervoll 
2008). Arbetet med STP-processen bör ske i ordningsföljd enligt nedanstående rubriker och 
fungerar som en linjär process (Cheng 2007). Enligt Sarasvathy (2001) är STP-processen en 
modell som söker finna orsakssamband och denna typ av modell passar bra i situationer där 
företag önskar att maximera intäkter genom att läsa av marknaden och räkna på eventuella 
risker samtidigt som den används för att analysera konkurrensen (Sarasvathy 2001). En enkel 
sammanfattning av STP-processen illustreras i följande modell:  
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2.3.1	Segmentering	
Segmentering anses vara en viktig komponent inom en marknadsföringsstrategi (Sun 2009) 
och innebär att konsumentmarknaden delas upp i grupper baserat på olika gemensamma 
faktorer som kan kopplas till produkten ifråga (Ferrell & Hartline 2011; Dibb 1998). Dessa 
homogena grupper kallas för marknadssegment (Doyle & Saunders 1985). Ferrell & Hartline 
(2011) förklarar vidare att företaget utgår från produkten för att kunna identifiera potentiella 
kunder som kan tänkas intressera sig för produkten.  
 
Enligt Sun (2009) är användandet av segmentering viktigt för att ett företag skall kunna bli 
framgångsrikt. Segmentering anses därmed vara en av de viktigaste komponenterna i en väl 
fungerande marknadsföringsstrategi (Sun 2009; Dibb 1998; Brooksbank 1994). Anledningen 
beror främst på att det blir enklare att rikta in sig på en mindre grupp individers behov och 
begär istället för att försöka tillfredsställa en hel marknad (Sun 2009, s.66; Dibb 1998). 
Därmed kan segmentering användas som ett verktyg för att identifiera marknadsmöjligheter 
(Sun 2009) och möjliggör användandet av företagets knappa resurser på ett effektivt sätt 
(Brooksbank 1994; Dibb 1998).  
 
Fördelarna med segmentering är med andra ord många och Sun (2009) gör gällande att 
segmentering är ett bra sätt för småföretagare att hitta delar av marknaden som större företag 
inte lyckats täcka upp. Segmentering är också användbart för småföretag då det förenklar för 
dem att kunna överleva på marknaden (Sun 2009) samtidigt som knappa resurser, såsom tid 
och pengar, används på ett effektivt sätt (Brooksbank 1994). Segmentering anses vidare vara 
bra för småföretag då det hjälper dem att peka ut de delar av marknaden som företaget borde 
satsa på samt bibehålla, utan att ta stora ekonomiska risker (Cheng 2007). 
 
Dock är arbetet med segmentering kostsamt och tidskrävande (Cheng 2007). Därmed är det 
vanligt att verksamma småföretagare arbetar med förenklade metoder som grundas i rationella 
beslut baserade på enkla analysmetoder samt tidigare erfarenheter, men där också magkänsla 
och “goda råd” får ta stor plats vid ett beslutsfattande (Cheng 2007). 
 

Figur	1	-	STP-processen 
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2.3.1.1	De	fyra	segmenteringsmetoderna	
Enligt Kamineni (2005) finns det fyra olika segmenteringsmetoder som ett företag kan utgå 
ifrån vid segmentering av en marknad och kallas geografisk-, demografisk-, psykografisk- 
samt beteendemässig segmentering. Nedanstående bild illustrerar de olika sätten som 
marknaden kan delas in i beroende på den segmenteringsmetod som väljs:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cheng (2007) påpekar att arbetet kring segmentering bör påbörjas med att fokusera på enklare 
variabler, såsom geografiska- och demografiska faktorer. Sedan fortsätter Cheng (2007) att 
förklara att företaget kan välja att gå in på djupet och identifiera mer personliga och 
situationsbaserade omständigheter som kan påverka, vilket erhålls genom beteendemässiga- 
och psykografiska segmenteringsmetoder som är mer komplexa.  
 
Cheng (2007) menar att geografisk segmentering är enklast att arbeta med. Enligt Wright et 
al. (2003) är det vanligt för småföretag att nischa in sig och lyckas bemöta det lokala 
områdets behov, då de vanligtvis besitter en god kännedom om såväl kunder samt det 
geografiska området. Sun (2009) menar att ett företag kan välja att verka i en eller flera 
regioner men då bör medvetenhet läggas på att olika regioner ibland besitter olika vanor, 
seder och behov. Samtidigt är det viktigt att tänka på att ett företag som endast väljer att rikta 
in sig mot ett geografiskt område lätt kan få konkurrens och på så vis slåss med andra företag 
om samma marknadssegment (Cheng 2007). Ett företag bör inte heller dra alla individer inom 
ett geografiskt område över samma kam, då intresse och beteende kan skilja sig (Sun 2009).  
 
För att undvika att generalisera alla individer kan ett företag därmed utöka sin segmentering 
till att innefatta flera komponenter (Sun 2009). Genom att använda sig av ytterligare 
segmenteringsmetoder (Sun 2009; Cheng 2007) som exempelvis demografisk segmentering 
(Sun 2009) kan ett företag erhålla ett mer specifikt segment som försvårar för konkurrenter att 
kopiera (Cheng 2007). Informationen inom den demografiska segmenteringen är lättillgänglig 
och anses enkel att mäta (Fjelstul 2014; Sun 2009). Fjelstul (2014) menar vidare att mest 
forskning gjorts på demografisk segmentering och att det är den vanligaste metoden att 
använda.   
 

Figur	2	-	Segmenteringsmetoder 
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Psykografisk segmentering anses också vara en effektiv metod för företag att använda sig av 
(Sun 2009). Sun (2009) menar att metoden hjälper företag att identifiera liknande värderingar 
och livsstilar hos individer. Informationen kan sedan användas för att anpassa ett erbjudande 
på ett sådant sätt att det tilltalar gruppen i fråga, utvecklar Sun (2009). Psykografisk 
segmentering anses vidare vara mest användbar vid tillfällen där kund och säljare möts fysiskt 
då det kan hjälpa säljaren att klassificera kunden och därefter anpassa sin säljarstil utefter 
kundens personlighet och värderingar (File & Prince 1996). Det är något som småföretag som 
arbetar med fysisk interaktion kan ta tillvara på.  
 
Det beteendemässiga segmenteringssättet anses vara mest effektivt att dela in en marknad på 
eftersom det baseras på konsumenters egna behov och agerande (Ferrell & Hartline 2011). 
Dock menar Ferrell & Hartline (2011) att det är kostsamt och tidskrävande att lyckas 
kartlägga konsumenters beteenden och det kan många gånger vara svårt att förstå de 
underliggande anledningarna vid ett köp av en viss typ av produkt eller märke. Det är något 
som inte går hand i hand med vad tidigare forskare som exempelvis Miller et al. (2010) tagit 
upp avseende småföretagens knappa resurser i form av tid och finansiella medel.  
 
Oavsett vad för segmenteringsstrategi ett företag väljer menar Brooksbank (1994) att det inte 
finns något “rätt eller fel”, utan istället handlar det om att försöka hitta potentiella marknader 
som kan gynna företaget. Samtidigt betonar Sun (2009) vikten av att välja en fungerande 
segmenteringsstrategi. Samtidigt anses också valet vara en avgörande faktor avseende 
marknadsmöjligheter och potentiella intäkter, men att det samtidigt många gånger är 
kombinationen av olika segmenteringsmetoder som är mest effektiva. Genom att kombinera 
olika segmenteringsmetoder erhålls en så kallad “fullt utvecklad konsumentprofil” och täcker 
därmed upp ett stort antal egenskaper hos en individ (Ferrell & Hartline 2011) och försvårar 
för andra företag att kopiera marknadssegmentet (Cheng 2007). 
 

2.3.2	Targeting	
Targeting är nära förknippat med segmentering och anses likaså vara en av de viktigaste 
komponenterna inom marknadsföring (Smith & Cooper-Martin 1997). Targeting anses vidare 
vara ett naturligt steg efter segmenteringsprocessen och innebär att ett företag, efter det att 
marknaden delats in i olika segment, väljer de segment som företaget vill rikta sitt fokus till 
(Sun 2009; Dibb 1998; Doyle & Saunders 1985). Samtidigt handlar valet om att identifiera 
vart företaget bäst kan bemöta ett marknadssegments behov och begär (Brooksbank 1994). 
För att identifiera dessa marknadssegment kan företag välja att göra marknadsundersökningar 
där ett antal individer får svara på frågor gällande hur pass stort intresse som eventuellt skulle 
finnas för en viss produkt eller tjänst (Sarasvathy 2001). Sedan kan företaget ta ställning till 
vart som ett eventuellt större intresse för dess erbjudande kan finnas (Sarasvathy 2001). 
Vidare handlar targeting om att bestämma hur många marknadssegment som företaget skall 
rikta in sig mot (Dibb 1998). Doyle & Saunders (1985) menar på att antalet marknadssegment 
som ett företag kan rikta in sig på är beroende av produkten eller tjänsten och hur pass många 
olika ”typer” av individer det kan tänkas intressera. Tidigare forskning har vidare visat på att 
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användandet av targeting kan fungera som ett redskap för att nå ut till önskad marknad på ett 
effektivt sätt (Sun 2009).  
 
Enligt Brooksbank (1998) bör ett “bra” segment innehålla fyra viktiga krav som presenteras 
nedan:  
 

• Ett och samma segment bör vara homogent där kunderna har gemensamma behov och 
begär. 

• Olika marknadssegment bör istället vara heterogena med en tydlig skillnad på behov 
och begär mellan kunder. 

• Segmenten skall vara enkla att nå fram till.  
• Segmenten skall anses vara tillräckligt stora att det är lönsamt för företag att rikta sig 

mot dem.  
 
Användandet av targeting anses vara ett framgångsrikt verktyg för småföretagare och har 
enligt tidigare studier visat sig vara frekvent använt (Romano & Ratnatunga 1995). Enligt 
Cheng är det vanligt för småföretag att rikta in sig på mindre segment vid targeting då det blir 
enklare att tillfredsställa deras behov och begär (Cheng 2007). Det är något som också 
Peterson (1991) nämner, och menar att det beror på att många småföretag väljer att fokusera 
på små marknader som stora konkurrenter inte anser är tillräckligt lönsamma. En annan 
anledning, enligt Peterson (1991), till valet av mindre marknadssegment kan också bero på att 
småföretagare saknar resurser att exponera sig på större marknader, vilket därmed leder till att 
småföretagen blir begränsade till den lokala marknaden som finns “nära till hands”. Wright et 
al. (2003) väljer dock att förklara att anledningen till varför det är vanligt för småföretagare 
att nischa in sig på lokala marknader främst beror på att de har en bättre lokal kännedom.  

   

2.3.3	Positionering	
Positionering anses vara en av de främsta faktorerna för ett småföretags framgång (Walsh & 
Lipinski 2009) och innefattar hur ett företag gör för att konkurrera inom ett segment (Doyle & 
Saunders 1985). Det är något som Brooksbank (1994) menar är en svår uppgift, då det är 
tidskrävande att analysera samt förstå en marknad och samtidigt svårt att förhålla sig till, då 
det inte finns specifika regler på hur ett företag ska, eller bör, gå tillväga. Enligt samma källa 
finns det tre viktiga komponenter inom positionering presenterade nedan som företag bör fatta 
beslut kring för att erhålla en helhetsbild av marknaden och företagets egen position.    
 

• Företaget måste välja vilka konsumenter de vill nå ut till  
• Företaget måste veta vilka dess konkurrenter är  
• Företaget måste definiera vad som är dess egen konkurrensfördel   

(Brooksbank 1994) 
 
För att lyckas erhålla en förståelse kring marknaden och dess konkurrenter kan företag 
använda sig av en så kallad SWOT-analys där de kan definiera sina egna styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot (Houben et al 1999; Brooksbank 1994). SWOT-analysen är på så vis 
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användbar för småföretag då den kan ge en bra inblick i företaget och omvärlden samt bäddar 
för väl genomtänkta beslut (Houben et al 1999).  
 
Vidare menar Dibb (1998) att positionering handlar om att förstå kunders uppfattningar och 
placera in ett företags erbjudanden i kundernas eget medvetande samt skapa en väl 
fungerande marknadsföringsmix. Brooksbank (1994) förklarar samtidigt att ett företag först 
måste känna till dess egna konkurrensfördelar, samt förstå och kunna måla upp en bild av 
marknaden, innan de kan gå vidare och komponera en marknadsföringsmix som passar såväl 
företaget och dess erbjudanden.  
 

2.3.3.1	Porters	tre	generiska	strategier	
Enligt Porter (1980) finns det tre olika strategier som går att använda sig av för att konkurrera 
på en marknad och kunna inta en stark position. De tre strategierna kallas för: 
 

• Differentieringsstrategi 
• Fokusstrategi 
• Kostnadsledarskapsstrategi 

 
Enligt Wiklund & Shepherd (2004) bör småföretag främst fokusera på att nischa in sig på 
marknaden för att erhålla störst konkurrenskraft. Det är ett sätt att använda sig av en så kallad 
differentieringsstrategi då företaget på så vis skaffar sig en unik marknadsposition genom att 
utmärka sig och arbeta för att försöka bibehålla den unika positionen (Porter 1980). En unik 
position på marknaden gör konsumenter mer tillåtande avseende höga priser (Acquaah & 
Agyapong 2015; Porter 1980) och Porter (1980) menar att det främst beror på att 
konsumenten således inte har några andra alternativ som kan pressa ned priserna. Hewitt-
Dundas & Roper (2001) menar vidare att mindre företag främst bör fokusera på att skaffa sig 
en unik position på marknaden och erbjuda någonting annorlunda som kan tilltala ett visst 
segment. Det är alltså viktigt för företag att kunna förstå och anpassa sig till konsumenters 
behov (Walsh & Lipinski 2009). 
 
Porters fokusstrategi liknar differentieringsstrategin men det som skiljer dem åt är att ett 
företag istället väljer att rikta in sig på ett visst segment eller geografiskt område och påstås 
därmed kunna bemöta det mindre områdets behov och begär bättre (Porter 1980). Det är 
något som är vanligt att småföretag väljer att göra då dem på så sätt kan anpassa sina 
erbjudanden till en lokal marknad som de känner till väl och där de redan besitter nära 
relationer till många av de potentiella kunderna (Wright et al. 2003). 
 
Stora företag besitter istället oftast störst marknadsandelar och kan således pressa ned priserna 
mer (Porter 1980). Det gör att kostnadsledarskapsstrategin är mer attraherande för 
väletablerade stora företag då de ofta säljer i stora volymer och kan därmed erbjuda lägst 
priser (Acquaah & Agyapong 2015). Samma källa menar att småföretag också kan välja att 
positionera sig på marknaden genom att använda sig av kostnadsledarskapsstrategin och 
därmed erbjuda enkla och standardiserade produkter som inte anpassats till enskilda individer.  



	
	

13	

 

2.4	Från	marknadsföringsmix	till	relationsmarknadsföring	
Det naturliga steget efter STP-processen och dess planering samt strategiska beslut är att 
formulera en så kallad marknadsföringsmix (Brooksbank 1994). Marknadsföringsmixen är en 
viktig komponent inom en väl genomtänkt marknadsföringsstrategi (Ferrell & Hartline 2011) 
och innefattar hela företagets erbjudande som kommuniceras ut på marknaden (Brooksbank 
1994). Själva marknadsföringsmixen fungerar alltså som ett sista steg där själva designen 
formas för hur företaget skall lyckas nå ut på vald marknad (Peterson 1991). Brooksbank 
(1994) förklarar vidare att marknadsföringsmixen är ett taktiskt val avseende de så kallade 
4P:na och innefattar ett företags beslut kring pris, produkt, plats och påverkan. Brooksbank 
(1994) gör gällande att kombinationen av dessa komponenter bör upplevas som de bästa på 
marknaden av konsumenterna för att ett företag skall lyckas besitta en konkurrensfördel. 
Användandet av marknadsföringsmixen har länge varit dominerande inom både forskning och 
praktik inom marknadsföringsdisciplinen, men sedan 90-talet har marknadsföringsmixen allt 
mer ifrågasatts och har därmed börjat tappa sin betydande position (Grönroos 1994). 
 
