
Sammanfattning 
 
Under de senaste åren har barnklädesbranschen och dess aktörer upplevt en kraftigt ökad 

efterfrågan och utbud på marknaden. En högkonjunktur och en trend där förstföderskorna 

är äldre gör att barnfamiljerna har stabilare ekonomi. Konsumtionstrender visar även ett 

ökat fokus på familj och personlig identitet där småbarnsföräldrar gärna spenderar pengar 

på barnkläder. Dessa fenomen har bidragit till att det finns stora möjligheter för små 

barnklädesmärken att etablera sig på marknaden. En marknad där det även råder hård 

konkurrens och stora modejättarna drar stora fördelar då de kan konkurrera med pris. 

Andra aktörer är redan etablerade varumärken som inte alltid konkurrerar med pris men 

har ett stort försprång då de är välkända för målgruppen. Det ökade utbudet har lett till att 

föräldrarna får allt svårare att välja bland mångfalden och för små barnklädesmärken är 

det svårt att etablera sig utan ett redan starkt varumärke eller att konkurrera med låga 

priser. Nyetablerade barnklädesmärken måste ta tillvara på möjligheterna och finna 

alternativa vägar för att kunna konkurrera utan att bli en i mängden. Denna uppsats tar 

därför upp vilka faktorer som är viktiga för att ett litet nystartat barnklädesmärke ska 

kunna överleva på en konkurrensutsatt marknad. 

Syftet med uppsatsen är att göra en jämförande fallstudie för att analysera och utvärdera 

två små och ett stort barnklädesföretags marknadsföringsstrategier. Uppsatsskrivarna 

utgår ifrån att titta på tre barnklädesföretag vilka överlevt mer än två år i branschen. 

Undersökningen består av semistrukturerade intervjuer med de tre fallföretagen som är 

Tuss, Plastisock och Polarn O. Pyret. Intervjuerna redogör för företagens 

marknadsföringsstrategier vilket ger grunden för att analysera och utvärdera dessa. 

Undersökningen resulterade i att differentiering för att erbjuda någonting annat än det 

marknadsledarna gör är grundläggande för att små barnklädesmärken ska överleva. 

Till grund för undersökningen ligger teorier och perspektiv som 

Relationsmarknadsföring, Involveringsteorin, Word of mouth, Differentieringsstrategier, 

Brand Equity, PR och Relationen till media samt Customer realtionship management. 

Nyckelord i uppsatsen är; barnklädesbranschen, konkurrentutsatt marknad, 

relationsmarknadsföring, mervärdesskapande, marknadsföring, involvering och 

varumärke  
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1. INLEDNING 
 
I bakgrunden beskrivs de händelser som ligger till grund för uppsatsens problem. 

Händelserna leder till en sammanfattande problembakgrund som mynnar ut i en 

problemdiskussion. Slutligen presenteras problemformuleringen vilken följs av 

uppsatsens syfte perspektiv och avgränsning. 

 

1.1 Bakgrund  
 

Denna uppsats handlar om marknadsföringsstrategier för ett nytt barnklädesmärke på en 

konkurrensutsatt men potentiell marknad. 

  

Barnklädesbranschen har sedan första världskriget fokuserat på att göra praktiska plagg 

för barnen. Under 1920 –talet sågs overallen som det idealiska plagget och på 1930-talet 

gav regeringen ett uppdrag till för att det skulle tillverkas bra och billiga barnkläder. 

Genom det allmänna barnbidraget som introducerades 1948 fick barnklädesbranschen en 

extra skjuts. På senare tid har praktiska barnkläder blivit en självklarhet då barn i större 

utsträckning hänvisas till att klä på sig själva.1 Numera går trenden mot att designen på 

barnkläderna spelar större roll. Det är inte längre bara funktionellt och praktiskt. Trenden 

är också är att ha en personlig klädsel och förstärka detta med en personligt klädd bebis 

enligt Carina Nunstedt, chefredaktör för tidningen Family living och grundare av 

tidningen Mama. 2 

 

År 2002 började barnafödandet öka rejält och år 2006 föddes 106 400 barn, en siffra som 

inte överstigits sedan år 19943. I Stockholm är födelseökningen ännu större och man 

måste gå tillbaka ända till 1950- talet för att hitta samma födelsetal4.  

 

 

                                                 
1 www.ne.se, sökord barnkläder 
2 Sundén, Maria. 2007. Svenska Dagbladet-  Näringsliv. Liten får kosta. 4 februari 
3 www.scb.se , sökord barnafödande. 2007-04-17 
4 Sundén, Maria. 2007. Svenska Dagbladet-  Näringsliv. Liten får kosta. 4 februari 
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Sveriges befolkning består idag till en femtedel av barn i åldrarna 0-17 år, vilket enligt 

Statistiska Centralbyrån kommer att minska de närmaste åren för att sedan åter öka. Detta 

på grund av att barnafödandet varit så lågt under slutet av 90-talet och början av 2000- 

talet.5 

 

Allt fler unga väljer att studera vidare efter gymnasiet, vilket i sin tur lett till att man 

successivt har skjutit på barnafödandet6. Snittåldern för förstföderskor i landet har ökat 

från 24 till 29 år sedan år 1976. Detta fenomen har bidragit till att familjerna då de skaffar 

barn har en mer ordnad och stabil ekonomi.7 Idag förvärvsarbetar också båda föräldrarna 

till skillnad från förr då mamman oftast var hemma då barnen var små8.  

 

Carina Nunstedt, menar vidare att trenden är att ha en personlig klädsel, ett personligt 

hem och en personligt klädd bebis9. För en modemedveten moder blir det naturligt att 

välja detsamma för sina barn och barnens kläder blir en avspegling av förälderns 

identitet10. Barnkläder får kosta vilket är en tydlig trend i babyboomens spår, enligt flera 

bedömare. Männens allt större engagemang när det gäller inköp av barnkläder och 

barnprylar har bidragit till detta tror Kaisa Fexe, ägare av Vigobelle, en livsstilsbutik för 

små pojkar och flickor.11 En annan förklaring till att dyra barnkläder fått fotfäste är enligt 

Lotta Ahlvar, VD för Moderådet, att 1980-talets fokus på karriär har övergått till en 

fokusering på hem och fritid. Föräldrar är engagerade samt kvalitetsmedvetna och söker 

därför det bästa för sina barn. Detta leder till att de söker efter kunskap och att behovet av 

kunskap ökar.12  

Barnföräldrar engagerar sig i sina inköp av barnkläder.  

 

 

 

                                                 
5 www.scb.se, sökord barnafödande, 
6 www.scb.se Bernhardt, Eva & Hoem, Britta VälfärdsBulletinen nr 1 2000,  
7 Aronsson, Cecilia.2006. Dagens Industri.  Små kläder-Stora affärer. 24 mars 
8 www.scb.se 
9 Sundén, Maria. 2007. Svenska Dagbladet-  Näringsliv. Liten får kosta. 4 februari 
10 Aronsson, Cecilia.2006. Dagens Industri.  Små kläder-Stora affärer. 24 mars 
11 Almgren, Jan. 2005. Svenska Dagbladet. Barnkläder som gärna får kosta skjortan, 9 april 
12 Beck-Friis, Ulrika. 2005. Svenska Dagbladet Fokus på barn ska rädda hösthandeln., 24 augusti  
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Barnklädesbranschen håller på att bli en miljardindustri. På modemässan i Köpenhamn 

februari år 2006 fanns 150 utställare och bland dessa fanns cirka 400 modemärken för 

barn13. Aktörerna på marknaden är rådande överens om att marknaden växer, och att de 

högkonsumerande småbarnsföräldrarna är hett villebråd14. Antalet barnvarumärken har 

kraftigt ökat de senaste åren. Många små aktörer konkurrerar om att nå de köpkraftiga 

föräldrarna15. Intresset för barnkläder idag är större än för tio till tjugo år sedan enligt 

Cecilia Tufvesson Marlow, VD för Polarn och Pyret. Orsaken är ett ökat utbud vilket 

gjort det svårt för föräldrar att välja.16.  

Genom ett kraftigt ökat utbud har intresset för barnkläder vuxit och med det svårigheten 

för kunden att välja bland mångfalden.  

 

Lotta Ahlvar på Moderådet menar att trots designkläder för mindre är trendigt, shoppar 

de allra flesta föräldrarna fortfarande sina barnplagg hos de stora kedjorna.17 Den svenska 

barnklädesmarknaden domineras idag av de stora modejättarna H&M , Lindex, och 

KappAhl vilka tillsammans har över 50 % av marknaden18. För Kappahl och Lindex står 

försäljningen av barnkläder för ca 30 % av omsättningen. Inget av företagen särredovisar 

kategorins del av vinsten19. Samtliga redovisar dock i skrift att barnkläder just nu säljer 

mycket bra20. Skillnaderna i pris mellan de stora lågprisdrakarna och de mindre aktörerna 

är mycket stor, ibland flera hundra procent. Enligt Anna Wigardt Duhs på 

Agenturföretagen tar de dominerande aktörerna marknadsandelar på bekostnad av de 

mindre21.  

De stora jättarnas övertag med höga marknadsandelar genom extremt låga priser gör 

det svårt för mindre märken att konkurrera på samma villkor. 

 

                                                 
13 Aronsson, Cecilia. 2006. Dagens Industri.  Små kläder-Stora affärer. 24 mars 
14 Sundén, Maria. 2007. Svenska Dagbladet-  Näringsliv. Liten får kosta. 4 februari. 
15Aronsson, Cecilia. 2006. Dagens Industri.  Små kläder-Stora affärer. 24 mars 
16. Beck-Friis, Ulrika. 2005. Svenska Dagbladet Fokus på barn ska rädda hösthandeln., 24 augusti 
17 Wahlberg, Maria. 2003. Svenska Dagbladet. Trenden som inte försvann. 26 april 
18 Aronsson, Cecilia. 2006. Dagens Industri.  Små kläder-Stora affärer. 24 mars 
19 Sundén, Maria. 2007. Svenska Dagbladet-  Näringsliv. Liten får kosta. 4 februari. 
20 www.lindex.se, www.kappahl.se,  www.hm.com  
21 Wigardt Duhs, Anna, VD Agenturföretagen, Telefonintervju. 2007-04-17 
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Andra utmärkande barklädesvarumärken är populära Polarn o Pyret, som inriktar sig 

enbart på barnkläder, och spanska lågprisjätten Zara. Under senare år har ett myller av 

nya små märken dykt upp på marknaden, då främst på Internet. Många redan 

väletablerade modemärken som t.ex. Gant och Nudie har börjat satsa på barnkläder.22 

Exklusiva märken drar fördel av att redan vara etablerade och kända varumärken som 

kunderna har relationer till. Dessa varumärkesfördelar gör att de säljer i massor. Stor 

köpkraft gör att kunder idag kan lägga det där extra på varumärken.23  

Redan etablerade varumärkesnamn ger fördelar vilka är svåra att konkurrera med som 

nyetablerare utan ett redan starkt varumärke. 

 

Låga produktionskostnader gör att de dominanta aktörerna kan hålla nere priserna.24 

Strävan efter att tillverka billigare kläder har bidragit till att modetextilindustrin i Sverige 

flyttat produktionen utomlands25. Generellt kan sägas att svensk konfektionsindustri idag 

grundas på svensk design och tillskärning, där tillverkning sker i andra länder. 

Grundorsaken till konfektionsindustrins problem i-länderna har varit produktionens 

arbetsintensiva karaktär. Detta har gjort det relativt sett lätt för exportorienterade u-

länder, vilka främst konkurrerat med låga arbetskraftskostnader, att ta 

marknadsandelar.26.  

 

Frihandelsområden har gjort att den internationella varuhandeln ökat betydligt och har 

bidragit till ett större utbud på marknaden27 Genom fler aktörer på marknaden blir 

producenterna tvungna att konkurrera genom pris och kvalitet. Globaliseringen har 

medfört förändringar i klädbranschen och modet har blivit mer globalt. Enligt Margareta 

van den Bosch, chefsdesigner på H&M, kan man vara fashionista i en avlägsen by.28 

Den ökade globaliseringen har bidragit till att konkurrensen på marknaden har tilltagit 

och även lett till möjligheter för svenska företag att etablera sig utomlands. 

 
                                                 
22 Aronsson, Cecilia. 2006. Dagens Industri.  Små kläder-Stora affärer. 24 mars 
23 Aronsson, Cecilia. 2006. Dagens Industri.  Små kläder-Stora affärer. 24 mars 
24 Sundén, Maria. 2007. Svenska Dagbladet-  Näringsliv. Liten får kosta. 4 februari. 
25 Bond, Cay. 2002. Bordel de Mode – Kläder som kultur och personligt uttryck. 
26 www.ne.se, sökord konfektionsindustri 
27 www.svensktnaringsliv.se, 
28 Mravec, Marcella. 2007. Metro Stockholm. Hon bestämmer vad du ska ha på dig.. 7 maj 
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1.2 Problemdiskussion 
 

Av bakgrunden ovan kan utläsas att förutsättningarna för barnprodukter har ökat markant 

dem senaste åren. Detta på grund av stigande födelsetal, högre snittålder när man skaffar 

barn och en förändrad inställning till barnprodukter, där trenden pekar mot att man gör 

inköp knutna till ens identitet. Allt detta samtidigt som vi i Sverige har en rådande 

högkonjunktur  

 

I bakgrunden skildrade fenomen beskriver att barnklädesbranschen idag domineras av 

starka lågprisjättar samt även av redan etablerade varumärken. Detta i en hårt 

konkurrensutsatt bransch där det är svårt att differentiera sig och de flesta konkurrerar 

med pris. För små barnklädesmärken medför detta att det är svårt att etablera sig utan ett 

redan starkt varumärke eller att konkurrera med låga priser. Steget från att vara ett litet 

företag till att bli en medelstor aktör som gör sig ett namn, och därmed har möjlighet att 

långsiktigt överleva på denna konkurrensutsatta marknad, tycks vara stort. 

 

Trots hård konkurrens från lågprisjättar har vi kunnat visa på trender i samhället med 

förändrade konsumtionsmönster som kan leda till nya vägar in på marknaden. 

Nyetablerade barnklädesmärken måste ta tillvara på möjligheterna och finna dessa 

vägar för att kunna konkurrera utan att bli en i mängden. 

 

 

1.3. Problemformulering 
Vilka faktorer är viktiga för att ett litet nystartat barnklädesmärke ska kunna överleva på 

en konkurrensutsatt marknad. 

 

1.4 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att göra en jämförande fallstudie för att analysera och 

utvärdera två små och ett stort barnklädesföretags marknadsföringsstrategier. 
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1.5 Avgränsning 
I denna uppsats avgränsar forskarna sig till att titta på den svenska barnklädesbranschen 

och dess aktörer. Undersökning görs genom en jämförande fallstudie av ett stort, och två 

mindre barnklädesmärken. Ett kriterium för företagen har varit att de ska ha överlevt i 

branschen mer än två år. Forskarna har valt företag som endast arbetar med att producera 

barnkläder då detta är mest relevant för undersökningen. Uppsatsen avgränsas till att se 

problemet utifrån säljarens perspektiv som i detta fall är en mindre aktör som inte kan 

konkurrera med låga priser. Därför är det inte relevant för oss att titta på lågprisjättarna. 

Försäljningskanalerna som konkurrensmedel kommer inte att behandlas i uppsatsen. 

 

 

1.6 Definition av begrepp 
Mättad marknad 

En mättad marknad kännetecknas av att försäljningstillväxten avtar med anledning av att 

de flesta potentiella kunderna har accepterat produkten. Förtjänsten stabiliseras eller avtar 

som följd av ökande konkurrens. Marknaden domineras av några få jätteföretag och det 

är svårt att hitta nya försäljningskanaler .29
 

 

Litet företag  

Företag med mindre än 50 anställda.30 

 

Kunder 

Då forskarna avgränsat sig från att behandla kanalval i uppsatsen kommer 

fortsättningsvis begreppet kunder avse slutkunder.  

 

Lönsam etablering 

Företag som överlevt mer än två år i branschen. Etablering som så småningom går med 

vinst.31 

                                                 
29 Kotler, Philip & Keller, Kevin Lane. 2006:322-329 Marketing Management. 12:e upplagan Pearson. 
New Jersey. 
30 www.ne.se, sökord; litetföretag 
31  Källa egen 
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2. METOD 
 

Detta kapitel beskriver tillvägagångsätt för att uppfylla uppsatsens syfte. 

Uppsatsskrivarna redogör för val av metod samt information och materialinsamling. 

Med metoden avses att ge läsaren tillräckligt stor inblick i uppsatsen för att kunna 

bedöma dess rimlighet och generaliserbarhet. 
 

 

2.1 Forskningsstrategi 
Denna uppsats har som syfte att göra en jämförande fallstudie, för att analysera och 

utvärdera, två små och ett stort barnklädesföretags marknadsföringsstrategier. Med hjälp 

av intervjuer med personer i ledningen på företagen kommer en djupgående beskrivning 

om hur dessa har gått till väga för att marknadsföra sig att tas fram. Genom denna 

jämförande fallstudie har författarna valt att koncentrera på enstaka fall istället för 

många. Enligt Denscombe är det genom att studera det enskilda fallet som man kan 

skaffa sig insikter. Dessa insikter kan ge vidare konsekvenser vilka inte skulle komma till 

ytan om man enbart använt sig av en undersökning som innefattade ett stort antal enheter. 

Målsättningen är att belysa det generella genom att titta på det enskilda.32 Enligt samma 

källa inriktar sig fallstudier på en eller några få undersökningsenheter i syfte att få en 

djupare redogörelse för händelser, relationer, erfarenheter eller processer som 

framkommer genom undersökningen. Genom att jämföra de olika företagen får forskarna 

fram det unika i de olika fallen samtidigt som det bidrar till att se likheter och olikheter33. 

 

2.2. Forskningsansats 
Denna uppsats har en deduktiv ansats vilket innebär att empirin ska ställas mot utvalda 

teorier. Ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av att utifrån allmänna principer och 

befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser34.  