Istället har ett nyare sätt att tänka slagit rot, vid namn relationsmarknadsföring där relationer 
och nätverkande ligger i fokus (Grönroos 1994). Dock har relationer sedan länge varit viktiga 
vid ett utbyte (Wright et al. 2003).  
 
Relationsmarknadsföring går att anpassa till såväl stora- som småföretag (Zontanos & 
Anderson 2004). Zontanos & Anderson (2004) menar att småföretagares konkurrensfördel är 
de nära relationer som skapas mellan företag och konsument och något som de stora företagen 
inte lyckas lika bra med. Det kan delvis ha att göra med det faktum att de större företagen ofta 
skapar sina relationer till kunder genom att använda sig av stora datasystem som kan anpassa 
erbjudanden efter exempelvis tidigare konsumtionsmönster (Wright et al. 2003). 
Småföretagen påstås istället ha större press på sig att ge en god och personlig service 
(O´Donnell 2011), samtidigt som småföretag många gånger är beroende av att ett mindre 
antal kunder återkommer upprepade gånger (O´Donnell 2011). Det är också mer 
kostnadseffektivt för företag att behålla och fokusera på att attrahera redan befintliga kunder, 
än att försöka dra till sig nya (Davenport et al. 2001). Samtidigt saknar småföretag de resurser 
som de större väletablerade företagen besitter och kan därmed inte investera i exempelvis 
stora tekniska databaser för att anpassa erbjudanden till enskilda kunder eller för att till 
exempel kunna räkna ut marknadsandelar och tillväxtpotential (Wright et al. 2003). Därmed 
menar Wright et al. (2003) att det således är vanligt för småföretagare att istället fokusera på 
att skapa starka personliga relationer som ett sätt att marknadsföra sig på. Många gånger 
förlitar sig därmed småföretag på det som kallas “word-of-mouth” vilket innebär att 
människor sprider sina rekommendationer till nära och bekanta och leder till att företaget drar 
till sig nya kunder (O´Donnell 2011). Småföretagare kan därmed konkurrera på marknaden 
och erhålla en större tillväxt genom att fokusera på relationer och nätverkande (Walsh & 
Lipinski 2009), vilket innefattar en del av relationsmarknadsföringen. Walsh & Lipinski 
(2009) förklarar vidare att nätverkande är en form av aktivitet som många mindre företag 
använder sig av och som anses viktigt vid såväl utveckling som tillväxt av småföretag. Enligt 
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Sarasvathy (2001) är en återkommande faktor för lyckade företag att dem, redan från 
uppstartandet av bolaget, har satsat på att skapa relationer och samarbeten. 
 

2.5	Syntes		
Ovanstående teori hjälper till att svara på problemformulering och syfte. Genom att först 
erhålla en förståelse kring vad en marknadsföringsstrategi innebär och vad det innefattar kan 
sedan lämplig empiri samlas in som lägger grund för en väl genomarbetad analys.  
I teorin grundas likaså studiens teoretiska spår där väsentliga delar av implementerandet av en 
marknadsföringsstrategi tas upp. Arbetet med marknadsföringsstrategier går att illustrera i 
följande egenkomponerade modell som ligger till grund för studien. Modellen sammanfattar 
de väsentliga bitar som småföretagare, enligt teorin, bör ta ställning till vid implementerandet 
av en marknadsföringsstrategi och tydliggör att ett huvudfokus bör ligga på att skapa och 
bibehålla relationer. Modellen är med andra ord en vidareutveckling av tidigare illustrationer 
av STP-processen, där vi sedan har lagt till väsentliga delar som berör arbetet med att 
implementera en marknadsföringsstrategi för att lyckas erhålla en informativ och 
välkomponerad illustration av de viktiga bitar som ett företag bör ta ställning till och fokusera 
på. Modellen har i föreliggande studie använts vid utformandet av intervjuguiden i syfte att 
belysa alla de väsentliga delar som teorin lyfter fram vid ett implementeringsarbete av 
marknadsföringsstrategier (intervjuguiden går att återfinna i bilaga 9.2).  
 

                

För att erhålla kunskap och förståelse för marknaden är arbetet med marknadsföringsstrategier 
väsentligt. Ett förarbete som målar upp en bild av marknaden bidrar till ökad förståelse och 
grundar således för genomtänkta beslut avseende val av vart företaget skall lägga fokus 
(Brooksbank 1994). Det är något som därmed minimerar risken att fokusera på fel målgrupp 
vilket i sin tur minskar risken för småföretag att begå misstag. Misstag som småföretag inte 
har råd att göra (Foster Davis 1997). Samtidigt har det visat sig att arbetet med strategier ökar 
chanserna för ett företags överlevnad (Knight 2000), vilket gynnar småföretagen som 
vanligtvis besitter större risk att gå i konkurs (Thornhill & Gellatly 2005).  
 
Det finns alltså många fördelar som ett arbete med STP-processen kan bidra med. Ett företag 
som arbetar med segmentering erhåller en tydlig bild av marknaden samt en bättre förståelse 
på vart fokus bör ligga. Det är något som är kritiskt, trots att arbetet i sig är tidskrävande och 

Figur	3	–	Egen	modell	över	hur	småföretag	bör	implementera	en	marknadsföringsstrategi	 
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kostsamt (Cheng 2007; Jocumsen 2004). Ett sådant förarbete förenklar därmed för företag, 
samtidigt som det hjälper till att erhålla förståelse kring hur knappa resurser bör fördelas. 
Exempelvis är användandet av demografiska- och geografiska segmenteringsmetoder 
lämpade för småföretag, på grund av dess enkelhet samt dess lättillgängliga information 
(Fjelstul 2014; Sun 2009). De är bra metoder för småföretagare då de vanligtvis använder sig 
av förenklade metoder som inte är kostsamma och tidskrävande. Segmenteringsarbetet 
förenklar för targeting, som är ett viktigt steg i processen där val av segment och fokus 
bestäms (Sun 2009; Dibb 1998; Doyle & Saunders 1985). Genom att fokusera på mindre 
grupper eller områden förenklas informationssökandet samtidigt som det blir enklare att 
tillfredsställa de behov och begär som efterfrågas i det valda segmentet.  
 
Likaså är det viktigt för småföretag att sticka ut från mängden (Hung et al. 2015; Kreiser et al. 
2013). Genom att erhålla förståelse om vad som efterfrågas och vad som saknas på 
marknaden, förenklas därmed också förståelsen kring hur företag bör förhålla sig till 
konkurrenter. Det är av extra vikt för småföretag att utmärka sig på marknaden (Hewitt-
Dundas & Roper 2001). Likt ovan nämnt, under Porters tre generiska strategier, kan sättet att 
utmärka sig på en marknad vara genom att erbjuda lägst pris, en unik produkt anpassat till ett 
visst segment eller så kan det alternativt vara att företaget besitter ett unikt fokus på ett visst 
område (Porter 1980).  
 
Då STP-processen bearbetats och samtliga beslut tagits angående segmentering, targeting 
samt positionering ska besluten sammanfattas i marknadsföringsmixen där mer konkreta val 
avseende pris, produkt, plats och påverkan görs. Likväl är det viktigt att sticka ut och erbjuda 
något unikt som gör att konsumenter väljer att köpa en produkt eller tjänst från just företaget i 
fråga. Samtidigt måste mixen av de beslut fattade kring pris, plats, produkt och påverkan vara 
den ”bästa” kombinationen på marknaden för att kunder ska vilja köpa varan. Kombinationen 
för vad som anses vara bäst behöver dock inte alltid se likadan ut. Exempelvis kanske en 
produkt upplevs som den bästa då den är billigast och lättillgänglig, medan en annan produkt 
upplevs som bäst trots att den är dyr och svår att få tag på, men då det är den mest exklusiva 
på marknaden värderas den ändå högst.  
 
Ovanstående teori lyfter fram att relationer är gynnsamma för småföretag i den mening att det 
är ett billigt sätt att locka till sig kunder på genom metoder som word-of-mouth. Lyckas 
småföretagen bli omtalade, så sköter många delar av marknadsföringen sig själv. Det är något 
som också är fördelaktigt med tanke på småföretagares brist på finansiella resurser. Samtidigt 
är det billigare att investera i befintliga kunder än i att försöka attrahera nya kunder. Trots det 
faktum att relationsmarknadsföring fått ett större fokus först på senare tid så visar ändå 
Zontanos & Anderson (2004) på att starka relationer är småföretagarnas främsta styrka och 
likaså lyfter O´Donnell (2011) fram att fokus på relationer är något som har stor vikt för 
småföretag då de är beroende av att befintliga kunder återkommer. Med andra ord så är det 
alltså viktigt att ett relationstänk ständig finns med och genomsyrar allt arbete inom 
organisationen. Därmed väljer vi i vår modell att låta relationer stå som en grundpelare där ett 
fokus på relationsskapande bör genomsyra hela implementeringsarbetet av 
marknadsföringsstrategier. 
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3.	Metod	
	
I metodavsnittet kommer en genomgång av studiens vetenskapliga förhållningssätt samt dess 
kvalitativa ansats tas upp. Avsnittet önskar vidare förklara för läsaren varför val av följande 
ställningstaganden är väsentliga för studien som helhet.  
___________________________________________________________________________ 
 

3.1	Vetenskapligt	förhållningssätt		

3.1.1	Deduktiv	ansats	
Studien grundas i ett deduktivt förhållningssätt då upplägget baseras på teori som sedan ligger 
till grund för studiens empiri och analys. Enligt Bryman & Bell (2011) innebär ett deduktivt 
förhållningssätt att hypoteser formuleras genom att utgå från teori som sedan prövas i 
praktiken. Med andra ord styr den insamlade teorin hela studien. Valet av förhållningssätt är 
baserat på studiens syfte att kartlägga på vilket sätt småföretag implementerar 
marknadsföringsstrategier. För att kunna svara till syftet är det därav viktigt att först erhålla 
en tydlig bild av vad teorin faktiskt säger, för att sedan kunna göra en grundläggande empirisk 
undersökning på verksamma småföretag i Stockholm och dess eventuella implementering av 
marknadsföringsstrategier.  

	
3.1.2	Epistemologisk	ståndpunkt	
Epistemologi innebär att det finns olika sätt att tolka kunskap (Bryman & Bell 2011). 
Studiens upplägg grundas i ett hermeneutiskt tolkningsperspektiv då det är av vikt att kunna 
tolka och förstå texter för att svara till syftet. Enligt Starrin & Svensson (1994) innebär ordet 
hermeneutik “att tolka” och Bryman & Bell (2011) förklarar att hermeneutiken i stort handlar 
om att förstå den innebörd av en text som författaren själv önskar att förmedla. Det är med 
andra ord en kritisk faktor för studien med tanke på att en förförståelse samt tolkning av 
teoretiska texter ligger till grund för att kunna förstå och tolka den sekundärdata som samlats 
in gällande tidigare forskning och är väsentlig för att förstå de teorier som studien grundas i.  

	
3.1.3	Ontologisk	ståndpunkt	
Ontologi handlar istället om att det finns olika sätt att tolka verkligheten (Bryman & Bell 
2011). Då studien grundas i ett antagande av att människor själva skapar sin egen verklighet 
är därmed ett konstruktionistiskt förhållningssätt applicerbart. Marknadsföring och 
marknadsföringsstrategier är något som såväl individer, företag samt samhället i stort är med 
och skapar. Således grundas studien i en förförståelse om att människan som individ kan 
påverka hur strategier skapas och sedan används. Samtidigt är en marknad inom ständig 
förändring där konsumenternas efterfrågan och begär skiftar. Det är alltså upp till företagen 
själva att fånga konsumenternas intresse genom att anpassa sig efter mänskliga behov. Med 
andra ord är marknaden en social konstruktion i ständig förändring. Det är något som det 
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konstruktionistiska förhållningssättet står bakom då det innefattar synen av att verkligheten 
hela tiden ändras (Bryman & Bell 2011). 
 

3.2	En	kvalitativ	ansats		
Studien grundas i ett producentperspektiv där ett kvalitativt tillvägagångssätt används. 
Beslutet kring valt tillvägagångssätt grundas i dess betoning på ord vid datainsamling snarare 
än siffror och kvantitativ data likt det Bryman & Bell (2011) gör gällande vid dess förklaring 
av en kvalitativ ansats. Samtidigt tillåter en kvalitativ ansats forskaren att komma närmare 
forskningsobjektet (Holme & Solvang, 1996). Det är något som är av intresse för att erhålla 
en djupare förståelse kring småföretagares eventuella användande av 
marknadsföringsstrategier. Samtidigt hjälper en kvalitativ ansats till att skapa en förståelse 
kring hur småföretag tolkar sin sociala verklighet. Genom att förstå hur verksamma 
småföretag arbetar och hur dess omvärld påverkar dem kan en bättre analys samt mer 
verklighetstrogna slutsatser dras. En annan styrka med en kvalitativ ansats är att det förenklar 
för forskaren att hitta motsägelsefulla attribut eller skiftningar i eventuella beteendemönster 
(Hjerm et al. 2014), vilket också förenklar för en fylligare analys.   
 

3.3	Datainsamling	

3.3.1	Primärdata			
Primärdata är den information som samlas in från ursprungskällan (Holme & Solvang 1996). 
Studiens primärdata har samlats in genom fem semistrukturerade intervjuer med företrädare 
för de utvalda småföretagen i Stockholm som innefattas av studien. Samtliga intervjuer har 
skett i direkt och personlig kontakt med informanten på plats. Det positiva med primärdata är 
att det tagits fram i syfte att kunna undersöka det som studien avser att undersöka och därmed 
kommer informationen direkt från ursprungskällan, det är något som gör att eventuella 
feltolkningar som tidigare kan ha gjorts undviks och istället är informationen som 
framkommit färsk (Holme & Solvang 1996). 

	
3.3.2	Urval	
Studiens informanter har valts ut genom ett icke-slumpmässigt urval och närmare bestämt ett 
så kallat målinriktat urval som Depoy & Gitlin (1999) förklarar baseras på att urvalet 
medvetet valts ut utifrån en rad förutbestämda kriterier. Urvalet har inte baserats på någon 
specifik urvalsram och därmed har inte heller samtliga individer haft lika stor chans att bli 
utvalda. Istället baseras föreliggande studie på att medvetna val har gjorts avseende valet av 
studiens informanter. Det står i relation till att ett målinriktat urval skall baseras på att välja ut 
de informanter som kan bidra med relevant information till studien ifråga (Bryman & Bell 
2011). Med andra ord är studiens urval baserat på att fånga upp de personer som besitter en 
kännedom kring att arbeta inom småföretag och som känner till i vilken bemärkelse som 
marknadsföringsstrategier används. Det har gjorts då informanter som valts ut på så vis 
besitter en oersättlig kunskap kring det som studien önskar att studera. De fem informanterna 
som har valts ut ger en bredd av olika fall där småföretag med varierande storlek och olika 
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lång erfarenhet samt med fokus på olika marknader ger en djupgående förståelse av hur olika 
småföretag implementerar marknadsföringsstrategier. Trots att studien önskar uppnå en 
djupgående förståelse erhålls därmed ändå en något bredare kunskap om fenomenet i stort. 
 