                                                 
32 Denscombe, Martyn. 2006: 41-42 Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur  
33Johannessen, Asbjorn & Tufte, Per Arne. 2003: 57.Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Liber 
AB. Malmö  
34 Patel R & Davidson B .2003.Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera en 
indersökning, Studentlitteratur, Lund,  
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Detta till skillnad från den induktiva metoden där undersökningen börjar med 

utgångspunkt i empirin. Man samlar in data för att där hitta generella mönster som kan 

göras till teorier eller generella begrepp.35. 

 

2.2.1 Validitet 

Enligt Denscombe handlar validitet om hur forskningsdata reflekterar sanningen , 

verkligheten och om det täcker de avgörande frågorna. Alltså om metoder och 

forskningsdata anses vara exakta riktiga och träffsäkra36. Författarna kommer att använda 

intervjuer och skriftliga källor som forskningsmetoder. När flera metoder används erhålls 

olika typer av data rörande samma ämne vilket ökar kvaliteten i undersökningen och gör 

det möjligt för forskaren att se saken ur olika perspektiv. Att se saker ur olika perspektiv 

och möjligheten att bekräfta resultat kan öka validiteten i data.37 De personliga 

intervjuerna ska ge författarna personlig direktkontakt med företagen. Direktkontakt 

innebär enligt samma källa som ovan att data kan kontrolleras under tiden som de samlas 

in.38  Två av intervjuerna kommer att vara telefonintervjuer, denna informationsinsamling 

är dock inte mindre tillförlitlig än den som sker ansikte mot ansikte. Även om man går 

miste om den visuella kontakten så finns det personliga inslaget kvar.39. 

 

2.2.2 Reliabilitet 

Datas tillförlitlighet, dess reliabilitet kan testas genom att man upprepar samma 

undersökning40. Resultatet av denna undersökning är en jämförelse av 

marknadföringstrategier som tre svenska barklädesföretag använt sig av. Skulle dessa 

jämförelser göras igen på samma företag skulle samma resultat med stor sannorlikhet 

redovisas.  

                                                 
35 Johannessen Tufte. 2003: 35 
36 Denscombe. 2006: 283 
37 Denscombe. 2006: 103 
38 Denscombe. 2006: 162 
39 Denscombe 2006: 16  
40 Johannessen Tufte 2003: 265 
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2.2.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet innebär att resultat ifrån undersökningen kan överföras på andra 

besläktade situationer41. Denscombe menar att möjligheten att generalisera resultaten från 

en fallstudie till andra exempel i kategorin beror på i hur hög grad fallstudiens exempel 

liknar andra av samma typ42. Föfattarna menar därför att på företag med samma 

förutsättnigar som de tre fallföretagen kan denna studie användas för jämförelse. 

 

2.3 Datainsamlingsmetoder 
Data som kommer att användas för uppsatsen är bland andra primärdata, det vill säga 

förstahandskällor insamlade av författarna genom intervjuer och telefonsamtal. Även 

sekundärdata kommer att användas, det vill säga redogörelser som är insamlade sedan 

tidigare i form av artiklar och böcker.43 

Genom semistrukturerade intervjuer med tre barnklädesföretag kommer författarna att 

fördjupa sig i och studera dessa typföretag närmare. Företagen kommer att få de frågor 

som intervjuerna utgår från innan intervjuerna via mail för att kunna förbereda sig. Under 

intervjuerna kommer forskarna sedan att utveckla frågorna genom synpunkter och låta de 

intervjuade tala utförligare om ämnet. Detta tillvägagångssätt är vad Denscombe kallar 

för semistrukturerade intervjuer. Genom att samla in kvalitativa data med hjälp av att 

längre intervjuer kommer detaljerad och nyanserad information om 

undersökningsobjektet framkomma. En kvalitativ ansats innebär att man väljer ett mindre 

urval av befolkningen för att därigenom få fram mer detaljerad och nyanserad 

information. Avsikten är att få fram fylliga beskrivningar vilket är särskilt användbart då 

man vill undersöka fenomen som man inte känner till särskilt bra och som det har 

forskats lite på44 vilket är utmärkande för detta forskningsområde. Motsatsen till 

kvalitativa undersökningar är kvantitativa metoder. Enkätundersökningar eller 

opinionsmätningar är exempel på kvantitativ undersökning. Man räknar fenomen och 

kartlägger deras utbredning45.  

 
                                                 
41Johannessen Tufte 2003: 260 
42 Denscombe 2006: 49 
43 Svenning, Conny.1999. Metodboken. Lorentz förlag. 
44 Johannessen Tufte 2003: 21 
45 Johannessen Tufte.2003: 21 
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2.3.1 Källkritik 

Författarnas val av uppsatsämne är ett outvecklat forskningsområde. Det finns inte något 

redan skrivet material vilket gjort det svårt att hitta data. Detta har inneburit att forskarna 

varit tvungna att utgå mestadels från artiklar och intervjuer. Utan tillgång till tidigare 

forskning inom området har därför författarna använt information från tidningar och 

Internet. 

 

Det kan vara svårt att fastställa upphovsmannen och autenticiteten i dokument på Internet 

vilket gör att särskilt noggrannhet måste tas i beaktning när sådana dokument används i 

samhällsvetenskaplig forskning46. Forskarna kommer att arbeta med försiktighet och 

noggrannhet för att inte använda otillförlitlig data.  

 

Annan typ av sekundärdata som kommer att användas är representativa dagstidningar 

vilka enligt Denscombe kan ge bra och aktuell information.47  

 

Slutligen kommer även intervjuer att göras med de tre fallföretagen. Nackdelen med 

intervjuer är att data baseras på vad människor säger snarare än vad de gör, vilket inte 

med automatik förmodas återspegla sanningen. De intervjuades uttalanden kan även vara 

påverkade av forskarens identitet.48 Forskarna är medvetna om sin egen roll i den 

kommande analysprocessen av intervjuerna. 

 

2.6 Fokus  
Denna uppsats utgår från kvalitativ forskning med ett holistiskt perspektiv. Det innebär 

att forskarna betraktar saker i sin kontext och försöker ifrån det poängtera hur de hänger 

ihop och är beroende av varandra.49 Undersökningen görs endast ur säljarens perspektiv 

och forskarna kommer inte att undersöka köparna, därav det holistiska perspektivet. Då 

forskarna söker helheten genom att titta på delarna.  

 

                                                 
46 Denscombe. 2006: 190 
47 Denscombe. 2006: 190 
48 Denscombe 2006: 163 
49 Denscombe. 2006: 206 
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Motsatsen görs i den kvantitativa ansatsen som fokuserar på att isolera specifika faktorer 

och studerar dem i förhållande till andra specifika faktorer. Detta kallas då specifikt 

fokus.50 

 

2.7 Förstudie 
2.7.1 Urval 

Syftet med denna uppsats är att göra en jämförande fallstudie, för att analysera och 

utvärdera, två små och ett stort barnklädesföretags marknadsföringsstrategier. 

Forskarna kommer därför att genomföra intervjuer med tre etablerade barnklädesföretag 

för att se hur dessa gått tillväga för att överleva på den konkurrensutsatta marknaden. 

Forskarna kommer sedan att jämföra, analysera och utvärdera resultaten för att finna 

likheter och olikheter. Urvalet har gjorts utifrån de kriterier som tidigare fastställts, att de 

överlevt mer än två år i branschen och enbart producerar barnkläder.  

 

2.8 Huvudstudie 
2.8.1 Urval 

Forskarna kommer att undersöka tre etablerade barnklädesföretag som främst arbetar med 

att producera barnkläder. Företagen är Polarn och Pyret, Plastisock och Tuss. Företagen 

befinner sig i Stockholm och Malmö. Författarna kommer att intervjua dessa tre 

barnklädesföretags om deras marknadsföringsstrategier för att få fram vilka faktorer som 

är viktiga för att ett litet nystartat barnklädesmärke ska överleva på en konkurrentutsatt 

marknad.  

 

2.9 Självkritik 
Författarna har inte fått i uppdrag av någon annan att skriva för barnklädesbranschen.  

Därför finns det ingen anledning att vinkla eller tolka information för att tillfredställa 

någon annan i detta forskningsarbete.51 

                                                 
50 ibid 
51 Denscombe. 2006: 249 
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3. TEORIKAPITEL 
 

I detta kapitel presenteras de teorier och perspektiv som valts att använda för att belysa 

de faktorer som rör frågeställningen. Kapitlet avser att ge läsaren en förståelse för de 

teorier som är relevanta för uppsatsen. I den teoretiska syntesen beskrivs en 

sammanställning av teorier och perspektiv för att sedan komma fram till en slutsats. 

Detta följs upp av den teoretiska referensramen som presenterar de variabler som valts 

till syfte för undersökningen.  

 

3.1 Inledning 
 

Av bakgrunden framgår att ett litet nystartat barnklädmärke på den svenska marknaden 

kan komma att stöta på problem. Enligt problemformuleringen belyses dessa problem i 

uppsatsen. 

”Vilka faktorer är viktiga för att ett litet nystartat barnklädesmärke ska kunna överleva 

på en konkurrensutsatt marknad.” 

 

Utifrån bakgrunden framgår att företagen i branschen agerar på en marknad i tillväxt, där 

lågprisjättarna tar de största marknadsandelarna och är de dominerande aktörerna. En 

annan grupp som tar stora marknadsandelar är redan etablerade klädmärken med starka 

varumärkesnamn. Ett starkt varumärke ger kraftiga fördelar vilket är svårt att konkurrera 

med. Under de senaste åren har också en mängd mindre märken dykt upp på marknaden. 

Detta har resulterat i ett ökat utbud och därmed svårigheter för kunderna att välja bland 

mångfalden.  

Förändringar i konsumtionsbeteendet när det gäller barnkläder har också ändrat 

förutsättningarna för företagen i branschen. Barnföräldrarna tenderar att lägga mer pengar 

på sina barn och de engagerar sig också mer i klädköpet för att hitta det bästa för sina 

barn. Den ökade globaliseringen har även lett till ökad konkurrens med fler 

internationella aktörer på marknaden men har också öppnat upp för svenska företag att 

etablera sig utomlands. 

Perspektiv och teorier är valda utifrån dessa fenomen: 
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Figur 1: Perspektiv och Teorier52 

 

Teoretisk argumentation 

 

På en mättad marknad kan ett litet barnklädesmärke som tidigare nämnts inte konkurrera 

med pris. De måste istället skapa andra vägar och arbeta långsiktigt för att få lojala 

kunder. Uppsatsens teorier är utvalda utifrån detta och det ligger det nära till hands att se 

sammanhanget från ett relationsmarknadsföringsperspektiv som fokuserar på 

långsiktighet och närhet till kunderna. Då konsumtionsmönstret för inköp av barnkläder 

har förändrats och föräldrar tenderar att lägga mer pengar på sina barn, och göra inköp 

mer knutna till sin egen identitet, ökar riskmomentet i inköpet. Småbarnsföräldrarna är 

måna om att hitta det bästa för sina barn när ett gäller form, kvalitet och säkerhet. För 

nyetablerade barnklädesföretag är det viktigt att nå de höginvolverade kunderna som är 

engagerade och lojala i sina köp och på så sätt nå målet, överlevnad på  

en konkurrensutsatt marknad. Involveringsteorin är därför en grundläggande teori för 

uppsatsen då den fokuserar på kundlojalitet. Word of mouth är en effekt av 

höginvolverade och nöjda kunder och är betydelsefull då information sprids vidare för att 

öka kännedom och image.  

                                                 
52Egen figur. 

Perspektivval 
Relationsmarknadsföring vs 
Transaktionsmarknadsföring 

           Teorier 
• Involvement theory 
• Word of mouth 
• Differentieringsstrategi 
• Brand Equity 
• PR och Relationen till media 
• Customer Relationship Management 
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Det ändrade köpbeteendet och globalisering med ökad konkurrens som följd leder till att 

varumärkesuppbyggande är relevant att uppmärksamma. Om man inte syns så finns man 

inte. Differentieringsstrategier är därför nödvändiga för att utmärka sig i mängden och bli 

något särskiljt. Lyckad differentiering kan leda till att företagets image påverkas positivt. 

För att lyckas på en konkurrensutsatt marknad måste man bygga ett starkt varumärke. 

Teorin om varumärkesstrategier kan inte tillämpas eftersom dessa strategier utgår utifrån 

ett redan befintligt och etablerat företag. Strategin innebär att man på olika sätt utvecklar 

sitt varumärke exempelvis genom nya variationer av produktkategorier eller genom en 

helt ny produkt med samma varumärkesnamn. Företag kan också välja att utveckla flera 

varumärken inom samma produktkategori eller skapa helt nya varumärken. Som nystartat 

företag utan ett redan etablerat varumärke måste det istället byggas upp från grunden. 

Brand Equity betonar varumärkeskapital och vikten av att vårda sitt varumärke. Brand 

Equity bygger vidare på Differentieringsteorin med särskiljning och imageförhöjande 

åtgärder men är ett mätinstrument och ett hjälpmedel för att mäta varumärkesvärde. De 

två sistnämnda teorierna är viktiga för att skapa ett starkt varumärke vid nyetablering. 

Även Relationen till media och PR är väl värda att jobba med på en konkurrensutsatt 

marknad. Dessa är effektiva och kostnadsbesparande medel och kan, om dem används på 

rätt sätt skapa gynnsam uppmärksamhet och stärka varumärket. Slutligen är Customer 

relationship marketing, CRM, viktig eftersom att de företag som har kunskap om sina 

kunder, vet hur de ska behandlas och vad de vill ha har ett försprång på marknaden.  

 

3.2 Perspektivval 
 

Realtions och Transaktionsmarknadsföring 

I en mogen bransch med dominerande aktörer på marknaden kan mindre företag inte 

konkurrera med pris. Istället måste dessa inrikta sig på att skapa mervärde. Traditionell 

transaktionsmarknadsföring har marknadsföringsmixens 4P som den centrala 

utgångspunkten med utbytet i fokus. Där ser man transaktionen som en enstaka händelse 

utan tankar på återköp och kunden söker det lägsta priset.53  

 

                                                 
53 Gummesson, Evert. 2002: 31-36. Relationsmarknadsföring: Från 4 P till 30 R, Liber AB. Malmö 
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I motsats till transaktionsmarknadsföring ser relationsmarknadsföring utbytet som en 

kedja med långsiktiga utbyten. För att kunna konkurrera använder man sig av relationer, 

interaktioner och nätverk. Priser är inte längre en avgörande faktor. 

Inom Relationsmarknadsföring lägger man vikt vid lojalitet, då särskilt kundlojalitet. Det 

är ytterst viktigt att skapa och bevara återkommande kunder. Detta görs genom relationer 

där både kund och försäljare blir en del av affärsuppgörelsen. 

Transaktionsmarknadföring avser inte att skaffa lojala kunder då man istället konkurrerar 

med pris.  

Realtionsmarknadsföring och transaktionsmarknadsföring kan ses som varandras 

motpoler. Relationsmarknadsföringen använder sig av ett intimt och löpande samarbete 

mellan köpare och säljare som bör bestå så länge som det är en god relation.54 

 

 

Figur 2: Transaktionsmarknadsföring vs Relationsmarknadsföring55 

 

Perspektivet Relationsmarknadsföring ses som ett komplement till den traditionella 

Transaktionsmarknadsföringen och inte en ersättare. Produkt, plats, pris och påverkan 

kommer att fortsätta vara betydelsefulla marknadsföringsmetoder. En av de främsta 

förespråkarna för relationsmarknadsföring, Gummesson, ser den traditionella 

marknadsmixen som en andraplansroll med en förskjutning åt att sätta de begrepp som  

 

                                                 
54 Gummesson, Evert. 2002: 31-36 
55 Gummesson . 2002: 350  
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Relationsmarknadsföringen ser som viktiga i centrum för företagens 

marknadskommunikation. Relationer, nätverk och interaktion är här de grundläggande 

och övergripande begreppen.56  

 

Relevans 

Då barnklädesbranschen är en mogen marknad med dominerande aktörer och där 

nyetablerare måste konkurrera med alternativa metoder bildar 

relationsmarknadsföringsperspektivet ett grundsynsätt för uppsatsen.  

För små barnklädesmärken är det svårt att konkurrera och överleva om man enbart 

använder sig av traditionell transaktionsmarknadsföring. Stora lågprisjättar och redan 

etablerade varumärken har starka fördelar och kan lätt slå ut nyetablerare. Det ändrade 

konsumtionsmönstret som säger att småbarnsföräldrar lägger mer pengar på sina barn och 

därmed ser en större risk vid inköp betyder att det kan vara av stor vikt att jobba 

långsiktigt för att behålla sina kunder och skapa lojalitet. Att arbeta med relationer och 

interaktionen med kunder och leverantörer blir därför även relevant. För ett litet 

barnklädersmärke som vill överleva på den mättade marknaden blir 

relationsmarknadsföringsperspektivets grundidéer viktiga stöttepelare. 

                                                 
56 Gummesson, Evert. 2002: 31-36 
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3.3. Teorier 
 

3.3.1 Involveringsteorin 

 

Teorin behandlar vilken typ av engagemang en kund har vid ett köp. Att kunden är 

involverad i köpet är av oerhörd betydelse för konsumentens köpvanor och beteende. 

Kundens involvering till en produkt utgörs av två typer, hög- och låginvolvering.57  

 

Höginvolvering; vid köp av en höginvolverad produkt samlar kunden information om en 

produkt som denne har stor medvetenhet om. Personliga åsikter styr val av produkt, som 

även påverkas av vänner, Internet eller tidningar. Efter köpet utvärderar konsumenten den 

höginvolverade produkten, och om kunden är nöjd så gör konsumenten återköp.  