3.3.3	Transkribering	och	kodning	
Studiens fältarbete grundas i ljudinspelningar och anteckningar som samlats in samtidigt som 
de personliga intervjuerna ägt rum. Ljudinspelningen har genomförts, då det enligt Bryman & 
Bell (2011) är viktigt att i kvalitativa studier kunna få en verklighetstrogen bild av vad som 
sagts, vilket lätt kan bli missvisande om endast anteckningar förs under intervjuns gång. Dock 
finns det givetvis negativa aspekter med att spela in samtalet. Det då det finns en risk att 
informanten blir obekväm och svaren kan därmed bli något missvisande eller återhållsamma 
då informanten väljer att inte dela med sig av information av känsligare karaktär (Bryman & 
Bell 2011). Då intervjuerna vid ett fåtal tillfällen tog plats i en högljudd miljö kompletterades 
inspelningen med väl förda anteckningar. Anteckningarna var en trygghet då ljudinspelaren 
kunnat råka ut för tekniska besvär samtidigt som relevant data ibland kan vara svår att 
uppfatta på grund av bakgrundsljud. Nackdelen med transkribering är att det är ett mycket 
tidskrävande arbete (Bryman & Bell, 2011) men då det väl var gjort bäddade det för en 
djupgående empiri som i sin tur gav en fylligare analys.   
 
För att tolka den primärdata som samlats in genom intervjuer har ett kodningsarbete ägt rum. 
Kodningen syftar till att förenkla och bearbeta insamlad data till någonting mer greppbart 
(Hjerm et al. 2014). Kodningsarbetet är viktigt att genomföra för att kunna göra en 
omfattande innehållsanalys (Bryman & Bell 2011). Kodningsarbetet har bidragit till att all 
insamlad data noga har analyserats vilket i sin tur gjort att studiens slutsatser och analys har 
en stabil grund att stå på, och där egna tolkningar och förutfattade meningar försökts 
elimineras. Då insamlad empiri grundats i öppna frågor är också arbetet med kodning av extra 
stor vikt, vilket Bryman & Bell (2011) lyfter fram. Det beror på att en stor mängd information 
har samlats in som sedan måste bearbetas.  
 

3.4	Val	av	metod	

3.4.1	Semistrukturerad	intervju	
Studiens empiri har samlats in genom fem stycken semistrukturerade intervjuer. Det 
tillvägagångssättet har valts då bland annat Bryman & Bell (2011) lyfter fram att intervjun då 
kan grundas i en intervjuguide där forskaren kan falla tillbaka på en lista av ämnen som 
önskas belysas. Metoden valdes då utgångspunkten var att belysa någorlunda liknande frågor 
vid samtliga intervjuer samtidigt som det också fanns utrymme för följdfrågor om så 
önskades. Det är en av de fördelar med semistrukturerade intervjuer som Bryman & Bell 
(2011) lyfter fram då intervjuerna på så vis kan bli mer flexibla samtidigt som de ändå följer 
en viss struktur. En tydligare struktur hjälper också forskaren att enklare kunna jämföra olika 
svar med varandra (Bryman & Bell 2011), något som är av intresse vid en flerfallsstudie i 
syfte att kunna forma en bra analys. Intervjusättet passar således vid en kvalitativ ansats då en 
djupare förståelse för ett fenomen kan erhållas genom såväl ett friare samtal som möjligheten 
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att kunna gå in på djupet och ta hjälp av följdfrågor om något extra intressant skulle beröras 
under intervjuns gång. Hjerm et al. (2014) förklarar vidare att mer öppna intervjuer ger större 
utrymme för egna reflektioner vilket möjliggör att en djupare mening i det som sägs kan 
erhållas. Likaså menar Bryman & Bell (2011) att användandet av semistrukturerade intervjuer 
är ett vanligt sätt att gå tillväga om syftet är att försöka söka svar på en specifik frågeställning.  
 

3.4.2	Intervjuguide		
Intervjuguiden genomfördes i syfte att erhålla en bild av vilka delar som skulle belysas i 
intervjun så att inga väsentliga frågor uteblev. Intervjuerna inleddes med ett fåtal beskrivande 
frågor om företaget och informantens roll. Vidare användes öppna frågor i syfte att erhålla en 
målande och omfattande bild av informantens egna tolkning. Öppna frågor valdes för att ge 
informanten utrymme att tänka och utveckla sina svar. Bryman & Bell (2011) poängterar att 
frågeställningarna bör vara tillräckligt öppna för att ge plats för den intervjuade att själv 
resonera kring ämnet, vilket har tagits i beaktning. Intervjuguiden går att återfinna i bilaga 
9.2.  
 

3.4.3	Intervjuschema		
Nedan presenteras en kort sammanfattning av intervjuerna som har genomförts i studien, där 
samtliga företag arbetar i Stockholmsområdet inom den privata sektorn och representerar en 
produkt avsedd för konsumenter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5	Kvalitativa	bedömningskriterier	
Studien kommer nedan att utvärderas utifrån fyra bedömningskriterier som är utformade för 
en kvalitativ studie; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Hjerm et al. 
2014; Bryman & Bell 2011). Alltså kommer studien medvetet inte att diskutera kring varken 
reliabilitet eller validitet. Det då kvalitativa metoder inte har som syfte att varken mäta eller 
vilja generalisera data (Hjerm et al. 2014).  
 

Figur	4	-	Intervjuschema 
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Tillförlitligheten i studien kan ifrågasättas med tanke på det stora antal småföretag som är 
verksamma i Sverige. Med andra ord kan studien därmed få beskrivet en annorlunda 
verklighet om en liknande studie grundas i intervjuer inom andra småföretag. Det går inte att 
med säkerhet påpeka att alla småföretag tolkar verkligheten på samma sätt. Däremot går 
följande studie in på djupet och återspeglar den verklighet som de fem utvalda småföretagen 
dagligen agerar i. 
 
Då överförbarheten generellt sett är låg i kvalitativa studier (Bryman & Bell 2011) är likaså 
fallet i följande studie. Dock har ändå tankar förts kring huruvida det problemet ska hanteras 
och därmed har ett flertal intervjuer gjorts i syfte att måla upp den verklighet som flera 
småföretag möter.  
 
Kvalitativa studier är svårare att repetera. Likaså är det viktigt att ta i beaktning att den 
information som tagits fram genom intervjuerna kan ha vridits och målat upp en förskönande 
bild. Däremot var intervjusamtalen avslappnade och det fanns ingen grund för informanterna 
att tala osanning. Möjligheten att ställa följdfrågor gjorde att det erhölls en bättre förståelse 
om så behövdes. Därmed blev informationen svårare att missuppfatta. Den information som 
erhölls måste givetvis granskas med ett kritiskt öga och därutöver göra bedömningen om vad 
som är pålitligt och vad som är mindre pålitligt.  Pålitligheten i studien har alltså tagits 
hänsyn till i största möjliga mån, men det går givetvis inte att säga helt och hållet att en annan 
forskare skulle få samma svar.  
 
Vid utformandet av intervjuschemat har bedömningskriteriet avseende konfirmering tagits i 
största möjliga beaktning, då frågorna utformats på ett neutralt sätt. Däremot har spontana 
följdfrågor gjort att det har varit svårt att hålla en objektiv ställning under intervjutillfället. 
Därmed kan eventuella följdfrågor ha vinklats på ett oönskat sätt av misstag. Det är givetvis 
en lärdom som kommer att bäras med i syfte att förbättra framtida studier.  
 

3.6	De	fyra	forskningsetiska	principerna		
Studien uppfyller vetenskapsrådets (2011) krav avseende de fyra forskningsetiska principerna 
i syfte att skydda den enskilde individen som blir intervjuad. För att uppfylla kraven har noga 
övervägande tagits vid varje intervju avseende såväl informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Informationskravet har tagits hänsyn till i den mån att varje intervjuad individ fått en 
grundläggande genomgång av studiens huvudsyfte och fått möjligheten att medverka 
anonymt, vilket står i linje med vetenskapsrådets (2011) riktlinjer. De intervjuade personerna 
har också fått en förståelse kring varför de medverkar i studien samt att de har rätten att när 
som helst avbryta intervjun.  
 
Samtyckeskravet har tagits i åtanke i den mån att varje intervjuad individ, som 
vetenskapsrådet (2011) gör gällande, har haft rätten att på egen hand besluta om de vill 
medverka eller inte i studien. Därmed har varje enskild individ fått möjligheten att avstå ifrån 
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ett deltagande och av dem som accepterat sin medverkan har intervjuerna skett på ett sätt som 
de känt sig bekväma i. 
 
Konfidentialitetskravet har tagits hänsyn till i den mån att inga känsliga personuppgifter har 
samlats in, vilket vetenskapsrådet (2011) menar inte får finnas tillgängligt för obehöriga. Det i 
syfte att skydda de intervjuades integritet. Namn och företagsnamn har blivit godkända av den 
intervjuade själv att publiceras i studien med undantag för en större samarbetspartner som det 
ena företaget hade och ville att det skulle förbli anonymt vilket givetvis studien tagit hänsyn 
till.  
 
Nyttjandekravet har uppfyllts, i enlighet med vetenskapsrådets (2011) krav, genom att de 
intervjuade fått försäkrat för sig att all utlämnad information endast används i studiens syfte 
med ett specifikt forskningsändamål. 
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4.	Empiri	
	
I följande avsnitt presenteras den primärdata som samlats in för att svara på studiens 
problemformulering och syfte. Avsnittet kommer att inledas med en kortare presentation av 
samtliga informanter och sedan kommer all relevant information som bearbetats från all data 
som samlats in att presenteras.  
___________________________________________________________________________ 
 

4.1	Presentation	av	studiens	informanter	
Nedan följer en kort presentation av samtliga informanter som deltagit i studien och en kort 
redogörelse för vad för typ av företag det är, dess affärsidé samt antalet anställda. 
 
Lena Bergman äger och driver klädbutikerna Big & Trendy på Drottninggatan i Stockholm 
och Bergmans Form i Sollentuna Centrum. Föreliggande studie fokuserar på Big & Trendy 
och bolaget har hon haft sedan år 2009. Arbetsstyrkan består av sju stycken deltidsanställda 
samt Bergman själv. Butikens affärsidé bygger på att storleken inte har någon betydelse. 
Bergman poängterar att “oavsett storlek vill man se bra ut och vara bekväm. Är man bekväm 
så ser man i sin tur bra ut”. Bergman utvecklar vidare att butiken vänder sig till stora 
personligheter med en klädstorlek från 42-54 och företaget har en grundtanke om att erbjuda 
en god kvalitet, bra material och att produkterna ska vara etiskt tillverkade.  
 
Pärlan Wallefelt äger det nystartade enmansföretaget Pearliepics sedan maj år 2016 där hon 
arbetar ensam som fotograf. Wallefelts affärsidé bygger på att fota så mycket som möjligt och 
i framtiden är hennes plan att börja sälja fotokonst. 
 
Sofia Carlsson arbetar som produktionschef på Ekman Resor som är en researrangör av 
bussresor till destinationer i såväl Sverige som utlandet. Företaget har sex stycken anställda 
och är beläget vid Frihamnen i Stockholm. Affärsidén går ut på att ta människor dit dem inte 
har varit förr eller till de platser dem vill tillbaka till och där målet är att skapa unika 
upplevelser. 
 
Markus Leijdström arbetar som säljprojektledare på Comitto som hyr ut personal till 
försäljningskampanjer. Företaget har 45 anställda och har funnits sedan år 2009. Leijdströms 
främsta uppgift är att bedriva allt från försäljning till marknadsföring inom företaget och har 
varit aktiv i bolaget sedan det startades. Företaget arbetar idag främst med att sälja fiber till 
privatpersoner åt ett större teknikbolag som i följande studie kommer att benämnas “bolag X” 
på grund av Leijdströms egen begäran att hålla det bolaget anonymt.   
 
Henrik Gradin är en entreprenör som äger och driver ett flertal företag där bland annat 
Magnea är en av dem. Magnea startades år 2015 och har elva anställda. Affärsidén är att få 
äldre och sjuka personer att röra på sig mer och inte bara ligga i sängen. Magnea befinner sig 
fortfarande i startskedet och försöker därmed attrahera investerare snarare än kunder, då 
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produkten fortfarande är en prototyp och ännu inte har kommit ut till försäljning på 
marknaden. 
 

4.2	Småföretagarnas	egna	tolkning	av	begreppet	marknadsföringsstrategi	
Samtliga informanter fick frågan vad de la för betydelse i begreppet marknadsföringsstrategi i 
syfte att erhålla en förståelse kring verksamma småföretagares egen uppfattning kring 
fenomenet i sig.   
 
Bergman på Big & Trendy poängterar att hon tror att det är mycket viktigt för företag att ha 
en marknadsföringsstrategi då hon menar på att det hänger ihop med företagets egen affärsidé 
och vad företaget vill göra. Bergman menar vidare att det är en viktig komponent för företaget 
då de måste tänka efter vad för typ av kunder de har så att de marknadsför sig till rätt personer 
och på så vis går det hand i hand med affärsidén.  
 
Wallefelt på Pearliepics spontana reaktion var att hon inte hade en aning. Efter att ha frågat 
vad hon tänker kring begreppets betydelse resonerar Wallefelt kring att det har att göra med 
hur företaget lägger upp sin planering i syfte att gynna företaget och synas mer på marknaden. 
Dock poängterar Wallefelt samtidigt i intervjun att det inte räcker att “bara göra något” då 
hon menar att det är viktigt att tänka igenom hur något görs och så att det blir snyggt för att 
lyckas få kunder att ta erbjudandet på rätt sätt. Vidare poängterar Wallefelt att “är det inte 
genomtänkt så kan det bli pannkaka av alltihopa”. Likaså menar Wallefelt att tiden inte alltid 
räcker till vilket i sin tur gör att hon inte hinner med allt hon vill.  
 
Carlsson på Ekman Resor menar att hon är väl medveten om begreppet och poängterar att 
deras marknadsföringsstrategi handlar om att se långsiktigt gällande marknadsföringen. Sedan 
lyfter Carlsson fram att företaget ständigt arbetar ett halvår framåt i tiden i syfte att kunna 
planera resorna då det krävs framförhållning i branschen. Det är viktigt att arbetet görs i tid då 
katalogerna produceras så att de når marknaden vid rätt tidpunkt då kunden själv skall kunna 
planera och boka sin resa i tid.  

 
Leijdström på Comitto menar att han först och främst tänker på en tidsaxel, då han är så van 
att arbeta i projekt. Likaså poängterar Leijdström att han tänker geografiskt och fokuserar på 
att ta reda på hur staden som de ska sälja i ser ut. Leijdström poängterar också att de funderar 
på vart och när de ska ha vilken typ av marknadsföring och då de valt område studerar de 
sedan vilka möjligheter som finns där.  
 
Gradin på Magnea börjar med att nämna att han anser att det är väldigt viktigt att ha en 
marknadsföringsstrategi, men att det inte alltid blir så som en själv tänkt sig från början. Den 
kundgrupp som väljs i början kanske inte attraheras på det sättet en själv tror vid planeringen. 
Det kan också vara svårt att veta hur en marknad kommer att reagera om produkten i fråga är 
ny och därmed poängterar Gradin att “det kan vara lite som att man chansar”.  
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4.3	Implementerandet	av	STP-processen	
Då STP-processen innefattar ett grundligt arbete med marknadsföringsstrategier och analyser 
av marknaden, har frågor ställts angående huruvida småföretagen själva arbetar med den 
typen av planering. Informationen som framkom under intervjuerna var att småföretagen i 
fråga arbetade olika mycket samt på olika sätt med marknadsföringsstrategier. Därmed 
redogörs det nedan för huruvida företagen har en nedskriven plan eller om strategierna enbart 
är mentalt formulerade. Det kommer också att redogöras för om företagen har en 
marknadsavdelning eller om det är en enskild person som sköter allt arbete själv.  
 