 Höginvolvering bygger ofta på relationer till kunden, att man genom relations-

marknadsföring skapar ett utbyte mellan kund och företag som bygger på relationer, 

nätverk och interaktioner. Graden av involvering är inte konstant utan kan variera i olika 

situationer och med kunskapen om produkten som kunden får.58 

 

Höginvolvering och risk; Höginvolverade produkter som har stor grad av personlig 

betydelse innebär oftast också ett risktagande när det gäller finanser, sociala behov och 

egoism. Risken omfattar osäkerheten det tänkta köpet ger och de följder som köpet 

resulterar i. Finansiell risk innebär den risk köparen tar när han/hon lägger mycket pengar 

på varor som kan köpas billigare. Social risk avser hur produkten kan tillfredställa sociala 

behov. Ett exempel kan det vara om produkten ger köparen hög status i 

bekantskapskretsen. Slutligen finns det även en egoistisk risk som berör den 

känslomässiga delen av köpet och om kunden upplever en tillfredsställande känsla av att 

själv använda produkten. För att undvika denna risk skaffar köparen sig information 

genom tidigare nämnda källor som bland annat vänner. 59 

                                                 
57 Fill, Chris. 1999: 96-106. Marketing communications: contexts, contents and strategies.  
Prentice-Hall Europe. 
58 Ibid 
59 Fill, Chris. 1999: 96-106 



 22

Låginvolvering; vid köp av en låginvolverad produkt samlar kunden ofta information om 

produkten via exempelvis reklam. Kunden agerar ofta passivt och utan engagemang, då 

produkten inte är av så stor personlig betydelse för denne. Vid köp av låginvolverade 

produkter är riksfaktorn för kunden mycket låg eller obefintlig. Låginvolvering bygger 

ofta på transaktionsmarknadsföring, där det är viktigt att påverka och göra kunden 

medveten om produktens existens genom upprepande reklam. Pris, förpackning och plats 

är viktiga faktorer som påverkar kundens köp. 60  

 

Relevans 

För att kunna konkurrera om kunder är det mycket viktigt för små barnklädesmärken att 

öka kundernas kännedom och involvera dem i företagens existens och utbud. Det ändrade 

köpmönstret hos småbarnsföräldrar säger att inköp av barnkläder idag görs med 

anknytningar till förälderns egen identitet, vilket visar att den egoistiska men även sociala 

risken för konsumenten har ökat betydligt. Även den finansiella risken är i detta fall hög. 

Positiva upplevelser leder till att kunderna talar väl om företaget med sina vänner vilket i 

sin tur minimerar riskerna vid köpet. Nöjda kunder blir ofta lojala kunder vilket är ytterst 

viktigt för små barnklädesföretag då dem är beroende av en liten återkommande 

kundkrets. Involveringsteorin är relevant för undersökningen för att uppmärksamma 

lojalitet till företaget, och engagemang från kundens sida. För uppsatsen är teorin mycket 

viktig då den det är genom lojalitet som man kan nå upp till målet, överlevnad. De teorier 

som följer leder alla i slutändan leder till lojalitet.  

 

3.3.2 Word of mouth 

 

Vid höginvolverade produkter är lojalitet är en vanlig följd. Word-of-mouth är också en 

effekt som skapas om kunden är nöjd med sitt val av köp, där den nöjda kunden sprider 

sina erfarenheter av produkten till andra personer i sin bekantskapskrets. Kunder har 

alltid haft ett starkt behov av att diskutera sina erfarenheter av ett produktköp, samt 

bekräfta det till andra personer.61 

                                                 
60 Ibid 
61 Fill. 1999: 103 
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Relevans 

Positiv Word of Mouth kan kopplas till Involveringsteorin. Genom Word of Mouth kan 

företag minimera de risker som finns när slutkunden ska välja att investera i en produkt 

eller inte. Om man får positiv Word of Wouth är det ett effektivt och kostnadssnålt 

marknadsföringssätt och är därför viktig vid etablering av ett litet barnklädesmärke. 

Företaget vill öka kännedomen om märket och förhöja imagen. 

 

3.3.3 Differentieringstrategier 

 

Differentiering innebär att utforma sin produkt så att den utmärker sig från 

konkurrenterna. Ett företag kan differentiera sig genom t.ex. produkt och image.62  

 

Produktdifferentiering 

Produkter kan skilja sig avsevärt när det gäller differentierings potential. Vissa produkter 

är svåra att differentiera och andra lättare. För att differentiera sig kan säljaren använda 

sig av flertalet hjälpmedel som form, design, kvalitet, karaktär, och hållbarhet. 

 

Form kan utmärka en produkt, genom den fysiska strukturen. Även olika karaktäristika 

som stödjer produktens basfunktioner är ett sätt att utmärka sig i mängden.  

 

Genom hög kvalitet på produkten kan företag ta ett högre pris av kunden. Detta betyder 

inte att företagen måste producera högsta möjliga kvalitet utan en sådan som motsvarar 

kvalitén som den tilltänkta målgruppen avser köpa liksom konkurrenternas kvalitet.  Det 

är även viktigt att företaget kan hålla denna kvalitetsnivå med tiden. Tre strategier finns; 

den ena är att hela tiden förbättra produkten. Den andra är att kvarhålla kvalitet vid given 

mängd. Den tredje strategin är att försämra kvaliteten med tiden, för att ta ut högre 

vinster eller för att ökade kostnader tvingar dem. Att försämra kvalitén skadar oftast 

företagets lönsamhet i det långa loppet. Hållbarhet, innebär att produkten håller vad den 

lovar. Gör den inte det innebär det en besviken köpare.  

                                                 
62 Kotler, Philip. 2000. Marketing management, The Millennium edition, International edition. Prentice-
Hall International, Inc  
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Hållbara produkter kan motivera  ett högre pris och får även ett bättre rykte. Även 

trovärdighet, är ett mått på att produkten kommer fungera och kan tillfredställa kundens 

behov på det vis denna avser göra detta. 63 

 

Stil beskriver hur produkten ser ut och hur den känns för köparen. God stil kan motivera 

ett högre pris. Stil som utmärker sig i mängden är ett sätt att differentiera produkten och 

gör den svår att kopiera. Ett sätt att forma en stil på produkten kan vara genom dess 

förpackning.64 

 

Med hjälp av design kan företag utmärka sig och positionera sig i mängden. Design är 

idag det som ger företag konkurrensfördelar. Design är alla de totala kännetecken som 

påverkar hur en produkt ser ut och fungerar. En väldesignad produkt är enkel för 

företaget att manufakturera och distribuera liksom för kunden enkel att använda och 

reparera. Design tillför även ett estetiskt behagligt utseende.65  

 

Imagedifferentiering 

Köpare tänker olika om företag och varumärken. De flesta företag arbetar hårt med att 

förmedla just sin image. Identitet och image är ett måste för företaget att bearbeta. Med 

identitet menas på vilket sätt ett företag försöker identifiera och positionera sig själva och 

sin produkt för omvärlden. Image är hur omvärlden ser på företaget och dess produkter.66 

 

Image påverkas av flertalet faktorer utanför företagets kontroll. Genom en väldefinierad 

image etableras produktens karaktär och värde, samt medverkar till att produkten inte 

misstas med konkurrenters. Image påverkar även produkten genom att bidra med 

emotionella värden. För att företagets image ska fungera måste den genomsyra samtliga 

kommunikationskanaler och allt som rör varumärket. Med detta innefattas personalens 

beteende, atmosfär, reklam, media med mera.67 

                                                 
63 Kotler, Philip. 2000. Marketing management, The Millennium edition, International edition. Prentice-
Hall International, Inc. 
64  Ibid 
65  Ibid 
66 Kotler, Philip. 2000. 
67  Ibid 
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Symboler kan förstärka ett företags image, liksom en känd personlighet eller färger som 

förknippas med varumärket. De symboler som förtaget väljer måste finnas med i 

samband med all media och reklam för att skapa en historia eller en känsla kring 

produkterna. Atmosfär, det vill säga hur företagets fysiska utrymmen ser ut, till exempel 

butiker och kontor är ett sätt vilken genom företaget kan utmärka och differentiera sig. 

Ett företag kan även bygga sin image kring de events de väljer att synas i samband med.68 

 

Relevans 

Differentieringsstrategier blir relevanta då det är viktigt för små barnklädesmärken att 

utmärka sig i mängden och uppmärksammas på en redan välfylld marknad. Det gäller att 

hitta något unikt som företaget har att erbjuda som ingen annan erbjuder. Det unika 

behöver inte vara själva produkten i sig utan kan handla om något som ger kunden ett 

mervärde när man erhåller varan. Image är relevant vilket gör att kunden kan identifiera 

sig med varumärket och genom det få ett mervärde genom köpet. För små 

barnklädesmärken kan det handla om att utmärka sig genom ett speciellt mönster, 

symboler eller en färgskala på kläderna.  

Som tidigare har nämnts så har det blivit viktigare för barnföräldrar att barnen matchar 

deras egen identitet. Brand Equity teorin som följer tolkas som en förlängning av 

Differentieringsstrategier av författarna. 

                                                 
68  Ibid 
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3.3 4 Brand Equity 
 

Ett viktigt redskap för företagen i kampen om konsumenterna har på senare tid blivit 

varumärket. Med ett starkt varumärke kan företaget ta ut ett högre pris och sälja större 

kvantiteter. Varumärket förenklar konsumentens val i en köpsituation, då han/hon känner 

igen en vara framför andra. Ett starkt varumärke ger även en garanti om god kvalitet för 

konsumenten. När mervärde skapats fås lojala kunder och i och med det ett starkare 

varumärke. Att dessutom ladda varumärket med en image kan ge ytterligare ökat intresse 

från kunden.Varumärket måste ständigt vårdas och utvecklas för att det ska bibehålla sin 

styrka. Det finns ingen klar definition av begreppet Brand Equity, men det kan förklaras 

som det extra värde ett märke berikar en produkt med69. 
 

Brand Equity kan definieras som varumärkets tillgångar förenat med dess namn och 

symboler sammanslaget med dess produkt eller service. Dessa tillgångar kan delas in i 

fyra olika dimensioner; brand awareness, perceived quality, brand associations och brand 

loyalty. 70 

 

 

 

 

Figur 3: Brand Equitys fyra dimensioner71 

 

                                                 
69 Melin, Frans 1999: 44-45, Varumärkesstrategi, 1:a upplagan. Liber Ekonomi. Malmö 
70 Aker, A. David. 1996:9. Building strong Brands. The Bath press 
71 Ibid 
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Enligt modellen skapar brand equity värde genom att skapa kännedom, lojalitet, kvalitet, 

associationer samt andra märkestillgångar. Alla dessa värden skapar i sin tur ökat 

mervärde för konsumenten och för det företag som säljer produkten. Ett starkt varumärke 

gör även att varumärkeslojaliteten ökar och ger därmed även lojala kunder. Vilket i sin 

tur leder till att företagen kan ta ut högre priser och därigenom förbättra marginalerna. 

Märket blir känt och kan därför ta marknadsandelar vilket ökar konkurrensfördelarna.72 

 

Brand awareness 

Består av igenkännande och sammankoppling och behandlar medvetandet om varumärket 

i konsumenternas sinnen. Människor tycker om det det som är välbekant och har en bra 

inställning till saker som är familjära. Känedom påverkar även uppfattning och smak om 

märket.  

 

Perceived quality 

Med kvalité menas här en produkts goda egenskaper. Det är av stor vikt att varumärket 

inte får rykte om sig att ha dålig kvalitet. Om produktens kvalitet försämras gör även 

konsumentens uppfattningar om varumärket det. 

 

Brand associations  

Med brand association menas allt som binder kunden till varumärket. Dessa associationer 

drivs av det företaget vill att varumärket ska stå för i konsumenternas medvetande. 

Företagen bestämmer med andra ord vilka associationer som ska förknippas med 

varumärket och formar därefter marknadsföringsstrategier som länkar associationerna till 

märket. Detta inkluderar ting som användarimage, produktattribut, användartillfällen, 

organisatoriska associationer, varumärkets personlighet och dess symboler. 73   

 

                                                 
72 Aker, A. David. 1996:9. Building strong Brands. The Bath press 
73 Aperia,Tony. 2001 Brand relationship management: den varumärksbyggande processen. Akademitryck 
AB . Edsbruk 
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Brand Loyalty 

Detta är brännpunkten för varje varumärkes värde. Tanken är att storleken och 

hängivenheten hos dem lojala kunderna kontinuerligt ska stärkas. Ett varumärke med en 

liten men samtidigt intensiv och lojal kundkrets kan därigenom ha ett betydelsefullt 

varumärkeskapital.74 

 

Relevans 

Genom ett starkt varumärke kan ett litet barnklädesföretag motivera ett högre pris för sina 

produkter. Brand Equity blir viktigt att belysa då små barnklädesföretag måste arbeta 

med varumärkesuppbyggande för att kunna synas och konkurrera på marknaden. Utifrån 

ett etablerat varumärke finns sedan stora chanser att arbeta för överlevnad.  

För att skapa kännedom och associationer kan små barnklädemärken försöka förmedla 

igenkänningsfaktorer som föräldrarna förknippar med sin egen barndom och genom det 

spela på nostalgi. Att förmedla och producera god upplevd kvalitét på produkterna hjälper 

till att bygga ett starkt varumärke då föräldrar sätter stor vikt vid kvalitetskläder till de 

dem bryr sig mest om.  

Ovanstående varumärkesbyggande teorier inom Brand Equity bygger alla på en relation 

med kunden samt kundlojalitet och är därför nära sammankopplade med 

relationsmarknadsföringssynsättet. 

För att formningen av ett starkt varumärke ska bli lyckosamt, är att dra till sig 

uppmärksamhet och skapa kännedom ytterst relevant. Brand Equity teorin samt följande 

teori, PR och relationen till media, är användbara medel för dessa syften.  

                                                 
74Aperia,Tony. 2001  



 29

3.3.5 PR, Relationen till massmedia 
 

Enligt Gummesson definieras PR som ”relationer till intressenter med det yttersta syftet 

att befästa företagets rykte, image och Brand Equity. PR- konsulters uppgift är att 

påverka kunders och andra intressenters perception, dvs. deras sätt att uppfatta och 

uppleva ett företag, en produkt, en tjänst eller en ny teknologi.  

 

 

En viktig uppgift för PR är kontakten med massmedier. Det finns tre typer av relationer 

som påverkar resultatet av marknadsföringen. 

1. Relationen mellan företag och massmedier 

2. Relationen mellan massmedier och deras publik. 

3. Relationen mellan företag och dem som exponeras för massmedial påverkan. .75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Tre typer av relationer som påverkar resultatet av marknadföringen76. 

 

 

 

 

                                                 
75 Gummesson 2002: 213-214 
76 Figur egen. 
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Gummesson skriver att massmedier får betydelse för företaget och kunderna vare sig 

företaget aktivt medverkar till att skapa en relation eller inte. Han tycker därför att det är 

nödvändigt att samverka med medierna. Han menar dock att relationen massmedier, 

företag präglas av en sorts hatkärlek. Massmedierna vill ha nyheter, sensationer och 

skandaler. Företagen vill gärna få gratisreklam och synas och få positiv publicitet. De vill 

att publiciteten ska framstå som nyheter och inte reklam, och därmed få högre 

trovärdighet 77. 

 

Relevans 

PR och Relationen till media är ytterst relevant för ett litet barnklädesmärke. Syns 

kläderna i tidningar och magasin kan företaget få behövlig och gynnsam gratisreklam. 

Det kan därför vara till nytta att aktivt medverka till att skapa relationer till dessa. 

 

 

3.3.6 Customer Relationship Management (CRM) 

 

Det är svårt för små klädföretag att sälja produkter utan att tillföra mervärde som till 

exempel kundservice. Det är viktigt att ge god service då möjligheten att konkurrera med 

pris inte finns. Genom kunskap om kundens köpvanor kan relationer skapas och 

bibehållas. CRM innebär att identifiera, förvärva och behålla kunderna. Det baseras på 

uppfattningen om att företag som har kunskap om sina kunder och vet hur dem ska 

behandlas har ett försprång på marknaden. Genom att använda sig av CRM skapar 

företag återkommande kunder och bygger ekonomiska samt sociala fördelar liksom 

strukturella band till kunden. Målet är att behandla alla kunder som individer. Genom att 

använda sig av databaserade system får företaget användbar information om sin 

kundgrupp. Genom CRM involveras strategier, marknadsföring och IT.78  

 

                                                 
77 Gummesson, 2002: 213-214 
78 Kotler, Philip, Armstrong , Gary, Saunders, John & Wong, Veronica. 2001.  Principles of marketing. 
Third European Edition. Pearson Education Limited. 
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Relevans 

CRM är ett värdefullt verktyg för ett litet barnklädesmärke för att ta till vara på de kunder 

de får och också knyta dessa till sig extra hårt. CRM är betydelsefullt för att skaffa sig 

och upprätthålla en interaktion med sina kunder. Relationen leder till fördelar för båda 

parter då den bygger på ekonomiska samt sociala fördelar liksom strukturella band. 

Interaktionen ger kundkontakt. 
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3.4 Teoretisk syntes 
 

Utifrån problemformuleringen; Vilka faktorer är viktiga för att ett litet nystartat 

barnklädesmärke ska kunna överleva på en konkurrensutsatt marknad?” har den 

teoretiska syntesen för studien utformats. Den förtydligar hur teorierna hänger samman 

och leder sedan vidare till uppsatsens teoretiska referensram. 