Bergman på Big & Trendy sköter all form av marknadsföring själv, men tar också hjälp av 
sina arbetskamrater och sin man som bollplank vid funderingar. Bergman gör gällande att vid 
planering av strategier och analyser finns all information i huvudet, snarare än att det är 
nedskrivet på papper. Hon fortsätter att förklara att hon var noggrannare vid uppstarten av 
företaget då hon skrev ner alla planer och strategier. Bergman menar istället att formella 
marknadsföringsstrategier som skrivits ned främst är användbara i stora företag då de har mer 
resurser att avsätta till ett sådant tidskrävande arbete. Likaså poängterar Bergman att det bara 
är hon själv och hennes man som sköter all planering och därmed behövs inte lika mycket 
finnas nedskrivet för andra att ta del av. Det ser hon som en styrka då hon poängterar att de 
större organisationerna inte alltid är lika “snabba på foten” som småföretagare är, vilket 
resulterar i att förändringar på så vis kan ta längre tid inom de större företagen.  
 
Wallefelt på Pearliepics är som tidigare nämnt ett enmansföretag och hon sköter på så vis all 
marknadsföring själv. Wallefelt förklarar att hon alltid för anteckningar i sin mobiltelefon allt 
eftersom hon kommer på idéer gällande företaget. Dock så har Wallefelt ingen formellt 
nedskriven strategi.  
 
Carlsson på Ekman Resor marknadsför företaget tillsammans med sin chef, Johan Ekman. 
Carlsson menar att strategier och planeringen bakom deras marknadsföring inte finns 
nedskriven, utan samtliga involverade är så insatta att alla är på samma spår och vet hur 
företaget fungerar. Carlsson gör gällande att hon tror att det är skillnad om det gäller ett större 
företag med flera anställda då det kan behövas en nedskriven strategi för att alla ska kunna 
vara på samma bana och arbeta mot samma mål.  
 
Leijdström på Comitto sköter marknadsföringen tillsammans med två av sina arbetskamrater. 
De har en tydlig strategi och följer företagets värdeord som betonar vikten av “kontinuerlig 
utveckling och rätt mentala inställning”. Med andra ord finns dess strategi nedskriven då det 
är många inom företaget som väntas följa den. Dock poängterar Leijdström att de inte hade en 
tydlig strategi från början utan att det istället växt fram under tidens gång.  
 
Gradin på Magnea menar att det är ledningsgruppen som tar beslut vad gäller marknadsföring. 
Gradin förklarar att de arbetar mycket med för-planering i företaget och kalkylerar risker med 
hjälp av procenttal. Likaså poängterar Gradin vikten av att göra grundläggande analyser kring 
marknaden och dess möjligheter i syfte att kunna attrahera flera investerare till bolaget.   
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4.3.1	Småföretagens	arbete	med	segmentering	och	targeting	
I teorin framkommer det att targeting är ett naturligt steg efter att segmentering av marknaden 
har genomförts. Därmed har dessa två delar vävts ihop och den information som framkommit 
under intervjuerna avseende detta presenteras därmed under samma rubrik i empirin. 
 
Bergman på Big & Trendy vänder sig till en tydlig målgrupp, närmare bestämt “kvinnor mitt i 
livet mellan storlek 42-54”. Dock poängterar Bergman att det är lätt som företag att spreta 
iväg vad gäller vilken målgrupp som företaget riktar sig mot och det är därför bra att påminna 
sig själv med jämna mellanrum om vad det är som ska göras. Bergman delar upp marknaden i 
segment utifrån tre faktorer: storlek, ålder och status i livet. Med det menar Bergman de 
kvinnor som är lite mer utbildade och har bättre jobb och därmed vill konsumera Big & 
Trendys produkter som ligger i det övre spannet vad gäller pris. Hon menar vidare att kvinnor 
i ung ålder inte lever under samma förutsättningar och därmed inte alla gånger har råd att 
exempelvis betala 4000 kronor för en klänning. Bergman gör gällande att det enda sättet att 
överleva på marknaden idag, är att ha en tydlig nisch att rikta sig mot. 
 
Wallefelt på PearliePics är relativt ny i branschen och arbetar hårt för att lära sig om yrket och 
strävar efter att utvecklas. Därmed har hon inte valt att rikta in sig mot någon specifik 
målgrupp, utan istället vill hon fota allt. Det resulterar i att hon än så länge inte har någon 
avgränsning vad gäller målgrupp men poängterar att det kanske kommer senare i tiden. 
Wallefelt har dock ett stort intresse för just porträttfotografering, vilket hon tycker är extra 
roligt och hon gillar att vara lite mer konstnärlig. Därmed skulle också bröllopsfotografering 
intressera henne. Hon önskar skildra människan i fotografiet och arbetar därmed med att hitta 
historien som döljer sig bakom människan ifråga.  
 
Carlsson på Ekman Resor förklarar att de främst riktar sig mot seniorer över 55 år och uppåt 
som målgrupp. Carlsson poängterar dock också att resorna är upplagda på så vis att alla ska 
kunna följa med. Ekman Resor vänder sig också till det lite mer exklusiva segmentet och 
strävar efter toppkvalitet, därav dess slogan “First Bussness Class”. De försöker också att 
bredda sin målgrupp och attrahera barnfamiljer med hjälp av kampanjer såsom exempelvis 
höstlovserbjudanden anpassade till familjer. Carlsson poängterar att de helt enkelt vill få fler 
att vilja åka buss. 
 
Leijdström på Comitto arbetar med att sälja in fibernät till boende i hela Sverige. Leijdström 
menar att de alltså inte arbetar med att nå någon specifik målgrupp då fiber är en produkt som 
passar alla. Med andra ord väljer de aldrig bort någon person i sitt arbete. Däremot förklarar 
Leijdström att Comitto istället arbetar med olika områden i perioder och att dem i förväg 
samlar in information om området utifrån olika variabler såsom snittinkomst, snittålder och 
hur mycket husen är värda. Det förarbetet görs för att kunna förstå förutsättningarna i området 
och om området ifråga är värt att satsa på. Visar det sig att utfallet är sådant att det 
exempelvis är många sommarstugor i området kan Comitto dra slutsatsen att det inte är värt 
att gå och knacka på dörren hos samtliga, utan då kanske ett telefonsamtal är bättre. Så utifrån 
förutsättningarna lägger Comitto därmed upp en strategi som passar det geografiska området 
ifråga.  
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Gradin på Magnea har istället valt att avgränsa marknaden till en tydlig målgrupp då 
produkten vänder sig till seniorer över 55 år. Intresset och valet av målgruppen uppkom efter 
att Gradin blivit antagen till programmet Clinical Innovation Fellowship, som är ett samarbete 
mellan Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet och Stockholms Läns Landsting i 
syfte att utveckla innovationer. Ett antal programdeltagare vände sig till vården för att försöka 
lösa eventuella problem som observerats och sedan var målet att försöka uppfylla de behov 
som upptäckts.  
 
Då Gradin fick frågan om han skulle kunna tänka sig att det är lönsamt att fokusera på en viss 
målgrupp förklarade Gradin att han snarare tänker på att lönsamheten beror på om produkten 
skall riktas mot B2B (business to business) eller B2C (business to consumer). Han påstår att 
det delvis hade varit bättre att vända sig till konsumenterna själva (B2C) men att det då krävs 
enormt mycket marknadsföring och därmed tänker han att pengarna ligger i att försöka sälja 
in produkten till exempelvis hemtjänstföretag (B2B) då det på så vis blir stora volymer 
snabbare. Likaså menar Gradin att produktens primära köpare inte vanligtvis är den som 
kommer att konsumera produkten utan istället är en nära anhörig. Gradin menar vidare att de 
vanligaste faktorerna som de studerar vid val av målgrupp är kundernas betalningsvilja samt 
eventuella konkurrenter.  
 

4.3.2	Småföretagens	sätt	att	positionera	sig	på	marknaden	
Bergman på Big & Trendy menar att stora och små aktörer på marknaden till stor del 
kompletterar varandra. Bergman menar vidare att företag som fokuserar på att erbjuda låga 
priser kanske täcker ett behov som finns hos den stora massan, men de täcker däremot inte 
upp den del av marknaden som främst vill ha mer kvalitet i det dem köper. Någonstans i ett 
lågt pris så menar Bergman att “det har tummats på kvalitet” och att det sedan inte blir så 
mycket pengar över i slutändan som når tillverkaren av klädesplagget. Bergman menar 
därmed att stora konkurrenter som Kappahl inte stör dem och istället påpekar hon att det är 
ganska bra att stora företag erbjuder något som större storlekar kan använda utan att gömma 
dem i en “skämshörna”. Kappahl och Big & Trendy erbjuder med andra ord olika produkter 
som tillhör olika prisgrupper och det attraherar därmed olika typer av kunder.  
 
Då Bergman påbörjade sin verksamhet så gjordes en analys där syftet var att försöka förstå 
marknaden, men i dagsläget menar hon att det inte är något som görs särskilt ofta. Det var 
med andra ord ett mer strukturerat arbete kring detta i början, men idag görs det inte lika 
noggrant då arbetet sker mer i stundens hetta. Däremot menar Bergman att småföretagare 
ständigt har funderingar kring sådana ting som kan påverka företaget. 
 
Bergman poängterar också vikten av att hålla sig uppdaterad gällande vad som sker på 
marknaden och omvärldsfaktorer som kan komma att påverka verksamheten. Ett redskap att 
göra det på är att använda sig av SWOT-analysen som Bergman menar att hon ständigt har i 
tankarna vid sitt planeringsarbete. Ett exempel som Bergman tog upp avseende hur 
kringliggande faktorer kan påverka verksamheten var då hon berättade om en tidigare butik 
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hon ägde i Sollentuna Centrum som hon bestämde sig för att stänga på grund av att hyrorna 
höjdes och då ett av de märken hon sålde mest av öppnade en egen butik i samma galleria. 
Därmed fick hon själv ta ställning till om företaget bara kunde fortsätta som tidigare eller om 
det uppkommit ett tydligt hot som skulle kunna komma att påverka försäljningen. Bergman 
beslutade sig för att det inte skulle gå på det sättet hon ville och stängde därmed butiken innan 
det var för sent.  
 
Wallefelt på Pearliepics har ännu inte intagit en stark och specifik position på marknaden men 
har stora drömmar om att få möjligheten att i framtiden eventuellt ställa ut på Fotografiska 
museet som så många andra fotografer. Däremot menar hon att det ligger långt bort just nu 
och istället så är närmsta drömmen att få möjligheten att skildra människan bakom porträttet 
och eventuellt få möjligheten att fotografera på resande fot, då det i så fall skulle göra att hon 
får kombinera de två ting hon älskar mest, fotografera och resa.  
 
Dock beskriver Wallefelt att hon hade en viss osäkerhet då hon startade bolaget då det idag 
redan finns många fotografer med egna företag. Hon beskrev hur hon själv tänkte “hur ska 
lilla jag klara det här?”, då hon poängterade att hon inte var fullärd och att det fortfarande 
finns bitar som hon inte kan klara av ännu.  
 
Däremot så såg Wallefelt en trygghet i att företaget till att börja med inte skulle bli hennes 
främsta inkomstkälla då hon redan hade ett annat arbete. Därmed tog hon ändå chansen att 
starta företaget som “en kul grej” som hon förhoppningsvis skulle kunna tjäna lite extra 
pengar på som en bonus. Wallefelt menar också att det är enormt viktigt att tro på sig själv, 
annars blir ingenting gjort. Däremot var givetvis bristen på kompetens ett hot för henne i 
början med tanke på alla duktiga fotografer som redan fanns på marknaden. Dock menar 
Wallefelt att hennes styrka också är att hon vet om sina brister och ibland innebär det att hon 
kanske måste ta ett steg tillbaka och fundera igenom om hon verkligen skulle göra ett bra jobb 
om hon tog ett visst uppdrag som kräver mer av henne då hon är noga med att skapa ett gott 
rykte omkring sig. Ett negativt omdöme menar hon väger 20 gånger mer än ett bra och 
därmed är det viktigt att de uppdrag hon gör blir bra utförda. 
 
En annan styrka som Wallefelt menar utmärker henne från konkurrenterna är hennes enkla 
och trevliga bemötande samt att de nya kunderna sett något i tidigare bilder som de gillat. 
Hon trycker också på att hon själv är en känslig och personlig människa vilket bäddar för en 
bra relation till kunden. En bra relation till kunden menar Wallefelt är enormt viktigt då det 
avspeglas i bilden. En annan styrka menar Wallefelt är hennes möjlighet att ta god tid på sig 
vid en fotografering. Det menar hon gör att hon och kunden kan fotografera tills de båda blir 
nöjda med resultatet vilket gör att Wallefelt är mycket noga med kvaliteten.  
 
Carlsson på Ekman Resor menar att de valt att nischa in sig på exklusiva bussresor och 
därmed har de valt att positionera sig mot en mer förmögen målgrupp med lite dyrare priser 
som följd. Därmed poängterar Carlsson att de främst vill positionera sig i lyxsegmentet där 
känslan som erbjuds är ”det lilla extra med femstjärniga hotell och chokladbit på 
huvudkudden”. Carlsson poängterar att de inte direkt väljer att påstå att de konkurrerar med 
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stora researrangörer som Ving och Fritidsresor. Istället finns det andra bussbolag som 
exempelvis den stora aktören Rolfs buss och Larssons resor. För att lyckas konkurrera med 
dem försöker Ekman Resor att vara bättre genom att sticka ut och erbjuda lyxigare bussar som 
specialbeställts, men samtidigt menar Carlsson att de också vill ha konkurrenter som är bättre 
än dem själva då det drar upp intresset i stort för bussresor. I samtliga utvärderingar som 
Ekman Resor gjort kommer det ständigt fram att dess främsta styrka är dess unika och lyxiga 
bussar och då företaget är litet har de själva bra koll på vad som utmärker dem från 
konkurrenterna och har kännedom om eventuella hot som finns på marknaden.  
 
Leijdström på Comitto poängterar att det är viktigt för mindre företag att “kunna ta vara på 
brödsmulorna” i den mening att det gäller att ta vara på alla affärsmöjligheter som 
uppkommer. Samtidigt handlar det också om att försöka skapa någon form av kännedom 
kring marknaden. Leijdström menar att de lyckats hitta en affärsmöjlighet i att många stora 
företag outsourcar sin försäljning till mindre bolag och istället fokuserar de stora bolagen 
enskilt på produktion. Bolag X är ett av de företagen som arbetar på det sättet och tillåter 
Comitto att vara ansiktet utåt vid försäljningen av deras produkter. Leijdström menar att 
Comittos främsta styrka är att dem själva arbetar med starka varumärken som ger ett stort 
förtroende hos kunderna. Det menar han gör att när företaget hamnar i konkurrenssituationer 
så väljer kunderna i slutändan dem. 
 