 

För överlevnad på en konkurrensutsatt marknad bör Relationsmarknads-föringssynsättet 

genomsyra tankegångarna då det fokuserar på långsiktighet, relationer och 

mervärdesskapande. RM bildar, som en central byggsten, grundstommen för den 

teoretiska syntesen. Vidare måste små barnklädesmärken arbeta med att knyta kunderna 

till sig och få dem höginvolverade och därmed lojala. För att nå detta bör ett litet 

barnklädesmärke arbeta med att skapa ett starkt varumärke och därmed den image man 

vill förmedla. Detta kan uppnås genom att uppmärksamma olika 

Differentieringsstrategier, däri inräknat Brand Equity som varumärkesuppbyggande 

strategi och mätinstrument. Goda relationer till media samt god kunskap om sina kunder 

genom CRM och positiv Word of Mouth, bidrar tillsammans med ett starkt varumärke till 

involverade och lojala kunder. Den teoretiska syntesen ses som ett system där alla delar 

är viktiga och beroende av varandra för att resultera i involvering vilket i sin tur ger lojala 

kunder och på sikt leder till överlevnad på en konkurrentutsatt marknad. 
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Figur Teoretisk syntes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5: Teoretisk syntes79 

                                                 
79 Figur egen 

 
INVOLVERING 

 Word of Mouth 

Starkt varumärke 
• Differentiering 
• Brand Equity PR och relation 

till media 

CRM 

Värdeskapande 

RM 

RM 

Lojalitet 
 
 

 
 

ÖVERLEVNAD 

Värdeskapande 

Värdeskapande 



 34

3.5 Teoretisk referensram 
 

I den teoretiska referensramen presenteras de variabler som hämtas från teoridelen. 

Syftet med denna uppsats är att göra en jämförande fallstudie av två små och ett stort 

barnklädesföretags etableringsstrategier på den svenska marknaden. Med utgångspunkt 

från syftet ämnas variablerna undersökas i empiriavsnittet. 

 

Då lojalitet är av yttersta vikt för att överleva på en konkurrensutsatt marknad är det den 

beroende variabeln i undersökningen och leder till överlevnad. Oberoende variabler 

visas i tabellen nedan. Utifrån teorier och perspektiv har olika undersökningsområden 

framträtt. I empirikapitlet underlättar områdesindelningen för läsaren.  

 

 

Teori och perspektiv Område Oberoende variabel 

Relationsmarknadsföring Relationer Interaktion ,Relationer 

Involveringsteorin Kunder Engagemang 

Word of Mouth Marknadsföring Kännedom 

Differentiering Särskiljning och Varumärke Unikhet, Mervärde, Image 

Brand Equity Särskiljning och Varumärke 

Kunder 

Kvalitet, Varumärkesuppbyggande 

Image/identitet 

PR och Relationen 

till media 

Marknadsföring Relation till media 

Customer Relationship 

Management,CRM 

Relationer Kundkontakt 

Figur 6: Teoretisk referensram80 

 
                                                 
80 Figur egen 
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Interaktion och relationer kommer att användas i undersökningen för att se på vilket 

sätt företagen arbetar för att skapa mervärde för sina kunder, leverantörer och andra 

intressenter. Om företagen har en nära och långsiktig kontakt med sina kunder arbetar 

företagen med värdeskapande och långsiktiga relationer. Tyder undersökningen istället på 

kortsiktiga utbyten med kunder och intressenter arbetar företagen utifrån ett 

transaktionsperspektiv  

 

Graden av engagemang kommer att undersökas för att se om företagen anser sig ha 

kunder som är engagerade. Säger företagen sig ha högt engagerade kunder är 

förutsättningarna för långsiktiga relationer och utbyten god. Engagerade nöjda kunder 

blir ofta höginvolöverade kunder som är benägna att göra återköp. Ser företagen sina 

kunder som oengagerade är förutsättningarna för långsiktiga relationer och involvering 

liten . 

 

Hur förtagen arbetar med att sprida kännedom om sig och sina produkter kommer att 

undersökas för att se med vilka medel som företagen marknadsför sig. Arbetar de inte för 

att skapa kännedom om sig är fötutsättningarna för att synas mindre och därmed minskar 

förutsättningarna för att överleva.. 

 

För att undersöka hur företagen arbetar för att skilja sig ifrån mängden kommer unikhet, 

mervärde och image att undersökas. Arbetar dem aktivt med att erbjuda något som 

ingen annan erbjuder kan företagen skapa mervärde och då finns förutsättningar för att 

uppmärksammas på en redan välfylld marknad. Om företaget tror att deras image 

överenstämmer med kundens finns det forutsättningar för att kunden på så sätt kan 

identifiera sig med varumärket. Utan dessa särskiljningsmetoder kommer företagen inte 

att kunna uppmärksammas på en välfylld marknad. 

 

Kvalitet och varumärkesuppbyggande kommer att undersökas för att se hur företagen 

arbetar med att förmedla och utveckla sitt varumärke. Även hur företaget uppfattar hur 

väl deras egen image/identitet stämmer överens med hur de tror att deras kunder ser dem 

som kommer att undersökas. Arbetar företagen för att bygga ett starkt varumärke, att 
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förmedla och producera god upplevd kvalite på produkterna och för att förmedla den 

image/identitet de själva ser sig stå för finns förutsättningarna för att få lojala kunder och 

överleva på en konkurrentutsatt marknad. Utan dessa medel är förutsättningarna små för 

överlevnad. 

 

Företagens relation till media kommer att undersökas för att se hur och om de arbetar 

aktivt med att synas i  tidningar och magasin. Finns det en nära relation till media finns 

förutsättningar för att få gynnsam gratisreklam.  

 

Även graden av kundkontakt kommer att undersökas genom att se hur företagen atbetar 

för att skapa kontakt med sina kunder och hur dem uprätthåller den. Detta då det är 

viktigt att företag känner sina kunder och har kunskap om dem. En sådan kontakt kan ske 

genom exempelvis kundklubbar eller medlemsutskick. Arbetar företagen aktivt med 

dessa åtgärder är förutsättnigarna goda för att skapa lojala och engagerade kunder. Om 

kundkontakten inte upprätthålls kommer leder det till svikande och icke återkommande 

kunder. 
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4 EMPIRI 
 
I empirin presenteras fallföretagen Polarn och Pyret, Plastisock och Tuss kortfattat och 
de intervjuer som genomförts återges. 
 
 
ÖVERSIKTSTABELL 

 Polarn och Pyret Plastisock81 Tuss 
Anställda 
 Ca 500 2 1 

Omsättning. Tkr 
2006 332 617 700 799 

Omsättning. Tkr 
2005 281 078  311 

Resultat Tkr 
2006 41 276  -289 

Resultat Tkr 
2005 27 073  -158 

Prisexempel 
bomullströja82 
Åldersgrupp83 

169 SEK 
 
0-11år 

189 SEK 
 
0-10 år 

250 SEK 
 
0-8 år 

 
Figur 7: Tabell över de tre fallföretagens verksamhet i siffror84. 

                                                 
81 Jarbo Malin, delägare Plastisock 
82 Prisuppgift Tuss från www.tuss.se, Polarn O.Pyret butiken Götgatan, Jarbo Malin, Plastisock 
83 Intervju: Walfridsson Reine, Polarn O. Pyret, Jarbo Malin Plastisock, Åman Catti, Tuss 
84 Figur egen, källor: www.affärsdata.se 
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4.1 Polarn och Pyret 
 
Nedan återges sammanfattat telefonintervjun med Reine Walfridsson, Marknadschef på 

Polarn och Pyret. Information om Polarn O. Pyret är även hämtad från företagets 

hemsida. 

 

Företagspresentation 

Redan 1909 lades grunden till Polarn O. Pyret då Nils Adamsson startade sin första butik 

för att sälja preventivmedel. Sortimentet utvecklades senare till att innehålla även 

sjukvårdsartiklar, babyutrustning och barnkläder. 1976 ändrade Polarn och Pyret 

inriktning och den randiga bomullstrikån togs fram. 

Polarn O. Pyret är idag ett varumärke som designar, producerar och distribuerar 

barnkläder via egna butiker och franchisebutiker. 85 Polarn O. Pyret har 30 personer 

anställda på huvudkontoret sammanlagt arbetar dryga 500 personer på företaget, då 

inräknat alla butiker. Företaget ägs av modekoncernen RNB, som bland annat även äger 

JC och Brothers and Sisters. Just nu finns det 54 Polarn O. Pyret butiker runt om i 

Sverige. I  Europa finns företaget i England, Estland, Finland, Irland, Island, Lettland, 

Litauen, Norge och Ryssland. År 2006 hade företaget en omsättning på 331,4 Mkr. 

Produktionen sker i Europa och Asien. Då främst i Portugal, Italien, Turkiet, Kina och 

Thailand. 

 

Särskiljning och Varumärke 

Idag är Polarn O. Pyrets affärsidé att göra smarta kläder för barn vilka köps av föräldrar 

och sälja dessa genom egna butiker.  Med egna butiker menas egenägda och 

franchisebutiker. I butikerna finns personal som kan mest om hur man ska klä sina barn.  

Enligt Reine Walfridsson, Marknadschef på Polarn O. Pyret, så det handlar väldigt 

mycket om service och kunskap. Enligt honom är funktion det som utmärker Polarn O. 

Pyret i förhållande till sina konkurrenter och ser sig som ledande inom funktionsplagg för 

barn. 

 

                                                 
85 www.polarnochpyret.se 
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Enligt företagets hemsida står varumärket står för hög kvalitet, funktion och design. 

Företagets filosofi är glada, torra och varma barn i alla väder. Det är de randiga 

barnkläderna som är varumärkets signatur och en stark bärare av varumärkets identitet. 