Leijdström poängterar också att det ligger ett enormt förarbete bakom en försäljningskampanj 
inom ett område och att de för statistik på allt vilket han menar ger dem en oersättlig 
kännedom om marknaden och då dem själva äger statistiken gör det att de besitter en kunskap 
som de stora företagen saknar. I ett snittområde kommer minst 50 % alltid att köpa fiber, men 
det är ett maraton att komma först till platsen. Dock menar Leijdström att deras styrka 
gentemot konkurrenterna är dess förmåga att vara ödmjuka och inte prata ned andra företag då 
det inte målar upp en särskilt trevligt bild av företaget. Istället menar Leijdström att det är 
viktigt att lyfta fram vad en själv är bra på och om det är en bra stämning inom företaget så 
smittar det av sig på kunderna. Sedan förklarar Leijdström vikten av att ligga på kundens nivå 
i samtalet och inte försöka trycka på ett erbjudande utan istället ta sig tid till att lyssna och 
prata om irrelevanta ting också, då det skapar en relation och blir ett mer personligt 
bemötande. Just att Comitto också representerar ett såpass välkänt bolag och att de använder 
sig av högkvalitativa installeringssätt gör också att de väljer att lägga sig i en dyrare prisklass 
där de i nio av tio fall kostar mer än deras konkurrenter.  
 
Branschen har blivit tuffare och stora områden har redan fiber, det resulterar i att 
resekostnader till och från områden blir dyrare samt att byggsträckor blir längre. Det är något 
som Leijdström tror slår ut de allra minsta konkurrenterna. Idag menar Leijdström att det 
finns runt tio konkurrenter som de slåss med på marknaden men då byggsträckorna blir längre 
tror Leijdström att den konkurrensen kommer att tunnas ut något och att bara de mest 
framgångsrika aktörerna kommer att överleva.  

 
Gradin på Magnea är fortfarande i utvecklingsstadiet av att ta fram en produkt vilket innebär 
att den ännu inte finns ute för försäljning. Därmed har de ännu inte intagit en position på 
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marknaden och istället diskuterar Gradin kring hur de tänker då de arbetar med att ta fram en 
produkt. Gradin menar att det viktigaste till att börja med är att ha en passion för det man gör 
och att nästa steg är att se till så att det finns en marknad för produkten eller tjänsten som inte 
redan är tagen av andra företag, då det annars kan försvåra om ett annat företag har ett alldeles 
för liknande erbjudande. Sedan är det svårt att veta vad konkurrenter gör under tiden menar 
Gradin och förklarar att när de påbörjade projektet så studerade de om det fanns andra 
konkurrenter vilket de då inte fanns, men att de nyligen undersökt marknaden igen och att det 
redan tillkommit allt fler aktörer inom samma område. Dock anser Gradin att deras produkt 
ligger rätt i tiden men att det gäller att vara först och bäst på marknaden då produkten 
lanseras. 
 
Då Gradin gick programmet Clinical Innovation Fellowship, där målet är att ta fram en 
produkt, så menar han att det är vanligt att analysera en ny produkt och dess styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot i syfte att erhålla pengar från investerare. Han poängterar 
vidare att det också är svårt att förutspå hur en marknad kommer att reagera i slutändan. 
Investerare brukar vilja ha en ordentlig marknadsgenomgång samtidigt som de vill ta del av så 
många marknadsundersökningar som möjligt. 
 
Det som Gradin ändå i slutändan tror kommer göra att folk väljer att köpa deras produkt är att 
anhöriga vill att deras närstående äldre ska må bra. Likaså menar Gradin att det är svårt att 
veta konkurrensfördelen med dess produkt ännu, då de inte vet hur marknaden helt kommer 
att utvecklas. En sak som Gradin vill lyfta fram är dock att pris sällan är ett bra sätt att 
konkurrera på och att sådana produkter sällan blir framgångsrika. Istället menar han att de vill 
försöka skräddarsy en produkt i syfte att täcka ett behov hos äldre och att det är det som 
företaget försöker lyfta fram till investerare.   
 

4.4	Marknadsföringsmixen	
Under intervjuerna diskuterades det kring hur företaget valt att prissätta sina produkter och 
sticka ut på marknaden samt hur dem valt att gå tillväga för att påverka sina kunder. Det är 
nära kopplat till marknadsföringsmixen och “de 4Pna”.  
 

4.4.1	Produkt	
Bergman på Big & Trendy säljer kläder och mode men har valt att anpassa produkten så att 
det passar kvinnor som har en storlek mellan 42-54 vilket inte gör produkten i sig unik men 
anpassad.  
 
Wallefelt på Pearliepics säljer fotografier utefter kundens eget önskemål. Produkten i sig är 
inte unik men alla fotografer sätter sin egen prägel på något sätt.  
 
Carlsson på Ekman Resor erbjuder bussresor, något som de inte är ensamma om, men deras 
bussar har en exklusiv standard som gör att dem sticker ut på sitt sätt och upplevs lyxigare än 
konkurrenterna.  
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Leijdström på Comitto säljer fiber som också erbjuds av ett flertal konkurrenter. Fiberkabeln i 
sig menar Leijdström inte skiljer sig från konkurrenternas, istället är det dess förmåga att göra 
ett bra jobb vid att installera den och erbjuder därmed kompetent och kunnig personal vilket 
ger kunden en trygghet.  
 
Gradin på Magnea arbetar med att ta fram en unik produkt i sitt slag. Produkten har ännu inte 
börjat tillverkas, dock finns en prototyp. Produkten i sig är ett aktivitetsarmband som går ut på 
att få äldre att röra på sig mer och att anhöriga ska kunna hålla koll på den äldres hälsa samt 
att aktivitetsarmbandet automatiskt ska kunna larma vid eventuella fall.  
 

4.4.2	Pris	
Ingen av de intervjuade företagen valde att använda sig av låga priser för att konkurrera på 
marknaden, förutom Wallefelt på Pearliepics som tog något lägre priser i början men gick 
sedan snabbt upp i pris då hon ansåg att de låga priserna inte gynnade någon. Gradin på 
Magnea poängterade att ett lågt pris sällan är rätt taktik att använda sig av. Likaså menade 
Bergman på Big & Trendy att kvaliteten speglas i priset och att de någonstans måste ha 
tummats på kvaliteten för att ha möjligheten att sätta låga priser. Likaså förklarade Leijdström 
på Comitto att de var bättre på det dem gjorde och därmed var de i nio av tio fall dyrast på 
marknaden. Carlsson på Ekman Resor poängterar också att de sätter priser som är riktade till 
ett mer lyxigt segment.  
 

4.4.3	Plats	
Enligt Bergman på Big & Trendy är platsen detsamma som att visa att företaget finns. Sedan 
handlar det om att infinna sig på platser där kunderna befinner sig. Wallefelt på Pearliepics 
menar att det är viktigt för henne att vara flexibel och ser därmed sin fotoväska som sitt 
kontor och kan på så vis anpassa sig till kunden. Leijdström på Comitto poängterar att då de 
är i ett visst område försöker de också synas mer genom att exempelvis sätta upp ett partytält 
utanför lokala matbutiker där det passerar mycket människor i syfte att synas där kunderna är. 
Carlsson på Ekman Resor menar att alla deras bussresor utgår från cityterminalen i 
Stockholm, men de försöker samtidigt också vara flexibla i den mån att de plockar upp kunder 
på vägen om det finns möjlighet och fungerar för rutten. Gradin på Magnea har däremot ingen 
färdig produkt ännu som finns ute till försäljning men poängterade att det finns fördelar med 
att sälja in produkten till hemtjänstföretag då dem är i nära kontakt med de tänkta 
konsumenterna och på så vis blir också platsen där produkten erbjuds mer lättillgänglig för 
kunden. 
 

4.4.4	Påverkan	
Bergman på Big & Trendy poängterar att hon främst arbetar med att behålla kunder och på så 
vis skickar ut egna nyhetsbrev med “modetips” där nya kläder och erbjudanden presenteras. 
Vidare försöker hon attrahera nya kunder genom att annonsera på Facebook och även ibland i 
tidningar. 
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Carlsson på Ekman Resor förklarar att de väljer att annonsera med stora bilagor i Dagens 
Nyheter (DN) då de upplever att de som läser DN är villiga att betala lite mer för en resa. 
Likaså annonserar dem i DN över hela Sverige, vilket gör att de vill försöka få samtliga 
kunder medvetna om att möjligheten att resa med Ekman Resor finns. Under semestertider, 
som exempelvis under höstlov, anpassar de också erbjudanden på ett sätt så att de ska tilltala 
fler barnfamiljer och inte bara pensionärer. Dock poängterar hon att många resenärer redan 
känner till dem och dess varumärke och att de i sin tur sprider vidare budskapet.  
 
Leijdström på Comitto väljer inte bort någon kund utan istället försöker de i förväg samla in 
så mycket kunskap som möjligt om ett område så att de kan anpassa sin försäljning på ett sätt 
som passar den potentiella kundens livssituation. Han poängterar att det är helt olika saker 
som avgör vid en försäljning till en nyinflyttad barnfamilj där alla vill surfa på internet och 
hos en pensionär som aldrig förr använt en dator.  
 
Wallefelt på Pearliepics är fortfarande väldigt ny och har ännu inte försökt marknadsföra sig 
mycket. De kunder hon har fått har antingen blivit tipsade av bekanta eller så har de kontaktat 
Wallefelt själv efter att hon publicerat inlägg om att hon börjat fota på Facebook inom sin 
vänskapskrets.  
 
Gradin på Magnea är medveten om att det troligtvis inte kommer vara pensionärerna själva 
som kommer köpa produkten, istället tänker han sig att oroliga närstående eller hemtjänsten är 
de som kommer att vilja köpa produkten till de äldre. Därmed är det andra personer som skall 
påverkas. Det är något som ännu inte påbörjats då fokus ligger på att få in allt fler investerare.  
 

4.5	Småföretagarnas	användande	av	relationsmarknadsföring	och	betydelsen	av	
nätverk	och	ryktesspridning	
Bergman på Big & Trendy förklarar att företaget ingår i ett nätverk med andra liknande 
företag inom samma bransch i Stockholmsområdet, men dessa företag är hennes konkurrenter 
och på så vis vill hon inte dela med sig av företagsstrategier eller känsliga uppgifter avseende 
företaget. Får hon drömma så hade hon uppskattat en partner i någon annan del av Sverige då 
konkurrensen dem emellan på så vis minskar. Då hade de tillsammans kunnat göra inköp och 
ge varandra tips om märken och klädesplagg. Bergman poängterar att man lär sig mycket av 
att samverka med andra och att hon skulle dra nytta av att nätverka mer. Det är något som hon 
absolut kan tänka sig att göra längre fram i tiden om tid hade funnits.  
 
Bergman fortsätter att berätta att det är många nya kunder som kommer till butiken. De hittar 
dels dit för att de får rekommendationer från bekanta eller då de har hört talas om butiken via 
annonser i tidningar och på sociala medier. Bergman har många återkommande kunder och 
hon vårdar kontakterna genom att skicka ut nyhetsbrev som hon själv sätter ihop. 
Nyhetsbrevet anser Bergman är en bra metod för att påminna kunder om att Big & Trendy 
finns då bruset från andra konkurrenter är stort. Bergman förklarar att hon vill behålla de 
kunder som hon har, men att hon också behöver få in en ny generation på grund av att kunder 
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flyttar, blir sjuka eller blir för gamla. Hon tar också upp regeln om att det kostar dubbelt så 
mycket att få en ny kund än att behålla en som redan existerar. 
 
Wallefelt på Pearliepics arbetar inte i något nätverk, men däremot har hon funderat kring det 
och ställer sig positiv till att ingå i nätverk i framtiden. Hon påpekar att hon har sett andra 
inom branschen som ingår i nätverk och att det verkar ge positiva resultat. På så sätt tror hon 
att det är en lönsam metod. Wallefelt märker redan, trots att hon är ny inom branschen, att 
kunder rekommenderar henne till bekanta som sedan hör av sig till henne för förfrågan om 
fotografering. Wallefelt arbetar mycket med återkommande kunder som kommer tillbaka för 
ett fortsatt samarbete, både vad gäller privatpersoner samt företag. 
 
Carlsson på Ekman Resor förklarar att nätverk är en avgörande faktor för att kunna verka 
inom resebranschen. Däremot framkom det inte under intervjun huruvida Ekman Resor 
arbetar med några specifika nätverk, men Carlsson poängterade att de istället arbetar tätt med 
samarbetspartners. Det händer att Ekman Resor går ihop med andra resebolag, som inte har 
samma resurser som dem. Det resulterar i att bolagen tillsammans kan marknadsföra sig och 
sedan genomföra resan tillsammans, vilket de båda kan dra nytta av. Carlsson fortsätter med 
att poängtera att resor till utlandet kräver att andra företag går in och samarbetar då det annars 
blir svårt för Ekman resor själv att hålla koll på alla små detaljer kring resan. Ett exempel som 
Carlsson tar upp är att andra arrangörer som är nischade till ett visst land, som exempelvis 
Japan, hjälper till att boka in Ekman Resors kunder på en fika i en lotusträdgård eller anlitar 
en lokalguide som kan visa resenärerna runt. Detta på grund av att Ekman Resor är en liten 
byrå och helt enkelt inte har de resurserna som krävs för att anordna alla aktiviteter själva.  
 
Carlsson menar vidare att word-of-mouth är en viktig metod inom branschen. Hon uppskattar 
att åtta av tio kunder hittar till dem genom rekommendationer från tidigare resenärer. Vidare 
poängterar Carlsson att en kund som är nöjd exempelvis kan sprida ryktet om den goda 
upplevelsen vidare och med lite tur kan den kunden sedan få en hel förening att vilja anlita 
Ekman Resor som researrangör vid ett kommande tillfälle. Det är något som Carlsson menar 
hänt tidigare. På så sätt kommer det mycket nya kunder till dem enbart på grund av god 
ryktesspridning från en enskild nöjd resenär. Dock poängterar Carlsson att word-of-mouth 
också kan vara till en nackdel för företaget då missnöjda kunders åsikter också kan få 
spridning och på så sätt dra ner företagets rykte och status.  
 
Carlsson arbetar både med att försöka behålla befintliga kunder, men också med att attrahera 
nya. De som är nöjda med Ekman Resor kommer tillbaka ett flertal gånger utan att behöva 
någon vidare påminnelse av företaget.  
 
Leijdström på Comitto menar att det är hård konkurrens inom branschen och säger att “det är 
ett maraton just nu och det gäller att komma först till kunderna och springa så fort som 
möjligt”. På så vis vill Comitto hålla affärshemligheter och tekniker för sig själva. Däremot 
påpekar Leijdström att det finns andra säljbolag i Sverige som säljer fiber som inte arbetar i 
samma geografiska områden som Comitto och är med andra ord inte konkurrenter. I vissa 
tillfällen hjälps företagen åt, men Leijdström fortsätter med att förklara att det hela tiden 
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gäller att vara bättre än sina konkurrenter. Leijdström menar att det inte är vanligt med 
ryktesspridning inom branschen, utan det är företaget själva som tar direkt kontakt med 
kunden. Det är inte heller vanligt att de hör missnöjda kunder som sprider negativa rykten 
vidare, men om de träffar en potentiell kund som har hört negativa rykten håller de sig 
ödmjuka och försöker reda ut vad som har hänt och vad det kan bero på. 
 
Leijdström förklarar att det finns fyra typer av kundkategorier som sträcker sig från de kunder 
som alltid vill ha det nyaste och är öppna för förändring till de kunder som är kritiska mot 
teknik och lite bakåtsträvare. Genom att vara medvetna om dessa olika kundgrupper kan 
försäljningstekniken anpassas till kunden på bästa sätt. Leijdström menar att “man kan inte 
dra samma pitch till Agda, 86 som till Niklas och Marie som skaffat 15 barn och precis flyttat 
in där det bara flyger tekniska prylar”. 
 
Gradin på Magnea menar att nätverk är en viktig komponent. Gradin fortsätter att förklara att 
det finns olika mötesplatser för entreprenörer i form av entreprenörspubar och konferenser. 
Det är dessa platser entreprenörer och investerare söker sig till. På platserna umgås ett flertal 
entreprenörer och delar med sig av erfarenheter till varandra, vilket gör det till en form av 
nätverkande. “Alla blir som arbetskollegor trots att de arbetar med andra företag” poängterar 
Gradin. Gradin påpekar också att han under de första åtta åren valde att inte delta i nätverk 
och socialisera med andra entreprenörer och genom detta har han gått miste om en hel del 
kunskap, enligt honom själv. På grund av det så tappade han många människor som hade 
kunnat ingå i hans nätverk. Gradin har däremot under de senaste två åren blivit allt mer aktiv i 
att nätverka och har därmed hunnit lära känna de flesta verksamma entreprenörerna i 
Stockholm.  
 
Gradin poängterar att det är viktigt att sälja i stora volymer och därmed vill han försöka nå så 
många som möjligt. Dock påpekar han samtidigt att det är viktigt att behålla sina existerande 
kunder och han fortsätter att förklara att det alltid är billigare att behålla befintliga kunder än 
att hitta nya.  
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5.	Analys	
	
I följande avsnitt kommer empirin att länkas samman med den teori som studien grundas i. 
Här kommer intressanta upptäckter att presenteras likt eventuella mönster som återfunnits i 
den information som samlats in via studiens primärdata.  
___________________________________________________________________________ 

5.1	Marknadsföringsstrategi	
 

5.1.1	Marknadsföringsstrategin	-	formad	av	en	dold	förförståelse?		
Under studien framkom en intressant insikt. Trots det faktum att marknadsföringsstrategier 
enligt teorin kan bidra med många positiva aspekter som förenklar företagens 
planeringsarbete så är det ett fåtal av småföretagen som deltagit i den här studien som vet vad 
en marknadsföringsstrategi innebär. Det skulle vid första anblick kunna föra in tankarna på att 
de småföretag som inte vet vad en marknadsföringsstrategi är för något därmed inte arbetar 
med det, men så är inte fallet. Alla de småföretag som intervjuades använder sig ändå av 
någon form av marknadsföringsstrategi i sitt arbete, förutom Wallefelt, då hennes företag 
Pearliepics fortfarande är så pass nystartat. Dock kanske det är så att småföretagen till viss del 
arbetar med marknadsföringsstrategier utan att de själva vet om det. Vi utgår ifrån den 
definition som presenterades i teorin av vad en marknadsföringsstrategi innebär, där det 
beskrivs att marknadsföringsstrategier handlar om att identifiera och välja kundsegment samt 
att försöka skapa ett behov eller begär hos de valda kundsegmenten att vilja konsumera 
företagets egna produkter eller tjänster (Toften & Hammervoll 2008). Enligt den definitionen 
visar föreliggande studie att företagen som medverkat i studien lyckats skapa ett behov och 
begär där samtliga småföretag lyckats erhålla en befintlig kundkrets vilket gör att de 
fortfarande kan vara verksamma.  
 
Dock betonade några av småföretagen att de var väl medvetna om vad en 
marknadsföringsstrategi innebar och betonade vikten av att arbeta med det. Ett exempel är 
Bergman som menade att en marknadsföringsstrategi går hand i hand med företagets affärsidé 
på det sätt att mycket handlar om hur företaget skall lyckas nå de kunder som de önskar rikta 
sin verksamhet mot. Likaså menade Leijdström på Comitto att arbetet med 
marknadsföringsstrategier var viktigt för att få alla inom verksamheten att sträva mot samma 
mål. Gradin på Magnea menar vidare att utformandet av en marknadsföringsstrategi är kritiskt 
för att lyckas finna de kundgrupper med god betalningsförmåga och där produkten ifråga kan 
täcka upp ett visst behov. Dock poängterar också Gradin att det kan finnas svårigheter vid 
arbetet med att finna rätt kundgrupper i det fall där en produkt eller marknad är ny. Gradin 
utvecklar påståendet med att förklara att det kan vara svårt att förutspå hur marknaden kan 
tänkas uppfatta och ta emot erbjudandet och därmed kan det bli så att företaget i slutändan 
kanske ändå gör någon form av chansning gällande vart på marknaden de ska försöka rikta 
sitt fokus.  
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En intressant insikt var den som uppkom efter intervjun med enmansföretagaren Wallefelt 
som poängterade att hon inte hade en aning om vad en marknadsföringsstrategi var, men ändå 
under samtalets gång betonade hon vikten av att noga fundera kring hur företaget skall gå 
tillväga och vad för typ av verksamhet som hon driver. Likaså betonade Wallefelt vikten av 
att tänka igenom alla beslut, vilket en marknadsföringsstrategi till stor del syftar till att göra. 
Alltså finns det ändå någon form av funderingar kring hur företaget skall arbeta för att vara 
konkurrenskraftigt och hon betonar likaså vikten bakom att noga fundera kring hur företaget 
skall gå tillväga. Trots att ett arbete med marknadsföringsstrategier inte finns med i Wallefelts 
verksamhet i dagsläget, kanske ändå dessa funderingar från hennes sida eventuellt kan 
komma att leda in henne på att mer aktivt arbeta med marknadsföringsstrategier i framtiden.  
 

5.1.2	Marknadsföringsstrategin	är	inte	alltid	formellt	nedskriven	
I teorin framkom det att användandet av strategier påstås vara avgörande inom alla företag 
(Acquaah & Agyapong 2015). Trots det framkom det i empirin att få av de intervjuade 
småföretagen hade en formell nedskriven marknadsföringsstrategi, likt det Jocumsen (2004) 
gör gällande i sin studie. Flertalet av småföretagen valde att behålla planer och funderingar 
gällande företaget i minnet istället för att skriva ned dem. Bergman på Big & Trendy 
förklarade att då hennes företag är såpass litet med få involverade i beslutsfattandeprocessen, 
behövs det sällan finnas strategier och planer nedskrivna. Likaså poängterar Bergman att det 
också kan vara en fördel då snabba beslut skall fattas med tanke på att beslutskedjan är så kort 
och inte behöver godkännas på flera olika håll inom en organisation. Carlsson på Ekman 
Resor menar också att dess företag är såpass litet med få involverade i beslutsfattandet att de 
inte heller skriver ned företagets planer och strategier. Istället menar Carlsson att 
medarbetarna vet om företagets marknadsföringsstrategier och därmed vet hur de ska gå 
tillväga utan att behöva följa någon nedskriven plan.  
 
De småföretag som under studien påpekade att de hade strategier och planer nedskrivna var 
både Gradin på Magnea och Leijdström på Comitto. Kanske beror det på att de hade ett 
starkare behov av att involvera andra i beslutsprocessen? Då Leijdström arbetar på ett företag 
med 45 anställda kanske det inte är så märkligt att företagets strategier behöver finnas på 
papper så att alla anställda har möjlighet att sträva åt samma håll. Då Gradin på Magnea är i 
ett sådant skede i utvecklandet av en ny produkt kanske alla planer och 
marknadsföringsstrategier behöver vara detaljerade och informativa för att kunna möjliggöra 
för investerare att få en inblick i företaget så att de vet vad de ger sig in på då de väljer att 
investera i företaget.  
 
Med andra ord går det av dessa intervjuer att tyda ett mönster att ju fler som involveras i 
företaget, desto viktigare är det att formulera företagets val avseende 
marknadsföringsstrategier och planering. Om så är fallet skulle det också gå att förklara det 
Leijdström poängterade kring att företaget från början inte arbetade efter någon specifik 
strategi men att det formulerades och definierades med tiden och vart eftersom att företaget 
växte.  
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5.2	Arbetet	med	STP-processen	
Arbetet med STP-processen har visat sig vara viktigt och kan fungera som ett kritiskt 
förarbete som småföretag bör reflektera kring för att öka sin förståelse för marknaden samt 
dess egen omvärld. Om småföretagen arbetar med att förstå marknaden samt väljer att rikta 
sig mot de delar av marknaden som är mest lönsamma, minimeras risker som annars kan 
påverka ett redan känsligt småföretag negativt. Det har framkommit i studien att majoriteten 
av småföretagen som deltagit i studien arbetar med inslag av STP-processen i sitt 
planeringsarbete och i sitt implementerande av marknadsföringsstrategier. Dock kanske inte 
allt sker medvetet och med formellt nedskrivna planer och strategier.  
 

5.2.1	Demografiska-	och	geografiska	faktorer	är	återkommande	vid	segmentering		
Enligt teorin har det framkommit av Sun (2009) att det är enklare för småföretag att rikta in 
sig på en mindre målgrupp istället för att försöka tillfredsställa en hel marknad vilket görs 
genom att marknaden först delas in i olika segment och sedan har en viss målgrupp valts ut 
som fokus riktats mot.  
 
Det har visat sig att samtliga småföretag som intervjuats för studien, förutom Wallefelt på 
Pearliepics, har gemensamt att de inser att de gör ett bättre arbete ifrån sig om de väljer att 
minska ned marknaden något. Det går tydligt att se då Bergman på Big & Trendy riktar sig till 
“kvinnor mitt i livet med stora personligheter” och därmed endast erbjuder storlekar mellan 
42-54 avsedda för en medelålders kvinna. Carlsson på Ekman Resor erbjuder “first bussness 
class” till framför allt pensionärer men däremot gör de också ett försök till att bredda sin 
målgrupp på ett sätt som tilltalar fler åldersspann genom att erbjuda exempelvis 
höstlovserbjudanden och dylikt till barnfamiljer. Likaså kommer Gradin på Magnea, när 
produkten lanseras på marknaden, att erbjuda en tekniklösning som skall kunna uppmuntra 
äldre och pensionärer till mer fysisk aktivitet. Ovan nämnda fall som studiens empiri redogör 
för är tydliga exempel på hur marknaden delats upp baserat på demografiska faktorer såsom 
kön, ålder och inkomst.  
 
Leijdström på Comitto arbetar däremot på ett annat sätt att dela upp marknaden på, då de 
arbetar med olika områden i taget. Leijdström poängterar själv att de fokuserar på alla 
Sveriges individer och inte väljer bort någon. Dock väljer de ändå att fokusera på ett visst 
område i taget. På ett sätt skulle detta gå att likna med en viss form av geografisk 
segmentering i den mån att företaget riktar fullt fokus åt ett område i taget som en form av 
projekt. Valet av att fokusera på olika geografiska områden i perioder bidrar till att företaget 
blir bättre på att anpassa sig till det området som de är i för tillfället och på så vis kan de 
bättre förbereda sig för hur de ska bemöta de potentiella kunderna.  
 
Det mönster som studien kan tyda, baserat på den insamlade empirin, är att småföretagens 
agerande stämmer väl in på det som teorin gör gällande kring att småföretag väljer att dela in 
marknaden utifrån enklare metoder. Det står i linje med det som Cheng (2007) gör gällande 
kring att demografisk- och geografisk segmentering är enklare att arbeta med och är vanliga 
faktorer att använda sig av för att dela upp en marknad. 
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5.2.2	Segmentering	&	Targeting	ett	gemensamt	steg	i	praktiken?	
Ett mönster som kunde tydas under studiens gång var det faktum att steget med segmentering 
gärna förknippas med targeting. Nästan alla småföretag hade redan en tydlig bild av sin valda 
målgrupp, utom Wallefelt på Pearliepics som fortfarande är i startskedet. Det kanske beror på 
att segmentering av marknaden mer blir ett undermedvetet steg på det sättet att företaget 
väljer att fokusera på en viss målgrupp och på så sätt väljer bort andra potentiella målgrupper. 
Dock kanske inte småföretagen väljer att utforska alla potentiella affärsmöjligheter som finns 
bland de andra målgrupperna utan istället baserar ett beslut på en tidigare förförståelse och 
eget intresse. På det sättet hoppar företagen därmed över segmenteringssteget som handlar om 
att utforska hela marknaden. Istället väljer företaget ut en mindre målgrupp där den del av 
marknaden som är av störst intresse blir det segment som företaget väljer att fokusera på. På 
så sätt blir det som att företaget väljer att hoppa direkt in på steget targeting och lägger inte 
mer tid än nödvändigt på att dela upp marknaden i olika grupper, vilket är huvudfokus i 
segmenteringssteget. Kanske kan det vara så att segmentering och targeting är så nära 
besläktade med varandra att de blir svårt att skilja dem åt i praktiken? Uppenbarligen verkar 
sådant vara fallet.  
 

5.2.3	Konsten	att	positionera	sig	på	marknaden	och	at	lära	sig	“ta	vara	på	brödsmulorna”		
En stor del av arbetet med att implementera en marknadsföringsstrategi handlar om att lyckas 
finna en position på marknaden som på något sätt utmärker sig från konkurrenterna. Alltså 
innebär positionering som bekant hur företaget gör för att lyckas konkurrera på marknaden 
(Doyle & Saunders 1985) vilket förklarats mer ingående i teoriavsnittet. Av den information 
som framkommit i empirin har samtliga småföretag som har intervjuats i studien bra insikt t 
sina egna styrkor och svagheter och vad för olika möjligheter och hot som finns på 
marknaden. Det är något som Brooksbank (1994) påpekar är mycket viktigt för samtliga 
företag att förstå sig på. Dock verkar det som att mycket av den här kunskapen och 
kännedomen inte heller är nedskriven. Istället besitter småföretagarna en mental bild av 
marknadssituationen vad gäller dem själva och deras konkurrenter, som de sedan försöker 
förhålla sig till.  
 
I teorin framkommer det att SWOT-analysen kan hjälpa företag att definiera och erhålla 
förståelse för marknaden. Föreliggande studie har visat att samtliga småföretag väljer att 
fundera kring sina egna styrkor, svagheter, möjligheter och hot på egen hand utan att skriva 
ned dem och ibland kan det ske utan att företagen är medvetna om att det faktiskt är en 
SWOT-analys de gör. Ett gott exempel är Wallefelt på Pearliepics som inte skriver ned något 
formellt men ändå ständigt går och funderar på hur hon skall fatta beslut kring företaget. Hos 
Gradin på Magnea finns det däremot en tydlig struktur och formella strategier. Det förklarar 
Gradin delvis beror på att han i samband med utbildning behövt definiera Magneas “SWOT” i 
syfte att kunna redogöra för så mycket olika marknadsanalyser som möjligt för att sedan i sin 
tur kunna attrahera investerare och ge en verklighetstrogen bild av företagets eventuella 
utmaningar och potential. Annars menar exempelvis Bergman på Big & Trendy att tankar 
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som rör företaget ständigt svävar runt i huvudet vilket gör att ett arbete med att analysera 
marknaden hela tiden fortgår. Däremot menar hon att det inte finns någon anledning att 
ständigt lägga tid på att skriva ned reflektionerna då det är något som alltid finns med i 
tankarna.  
 
En till intressant aspekt som upptäcktes under studien var att Leijdström på Comitto nämnde 
att småföretag bör lära sig “ta vara på brödsmulorna”. Kanske är det så att det här är en unik 
förmåga som lyckade småföretag klarat av att göra just då de ständigt har tankar som rör 
företaget och dess omvärld. Det kanske finns en speciell kännedom kring marknaden som de 
lyckade småföretagen besitter och gör att de blir duktiga på att läsa av marknaden och dess 
egna begränsningar. Enligt Bergman på Big & Trendy handlar mycket av arbetet som 
småföretagare om att på något sätt komplettera det som redan finns på marknaden. Bergman 
tog upp ett exempel där det större klädbolaget Kappahl valt att också erbjuda kläder till 
samma målgrupp, men istället för att se det som något negativt menade hon att de 
kompletterar efterfrågan på marknaden och att kedjor som Kappahl inte arbetar med samma 
kvalitetstänk som Big & Trendy gör. Istället menar Bergman att det finns ett ökat behov av 
större storlekar då medelstorleken i Sverige bara blir större. Då är det alltså bara bra att 
billigare kläder också erbjuds på marknaden men att Big & Trendy finns för de personer som 
vill ha bättre kvalitet i sina kläder och ett lite exklusivare utbud. 
 

5.2.4	Differentierings-	och	fokusstrategi	snarare	än	ett	prisledarskap	hos	småföretag	
Det framkom i teorin att Porter (1980) nämner tre olika strategier som företagen kan ta till för 
att lyckas inta en konkurrenskraftig position på marknaden. Av den information som har 
framkommit i empirin så har det visat sig att några av de intervjuade småföretagen har valt att 
fokusera på en så kallad differentieringsstrategi och andra på en fokusstrategi. Inga av 
småföretagen som deltog i studien använde sig av ett kostnadsledarskap. Gradin på Magnea 
har förklarat att han inte tror att ett kostnadsledarskap är ett bra sätt att försöka konkurrera på 
en marknad. Pris kan anses vara en svår konkurrensfaktor då produktionen eller inköp är 
dyrare för småföretag då de inte kan köpa in samma mängder som stora företag kan. Vid 
inköp av större mängder är priset billigare och vice versa. På så vis har småföretagen svårt att 
ta ett lägre försäljningspris om de samtidigt ska gå med vinst. Därmed blir priset vanligtvis 
högre för småföretag.   
 
Bergman på Big & Trendy poängterar att det enda sättet att överleva idag är att ha en tydlig 
nisch att rikta in sig mot och det har också lyfts fram i teorin där Hewitt-Dundas & Roper 
(2001) beskriver att det är av extra stor vikt för småföretag att utmärka sig på marknaden. Det 
verkar uppenbarligen vara så att några av de intervjuade småföretagen har valt att tänka på att 
utmärka sig på något unikt sätt. Såväl Big & Trendy, med sin specifika målgrupp som 
fokuserar på kvinnor mitt i livet med storlek mellan 42-54, och Ekman Resor, med dess unika 
och exklusiva bussresor, försöker erbjuda något unikt som utmärker dem från deras 
konkurrenter. Visserligen kanske Big & Trendys produkt inte är helt unik av sitt slag, men 
ändå arbetar de med ett visst tänk som gör att butiken utmärker sig något från de allra 
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“vanligaste” klädbutikerna trots att de givetvis har ett fåtal konkurrenter med ett liknande 
koncept som Bergman menar är viktiga att hålla ett öga på. 
 
Gradin på Magnea visar istället på ett stilrent exempel av hur ett företag arbetar med att 
försöka implementera en fokusstrategi. Gradin förklarade i intervjun hur de noga har 
observerat en mindre del av marknaden i syfte att lyckas finna någon del av marknaden som 
ännu inte blivit täckt av andra företag. En sak som Gradin på Magnea lyfter fram är vikten av 
att noga tänka igenom vad för typ av produkt som saknas på en marknad. Han poängterar 
betydelsen av att studera marknaden och försöka finna en lucka som inte täcks upp av några 
tidigare aktörer. Magnea har lyckats finna en liten del av marknaden som ännu inte täckts 
upp, där de själva kan satsa på att bli marknadsledande och uppfylla ett behov som ännu inte 
blivit tillfredsställt av konkurrenter. Dock måste de arbeta effektivt då det uppkommit en viss 
konkurrens som ”flåsar dem i nacken” och vill försöka inta samma position. Med andra ord 
kan det liknas med Porters fokusstrategi då företaget väljer att rikta in sig till ett visst segment 
samtidigt som det också, om de lyckas lansera det på marknaden innan någon annan 
konkurrent gör det, på så vis också kan erbjuda en viss typ av produkt som är unik av sitt slag 
och anpassad för ett visst segment. Likaså Leijdström på Comitto visar ett exempel på en så 
kallad fokusstrategi. Det då Comitto arbetar i projekt och under tiden arbetar hårt med att 
försöka rikta sig till ett visst geografiskt område och gör gott om research kring att förstå sig 
på sina potentiella kunder som bor i området. Med andra ord har Comitto ett stort 
fokusstrategitänk då de delar in marknaden utifrån geografiska aspekter som de sedan 
fokuserar på i perioder. 
 

5.3	Marknadsföringsmixen	-	det	naturliga	utfallet	av	STP-processen	
Som beskrivet i teorin är marknadsföringsmixen formad av alla val avseende pris, plats, 
produkt och påverkan och det går att tyda hur arbetet med marknadsföringsstrategier i sin tur 
påverkar ett företags marknadsföringsmix. Frågan är dock om det sker medvetet eller 
omedvetet. Genom att studera samtliga småföretag som deltagit i studien går det att tyda att 
valet av målgrupp samt beslutet kring vilken önskvärd position på marknaden företaget skall 
satsa på att erhålla speglar sig i såväl produktens utformning, sättet som företaget försöker 
påverka sin målgrupp, priset på produkten samt valet av platsen där produkten skall finnas 
tillgänglig.  
 
Bergman på Big & Trendy poängterade att marknadsföringsstrategin går hand i hand med 
företagets affärsidé och kanske det är rätt sätt att förstå sig på fenomenet. Affärsidén 
presenterar sättet som företaget skall bedriva sin verksamhet på och beskriver på vilket sätt 
företaget skall tjäna pengar. I teoriavsnittet redogjordes det bland annat för Brooksbank 
(1994) och hans förklaring av att marknadsföringsmixen innefattar hela erbjudandet som 
kommuniceras ut på marknaden. För att förstå hur företaget skall tjäna pengar krävs det 
givetvis också en förståelse och kunskap om marknaden och vad för möjligheter och hot som 
kan komma att påverka företaget. Likaså krävs det en kunskap om målgruppen för att veta hur 
ett budskap skall formuleras på ett sätt som passar målgruppen ifråga samt för att förstå vilka 
kanaler som är mest effektiva att använda sig av och vad för prisklass som anses rimlig. Med 
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andra ord är det ett väsentligt arbete som ligger till grund för all form av 
marknadskommunikation och marknadsföringsstrategin kan givetvis underlätta arbetet genom 
att kartlägga en bättre förståelse kring marknaden och kunderna i stort.  
 
Samtliga småföretag som deltagit i studien har noga tänkt igenom dess val kring hur de ska 
förmedla sitt budskap, vilket pris de skall sätta på sin produkt samt dess eget erbjudande 
gällande produktens utformning och vart den ska erbjudas. Däremot har inte alla småföretag 
som deltagit i studien gjort lika mycket förarbete kring att analysera marknaden och dess 
potentiella målgrupper. Småföretagen har heller inte arbetat på samma sätt för att besluta sig 
om vilken position på marknaden som de ska försöka erhålla.  
 
Wallefelt på Pearliepics har inte analyserat marknaden alls utan satsar på att erbjuda 
fotografier till alla som är intresserade. Wallefelt har i och för sig förståelse för att 
konkurrensen är hård och att det finns många andra i branschen som erbjuder samma sak, men 
det har inte fått henne att försöka ändra hennes erbjudande eller formulera det på ett specifikt 
sätt. Visserligen gav Wallefelt ett lägre pris på sina tjänster i början, vilket på ett sätt kanske 
tyder på att hon försökt att skilja sig något från konkurrensen, men då hon själv poängterat att 
hon inte har en aning om vad en marknadsföringsstrategi innebär är chansen också liten att 
hon medvetet gjort valet att erbjuda ett lägre pris från början som ett försök att implementera 
en konkurrenskraftig marknadsföringsstrategi. Dock gick hon snabbt upp i pris och använder 
sig inte längre av det tillvägagångssättet.  
 
Gradin på Magnea har istället arbetat på ett helt annat sätt än Wallefelt, då han från första 
början noga försökt att analysera marknaden och finna de behov som inte någon före har 
lyckats tillfredsställa inom en vald målgrupp. Gradin har också noga tänkt igenom att den 
valda målgruppen som deras produkt kommer att riktas mot när den lanseras på marknaden, 
med stor sannolikhet inte kommer köpas av dess konsumenter. Därmed har Gradin förståelse 
för att det är en helt annan målgrupp som kommer att behöva påverkas genom dess 
erbjudande som förmedlas ut på marknaden.  
 
Det har tydligt framkommit att det finns olika vägar att gå, men där beslut som innefattar val 
av målgrupp och val av vilken position på marknaden som företaget skall sträva mot att inta, 
påverkar hela erbjudandets utformning gällande prissättning, sätt att förmedla och påverka 
med budskapet, produktens utformning samt produktens tillgänglighet och plats. Det tyder på 
att förarbetet som görs med STP-processen i sin tur påverkar företagets egna och unika 
marknadsföringsmix likt teorin antytt.  
 

5.4	Relationsmarknadsföringens	betydelse	för	småföretagen	
Sista punkten som teoriavsnittet lyfte fram var småföretagarnas styrka att lyckas värna om 
sina relationer och dess egen förmåga att behålla en trogen kundkrets. Av den information 
som framkommit i empirin är det här också något som småföretagen i praktiken också arbetar 
med att försöka göra. Vid intervjuerna lyfte såväl Bergman på Big & Trendy och Gradin på 
Magnea, fram att det är mycket billigare att behålla befintliga kunder än att attrahera nya 
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kunder. Det står i linje med vad Davenport et al. (2001) poängterar är ett mer 
kostnadseffektivt sätt att gå tillväga på än att enbart fokusera på att tilltala nya kunder som 
också framkommit i teoriavsnittet. Likaså poängterade Wallefelt att hennes tidigare kunder är 
mycket viktiga då dem ofta återkommer och vill att Wallefelt sköter deras 
fotograferingsuppdrag igen. Carlsson på Ekman Resor förklarade också att en tidigare nöjd 
kund gärna återkommer som resenärer igen. Den nöjda kunden menar Carlsson också kan 
bidra med att sprida vidare ett gott rykte om företaget och kan därmed i sin tur generera ett 
stort antal nya och nyfikna resenärer att vilja följa med på kommande resor. Detta tyder alltså 
på att en positiv upplevelse för en kund gynnar företaget och bidrar till ökad lönsamhet.  
 
Dock poängterade Leijdström, Carlsson och Wallefelt att det också är viktigt att göra ett bra 
arbete ifrån sig från början då en enda negativ upplevelse för en enskild kund kan ge stora 
skadliga konsekvenser som påverkar hela företagets rykte. Carlsson poängterade i intervjun 
att ett negativt budskap sprider sig fortare än ett positivt budskap och därmed ger det negativa 
budskapet mer genomslagskraft. Alltså är det uppenbarligen något som önskas undvikas. 
Likaså menar Wallefelt att negativa rykten sprids fortare och då hon har ett såpass litet bolag 
lägger hon därmed extra mycket tid på att se till så att hennes kunder blir nöjda med 
slutresultatet.  
 
Kanske är det så att just på grund av att företagen inte är särskilt stora är det extra viktigt att 
alla rykten som rör företaget måste måla upp en positiv bild då det i sin tur kan locka nya 
kunder snarare än att skrämma bort dem. Kanske är det på grund av det som småföretagen är 
så noga med att erbjuda en god kvalitet och bra service då de är mycket beroende av varje 
enskild kund till skillnad från ett större bolag. Det tyder på att det O´Donnell (2011) menade 
stämmer, då han påstod att småföretagen har en större press på sig att ge en bra och personlig 
service.   
 

5.4.1	Nätverk	-	konkurrenskraftigt	men	komplicerat		
Enligt teorin går det att tyda att det finns många fördelar att ta vara på för företag som väljer 
att ingå i nätverk (Walsh & Lipinski 2009; Sarasvathy 2001). Däremot har den information 
som framkommit i empirin målat upp att arbetet med att ingå i nätverk inte alltid är smärtfritt. 
 
I empirin framkom det att Bergman på Big & Trendy var involverad i ett nätverk, men att hon 
gärna inte delade med sig av sin kunskap och förståelse inom nätverket då hennes 
konkurrenter på så vis kunnat ta del av hennes lärdomar och erfarenheter. Därmed 
poängterade Bergman att det hade varit bättre om nätverket istället involverade liknande 
företag som arbetade på annan ort då det hade kunnat öppna upp för samtal gällande strategier 
och planering på ett helt annat sätt då konkurrensen dem emellan inte är lika stor. 
 
I empirin framkom det att Leijdström på Comitto menar att arbetet med nätverk är positivt då 
det kan vara bra att få bekräftat för sig att andra bolag kommit fram till samma slutsatser som 
en själv. Däremot finns en skillnad från det nätverk Bergman deltog i och det nätverk som 
Leijdström var involverad i, då Leijdström på Comitto nätverkar med bolag som fokuserar på 
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andra geografiska områden än dem själva vilket är utformat på det sätt som Bergman önskar 
att hennes nätverk också gjorde. Dock poängterar också Leijdström att de inte vill avslöja för 
mycket inom nätverket då de vill bevara vissa affärshemligheter som gör att dem utmärker sig 
på sitt egna sätt. 
 
Carlsson på Ekman Resor visar istället ett fint exempel på hur företag kan gå ihop och utnyttja 
varandras styrkor. Då företaget är litet har de förstått att alla bitar av dess planeringsarbete 
gällande resor till utlandet inte alltid går att sköta internt. Därmed har de goda samarbeten 
med andra researrangörer och reseguider som kan hjälpa dem att ge bra erbjudanden utan att, 
enligt dem själva, tumma på kunskapen eller förmågan att känna till ett visst område. 
 
Gradin på Magnea var mest positiv till att nätverka och bekräftade den information som 
presenterades i teoriavsnittet kring att nätverkande är en viktig komponent för företaget och 
dess tillväxt. Kanske beror Gradins positiva respons på att han ännu inte lanserat produkten 
och att nätverkandet på så vis blir ett bra sätt för såväl honom som företaget att finna nya 
kontakter och nya investerare som kan driva företaget framåt. Det skulle till viss del förklara 
varför Gradin, till skillnad från de företag som har befintliga konkurrenter, ställer sig så pass 
öppen till att ingå i nätverk. Likaså ställer sig Wallefelt positiv till att ingå i ett nätverk även 
om hon själv inte är aktiv inom något ännu. Wallefelt lyfte fram att hon förstått att det finns 
många positiva aspekter som företaget kan ta del av genom att nätverka. Wallefelts bolag är 
också relativt nytt vilket till viss del också kan vara anledningen till den positiva responsen. 
Skulle det eventuellt kunna vara så att de nya och minsta företagen som har minst att förlora 
ser på nätverkandet med mer positiva ögon. Det ser så ut att vara fallet, då de etablerade 
bolagen som Big & Trendy samt Comitto har utvecklat företaget på ett sätt som gör dem 
unika och konkurrenskraftiga samtidigt som de redan besitter en kunskap om marknaden som 
de inte önskar att dela med sig av till sina konkurrenter och nya bolag. 
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6.	Slutsats	
 
Nedan presenteras de intressanta upptäckter som studien bidragit med att hitta. 
 
 
Studien grundades i följande problemformulering: ”I vilken bemärkelse implementerar 
småföretag marknadsföringsstrategier i sitt arbete med marknadsföring?”. Nedan följer de 
slutsatser som studien kommit fram till.  
 
Arbetet med att formulera en marknadsföringsstrategi har, likt tidigare forskning antytt, skett 
på ett mer informellt sätt då mycket av småföretagarnas planerings- och analyseringsarbete 
sker mentalt i huvudet där få bitar skrivs ned. Det går att tyda från studien att det beror på att 
småföretag har en kort beslutskedja, med andra ord är det därmed få personer som behöver 
involveras i planeringsarbetet. Dock antyder studien att vikten av en formell och nedskriven 
marknadsföringsstrategi ökar när företaget växer och fler personer involveras vid 
beslutsfattandet.  
 
Småföretagare väljer att segmentera marknaden på ett enkelt sätt likt tidigare forskning antytt. 
Studien pekar på att geografiska- och demografiska faktorer är flitigt använda i småföretag 
som vill minska ned marknaden och fokusera på en mindre målgrupp.  
 
Studien visar på att småföretagare väljer bort användandet av ett prisledarskap som 
konkurrensstrategi vilket står i relation till tidigare forsknings upptäckter. Istället väljer 
småföretag att försöka utmärka sig från sina konkurrenter på något unikt sätt och fokus ligger 
på kvalitet snarare än kvantitet.  
 
Småföretagen arbetar flitigt med att behålla befintliga kunder då det är billigare än att försöka 
attrahera nya kunder. Dock pågår det ett ständigt arbete att försöka locka till sig nya kunder. 
 
Småföretag kan dra nytta av att involveras i nätverk med andra verksamma småföretag, men 
studien visar att det främst är fördelaktigt för nystartade småföretag som ännu inte besitter en 
gedigen kunskap om marknaden då de kan ta lärdom av redan etablerade företag.  
 
Med andra ord har studien bekräftat många aspekter av det som tidigare forskning 
argumenterat för. Föreliggande studie har dragit slutsatsen att småföretag implementerar 
marknadsföringsstrategier i sitt vardagliga arbete i den bemärkelsen att nästan alla av de 
småföretag som deltog i studien funderat kring faktorer som rör val av målgrupp och 
företagets egen position på marknaden i relation till dess konkurrenter. Det påverkar sedan i 
sin tur företagets egen marknadsföringsmix. Det svarar med andra ord på studiens 
problemformulering. Upptäckten tyder på att arbetet med STP-processen är viktigt och kan 
fungera som ett effektivt sätt att analysera marknaden och företagets egen potential i syfte att 
förstå hur ett budskap och erbjudande skall formuleras och presenteras på marknaden.  
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7.	Avslutande	diskussion	
	
Följande avsnitt kommer ge utrymme för författarnas egna funderingar gällande de 
upptäckter som studien presenterar. Intressanta tankar kommer sedan att lyftas fram som 
bäddar för alternativ till fortsatta studier inom samma område för dem som önskar fördjupa 
sig ytterligare i ämnet.   
___________________________________________________________________________ 
 
Under studieprocessen har en ökad insikt erhållits gällande betydelsen för småföretag att 
reflektera över sitt val av målgrupp och vilken position på marknaden som de vill erhålla samt 
betydelsen av att ständigt arbeta med ett relationstänkande. Anledningen beror på att besluten 
som fattats kring segmentering, targeting och positionering är viktiga komponenter som 
påverkar hur företaget sedan kommer att komponera sin egen marknadsföringsmix där det 
slutgiltiga erbjudandet formuleras och sedan presenteras till marknaden. Om erbjudandet 
sedan uppfyller de förväntningar som kunderna har, lyckas förhoppningsvis företaget erhålla 
en trogen och återkommande kund vilket är något som bör eftersträvas. 
 
Studien har presenterat en rad olika intressanta insikter gällande i vilken bemärkelse 
småföretag implementerar marknadsföringsstrategier. Den kanske mest intressanta aspekten 
som studien antyder är hur mycket småföretagen förlitar sig på dess egen kännedom av 
marknaden och hur pass få som noga analyserar marknaden och dess möjligheter på ett 
strukturerat och formellt sätt trots det faktum att det har en enorm betydelse för hela det 
slutgiltiga erbjudandet. Beror detta på att småföretag besitter en kunskap om marknaden redan 
innan de väljer att starta företaget som de sedan förlitar sig på? Eller är det så att det är ett 
måste för småföretag för att över huvud taget överleva, att kunna läsa av marknaden snabbt 
och ta vara på unika affärsmöjligheter?  
 
Studien pekar på att det kanske är så att småföretag på något sätt arbetar med en form av 
marknadsföringsstrategi men att det, istället för att benämnas på det sättet, kan sammanliknas 
med en oskriven lag som måste följas för att småföretagen över huvud taget ska kunna ha en 
chans att konkurrera på marknaden. Det är kanske inte bara ett förarbete som är “bra” för 
småföretagen att göra, utan istället kanske det är något som småföretag måste göra och 
därmed gör utan att de över huvud taget reflekterar över det. Kanske är det så att 
småföretagen inte tänker över att de samtidigt som de väljer målgrupp och vilken position de 
vill inta på marknaden inte är medvetna om att de också då formulerar företagets unika 
marknadsföringsstrategi som definierar på vilket sätt som företaget skall gå tillväga för att 
lyckas konkurrera på marknaden och vara lönsamma. Det skulle i så fall svara på varför vissa 
småföretag som deltagit i studien själva inte påstår att de har en speciell strategi men att det 
ändå visat sig att majoriteten av småföretagen som deltog i studien har det i någon form.  
 
Förenklingar av komplicerade processer är givetvis positiva i den mening att knappa resurser i 
form av tid och pengar används på ett effektivt sätt. Uppenbarligen har småföretagen lyckats 
göra det genom att fundera kring dess marknadsföringsstrategier mentalt i huvudet. Det 
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kanske är så att småföretagen måste vara effektiva och snabba för att lyckas hinna med att 
fatta snabba beslut som också kommer att påverka verksamheten även längre fram. Det 
kanske är så att småföretagens marknadsföringsstrategier ska ses som en form av en 
överlevnadstaktik för att dem över huvud taget skall lyckas ha en chans att finna de 
affärsmöjligheter som marknaden har att erbjuda. Lyckas inte företaget förstå sig på 
marknaden och se dess affärsmöjligheter, lyckas det heller inte behålla sin position på 
marknaden. I en miljö där de starkaste överlever kanske det är en nödvändig kunskap att tänka 
taktiskt och ständigt fundera kring strategiska beslut. Därmed kanske småföretagen är såpass 
inbitna i att tänka i termer kring överlevnad att arbetet med att implementera en 
marknadsföringsstrategi är en underförstådd självklarhet.  
 
Givetvis är det svårt att uttala sig om fenomenet i stort gällande småföretagens 
implementering av marknadsföringsstrategier med den form av tillvägagångssätt som den här 
studien grundats i, vilket heller inte var avsikten då syftet var att erhålla en djupare förståelse 
på ett fåtal enskilda företag. Dock hade det varit intressant om en liknande studie gjordes på 
ett större antal småföretag för att erhålla en bredare förståelse kring i vilken bemärkelse 
småföretagen implementerar marknadsföringsstrategier i stort. Det som studien försökt söka 
förståelse kring har istället genererat en kunskap kring fenomenet på djupet. Det går att tyda 
att samtliga småföretag som deltagit i studien står inför en liknande utmaning där det ständigt 
handlar om att prestera och erbjuda någonting bättre än dess konkurrenter och lyckas 
förmedla det ut på marknaden samtidigt som ett skarpt öga behöver hållas på närliggande 
konkurrenter. 
 
Studien hade från början som avsikt att främst fokusera på företag verksamma inom 
konsumentmarknaden, men efter att ha genomfört samtliga intervjuer framkom information 
om företagen som gjorde det svårt att behålla det fokus som studien från början avsåg att 
avgränsa sig till. Istället slutade det därmed med ett något bredare fokus på företag 
verksamma inom den privata sektorn. Anledningen beror på att exempelvis Comitto är ett 
företag som fungerar som ett mellanled mellan konsumenter och företag, men däremot var det 
inte något som ansågs försämra studien. Det då företaget Comitto fungerar som ansiktet utåt 
och måste fokusera på att locka till sig konsumenterna och arbeta med att lyfta fram 
fördelarna som dem kan erbjuda gentemot konkurrenterna. Med andra ord är därmed 
marknadsföringsstrategier högst aktuellt för företaget trots att dem är ett mellanled mellan 
konsument och företag.  
 
En annan anledning till att fokus förändrades var också på grund av att Magnea fortfarande 
var ett företag i en utvecklingsfas där produkten i fråga ännu inte finns tillgänglig för 
konsumenter. Istället fanns det bara en prototyp med syfte att locka till sig investerare vid 
tidpunkten för studiens genomförande, vilket inte hade framkommit vid tidigare 
kommunikation med företaget. Därmed framkom det under intervjuns gång att Magnea från 
början inte var den typ av företag som studien hade avsikt att fokusera på, istället framkom 
det annan intressant information om hur tidigt i arbetet som tankar och beslut avseende ett 
företags marknadsföringsstrategier faktiskt börjar ta form. Därmed erhölls istället en god 
insikt i att arbetet med marknadsföringsstrategier är något som företag bör fundera kring 
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redan i ett tidigt stadie och det ville vi fortfarande lyfta fram då det gav ytterligare insikt i hur 
viktigt marknadsföringsstrategier faktiskt är för ett företag.  
 
En insikt som erhölls efter det att studien var gjord var det faktum att det kanske hade gett en 
bättre förståelse av fenomenet gällande marknadsföringsstrategier genom att enbart fokusera 
på så kallade ”lyckade fall” som medvetet arbetar med att implementera 
marknadsföringsstrategier. Dock var avsikten att erhålla djupare förståelse för småföretag och 
dess egen verklighet och därmed valdes en större variation av småföretagare ut där 
djupgående förståelse kunde erhållas på flera olika företag i olika situationer. I efterhand är 
dock en insikt att intervjun med Wallefelt kanske inte gav så mycket matnyttig information 
som önskats, då bolaget är så pass nystartat och där Wallefelt heller inte funderat kring 
marknadsföringsstrategier. Dock är det ändå intressant att ta med i studien då det finns ett 
flertal småföretagare som befinner sig i samma situation som Wallefelt. Därmed kanske det 
ändå kan påvisa en verklighetstrogen bild av småföretagares eventuella arbete med 
marknadsföringsstrategier. Det var svårt för oss att ta ställning till huruvida en sådan 
verksamhet skulle förbättra eller försämra studien, men nu i efterhand kan vi ändå konstatera 
att den information som erhölls från Wallefelt många gånger avvek från annan information 
som erhölls av resterande småföretag. Kanske hade det varit mer intressant information att ta 
del av om fokus på studien enbart legat på nystartade bolag? Då hade eventuellt 
informationen som framkommit från intervjun med Wallefelt avvikit mindre från resterande 
information. Det är något som är värt att tänka på till kommande studier och kan kanske vara 
ett intressant förslag för fortsatta studier.   
 
Sammanfattningsvis kan modellen som tagits fram i teoriavsnittet fungera som en vägkarta 
för småföretag att själva hålla ett öga på vilka delar som dem behöver ta ställning till i syfte 
att skapa en unik och konkurrenskraftig marknadsföringsstrategi att använda sig av på 
marknaden. Det är en intressant insikt att vår egen modell som tagits fram ur studien, skulle 
kunna fungera som ett verktyg för småföretag att veta vilka delar de bör fatta beslut kring för 
att implementera en välformulerad marknadsföringsstrategi och att arbetet med relationer 
ständigt bör finnas närvarande i samtliga småföretagares verksamheter.        
             

               
 
Vid fortsatta studier hade det varit intressant att följa ett antal småföretagare från det att de 
startar och måste ta ställning till alla dessa komponenter som rör företagets val kring 
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segmentering, targeting och positionering samt dess utformande av en marknadsföringsmix 
och samtidigt studera huruvida relationerna får det huvudfokus som de förtjänar. Sedan hade 
det varit intressant att följa dess utveckling för att studera huruvida och på vilket sätt besluten 
påverkar företagets verksamhet även längre fram. En sådan studie hade givetvis varit enormt 
tidskrävande, men skulle säkerligen bidra med ytterligare intressanta insikter kring vikten av 
att implementera en marknadsföringsstrategi. Kanske också en jämförande studie skulle vara 
av intresse där småföretagens marknadsföringsstrategier jämförs med de stora företagens. 
Kanske kan småföretagen lära sig av de större företagens tillvägagångssätt eller kanske kan de 
större företagen lära sig ett och annat av de små aktörerna?  
 
Med de funderingarna lämnar vi över stafettpinnen till dem som studien väckt ett intresse hos 
och uppmuntrar för fortsatta studier inom ämnet.  
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9.	Bilagor	
 

9.1	Statistik	SCB		

 
Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB) 2016-10-06 
 
	 	

99,3%	

0,003%	

0,000785%	

0,0015%	

0,0008%	

Antal	företag	i	Sverige	Baserat	på	storlek	efter	antal	
anställda	i	procent			

1-49	anställda	-	
1169906st	

50-99	anställda	-	
4042st	

100-199	anställda	-	
1856st	

200-499	anställda	-	
1032st	

500+	anställda	-	
925st	

99,3%	



	

9.2	Intervjuguide		
 
Inledande frågor 
Är det okej att vi spelar in intervjun? 
Vill du vara anonym? 
När startades företaget? 
Hur många anställda har ni? 
Vilken befattning har du inom företaget?  
Vad är företagets affärsidé? 
Arbetar ni med marknadsföring? 
Har ni någon plan för hur ni ska marknadsföra er? 
 
Segmentering 
Väljer ni att avgränsa marknaden till någon "viss typ" av kund/målgrupp? 
Utifrån vilka faktorer delar ni in marknaden? 
Anser ni att det är lönsamt att dela upp marknaden?  
Har ni någon spec. avdelning/person som sköter arbetet med val av målgrupp?  
Hur stora segment delar ni in konsumenterna i?  
 
Targeting 
Hur tänker ni vid val av målgrupp? 
Vilka faktorer tas hänsyn till vid val av målgrupp? 
Hur gör ni för att konkurrera med de större företagen? Vänder ni er till mer specifika grupper? 
 
Positionering 
Känner du till SWOT-analys? Har ni i så fall gjort en sådan och specificerat företagets 
styrkor, svagheter, möjligheter och hot? 

• Vad anser ni är anledningen till att kunder väljer att konsumera hos er?  
Känner ni till era egna konkurrensfördelar? 

• Är detta något ni spelar på i era val av marknadsföring? 
Vad anser ni utmärker er från konkurrenterna? 

• En unik produkt? 
• Bästa priset? 
• Geografisk position? Specifik målgrupp? 

Vill ni erhålla någon speciell position på marknaden?  
 
Marknadsföringsmixen 
Vad väljer ni att lyfta fram i er marknadsföring/eller kommunikation till kunder? 
Hur tänker ni vid prissättning på produkt/tjänst? 
Vad har gjort att ni valt att sälja just denna produkt?  
Speglar er tidigare planering och era beslut sättet ni vill förmedla ut ett budskap till 
konsumenterna? (påverkan) 
Är platsen viktig? Satsar ni på att vara lättillgängliga för kunden? 
 



	

Relationsmarknadsföring 
Hur arbetar ni med att utforma ett nätverk? Är nätverket något ni drar nytta av? 
Är kunders berättelser något ni har märkt gynnar företaget? 
Om kunder sprider positiva rykten om ditt företag, anser du att det är en effektfull metod som 
ger er uppmärksamhet och nya kunder? 
Arbetar ni i första hand med att försöka behålla befintliga kunder snarare än att attrahera nya? 
Hur hittar nya kunder till er? 
 
Avslutande frågor 
Vad lägger du för betydelse i begreppet marknadsföringsstrategi?  
Arbetar ni aktivt med en marknadsföringsstrategi? 
Känner du till begreppen segmentering, targeting och positionering? 
Är det okej om vi kontaktar dig för eventuella frågor i efterhand? 
 
 
 