Sortimentet är uppbyggt kring värdeorden kvalitet, funktion och design där stor vikt läggs 

vid att kläderna ska vara lätta att sköta och använda samt barnsäkra. 

 

Enligt Reine Walfridsson är det som varumärket är mest känt för och det som hamnar på 

topp tre listan när företaget gör varumärkesundersökningar; funktion, kläder för alla 

väder och sjuttiotals retro.  

 

Värderingar som Polarn O. Pyret laddar sitt varumärke med är en filosofi kring 

barnkläder. Filosofin bygger på en pelare där grunden är att låta barn vara barn och att 

inte göra saker som är minikopior av vuxenkläder. Att designa kläder där man tittar 

utifrån behovet för barnet mer än att man gör plagg för sakens skull. Detta gör att varje 

plagg är behovsanpassat och utvecklat. Den andra filosofin, enligt Reine Walfridsson, är 

att låta barn vara barn längre att inte skriva folk på näsan att det ska vara flicka eller 

pojke utan Polarn O. Pyret planerar kollektionen utifrån könsneutrala värderingar. 

Sortimentet ritas sedan ut mot mer pojkiga och flickiga kläder men grunden är unisex.  

 

Reine menar vidare att som förälder eller mor och farförälder så ska man känna sig trygg 

när man handlar hos Polarn O. Pyret. Man ska veta att det är kläder som håller och som 

liksom överträffar förväntningarna. Man ska känna sig trygg både när det gäller 

reklamtionspolicy och barnsäkerhet samt en mängd olika aspekter. Genom att bygga 

varumärket kring den filosofin så tror Polarn O. Pyret också att dem skapar en 

värdegemenskap kring varumärket Polarn O. Pyret. Värderingar som överrensstämmer 

med dem värderingar som målgruppen har. Där sker det enligt Reine Walfridsson en 

otrolig lojalitet till Polarn O. Pyret.och uttrycker vidare att det är väldigt viktigt att vara 

personlig i kommunikationen till sina kunder för att förmedla varumärket. 
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När det gäller funktionalitet så är det mycket viktigt för Polarn O. Pyret. Företaget menar 

att barnkläderna ska underlätta dels för användaren men även för föräldrarna. Dem ska 

vara enkla att använda och det ska vara enkelt att tvätta då man vet att barn har en 

tendens att smutsa ner sig mer än vuxna. Barnkläder kräver en mycket högre kvalitet än 

vuxenkläder för slitaget är så mycket högre, dem kryper, springer, drar och släpar. På 

grund av detta krävs det en mängd olika saker när det gäller funktionalitet enligt Reine, 

framförallt när det gäller ytterplaggen. Funktionella egenskaper är ofta tvättegenskaper, 

slitstyrka, hållbarhet, vindtäthet, vattentäthet, flexibilitet. Man kan göra ett slitstarkt plagg 

men om det inte är flexibelt nog, så kan barnet inte kan röra sig i det. Då fyller inte 

plagget någon funktion, så det måste vara en balans mellan slitstyrka och flexibilitet. Det 

är inom detta område som Reine menar att Polarn och Pyret tänker lite annorlunda och 

designar inte några rustningar utan försöker göra plagg som är sköna att ha på sig. 

 

Emotionella värderingar som varumärket laddas med är dels trygghet och igenkänning 

genom kopplingar till den egna barndomen och nostalgi. Reine anser vidare att Polarn O. 

Pyret har ett väldigt unikt designspråk. Han menar att det handlar om att skapa 

emotionella värderingar för ett gillande av det designspråk som Polarn och Pyret är vilket 

han ser som ganska enkelt, rent och till viss del naivt. Företaget har tagit fasta på att 

arbeta med etiskt försvarbara produkter och inte använda krigsmönster, spets och behåar i 

sina kollektioner. Till hösten kommer även en ekologisk kollektion. 

 

Valet av butiksläge är mycket viktigt för Polarn och Pyret. Reine ser dock inte att dem 

har samma behov att ha extrema A-lägen som tillexempel H&M. Kunderna hittar till 

butikerna ändå. Fördelningen är hälften, hälften när det gäller att ligga i köpcentra kontra 

att ligga i cityläge. 

 

Kunder 

Polarn och Pyret delar in sin målgrupp i två grupper. Den ena är föräldrar med barn från 0 

till 11 år. Där räknas både mamma (kvinna), pappa (man) och gravida . Den andra består 

av presentköpare, där inryms mor och farföräldrar, släkt och vänner vilka bildar den stora 

breda massan.  
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Reine Walfridsson ser de typiska kunderna som otroligt engagerade, dem prioriterar 

kvalitet och funktion för hög modegrad och lågt pris. Dem är i större utsträckning 

höginkomsttagare, akademiker och bor i storstäderna. 

 

Reine tror, med bakgrund av flertalet kundundersökningar, att kunderna uppfattar 

företaget som ett väldigt ärligt varumärke och att dem är det dem uppfattas. Han menar 

vidare att kunder anser att Polarn O. Pyret  inte så mycket hysch pysch och konstigheter. 

Det är ett svenskt varumärke som känns kvalitetsinriktat, som har en väldigt randig 

identitet och som alltid står på barnens sida. 

 

Bland småbarnsföräldrar anser Reine att det idag finns en polarisering där den ena parten 

köper extrema designprodukter som Burberry, DKNY och Armani till sina barn. Där 

handlar det mycket om att göra barn till minikopior av vuxna. Å andra sidan finns det 

dem som väljer Polarn O. Pyret och som vill låta barn vara barn längre. Han menar vidare 

att denna grupp väljer tydligt att det inte handlar om barnkläder. Det handlar mer om att 

låta barnen ha kläder som dem kan leka i, vara aktiva i och vara flexibla i. Föräldrar 

köper kläder som andas, som är bekväma etcetera. Han tror inte att det finns så mycket 

mittemellan utan det är lite antingen eller, där Sverige eller Skandinavien har större 

tendens till att låta barn vara barn än i tillexempel Nordamerika och södra Europa. 

 

 

Marknadsföring 

Marknadsföringsbudgeten, som ligger mellan 15 till 25 miljoner SEK per år, fördelas på 

flertalet olika kanaler. Ungefär hälften går till att bearbeta befintliga kunder genom den 

kundklubb som förtaget har. Resterande hälften går till att vinna nya kunder. Reine 

uttrycker att det handlar om att få in kunden i lojalitetstrappan och utveckla kunden 

tillsammans med företaget. 

 
Enligt företagets hemsida marknadsför dem sig med hjälp av adresserad direktreklam, 

annonsering och PR beroende på vald målgrupp. Polarn O. Pyret arbetar även aktivt med 

relationen till PR och media.  
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Reine Walfridsson beskriver arbetet mot två håll, dels mode PR, som gäller utlåning av 

kollektionsprover till modepress och dels corporate PR som gäller mer att bygga 

varumärket Polarn och Pyret mot investerare och mot press i allmänhet.  

 

Reine berättar vidare att Polarn O. Pyrets marknadsföringsstrategi har ändrats under årens 

gång. Det gick inte så bra för Polarn och Pyret under 80- och 90-talet då ränderna hade 

plockats bort ur sortimentet och genom det förlorade företaget sin identitet. I och med 

millennieskiftet så började den identiteten som företaget står för idag att byggas. Reine 

menar att det gjordes genom arbeta med en kommunikationsstrategi som byggde på att ta 

tillbaka randen vilket dem nu har gjort. Nu gäller det att vidareutveckla det men också att 

lyssna på kunderna. Han poängterar att Polarn O. Pyret finns för sina kunder och att 

företaget inte vill sälja någonting som kunderna inte vill ha. Allting är på kundernas 

villkor helt enkelt.  

 
Polarn O. Pyret har haft en hel del olika samarbeten med andra företag. Framförallt på 

produktsidan där dem bland annat jobbat med ett hudvårdsföretag som heter Weleda och 

Boob som gör amningsbehåar. Nu är sortimentet renodlat där företaget endast jobbar bara 

med egen design och egna produkter vilket är en del av vår strategi.  Polarn O. Pyret 

jobbar med ideella organisationer som Rädda Barnen och hade ett samarbete tillsammans 

med Svenska Hockeyligan för att väcka frågan kring fairplay och schyssta spelregler i 

samhället.  

 

För att skapa relationer till sina kunder satsar Polarn O. Pyret väldigt mycket på service. 

Primärt ligger butikerna då det enligt Reine handlar väldigt mycket om att skapa relation i 

butik. Det finns även kundservice som fyller en väldigt viktig funktion då den är 

tillgänglig via mail och telefon och som företaget ser som en enskild butik. Polarn O. 

Pyret har under de senaste åren satsat jättemycket på att skapar en relation med sina 

kunder genom sin hemsida. Reine tror att företaget i framtiden kommer bli ännu mer 

eventbaserade för att på så sätt komma ut och verkligen möta sina kunder. 
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Lönsamhet, mål och visioner 

Polarn och Pyrets framtidsvision är att vara marknadsledande inom barnkläder och att 

leda och driva utvecklingen. Företaget tror också att det finns en marknad i övriga Europa 

och världen att satsa på. De vill göra en randig värld. 

Polarn och Pyret ökade sin omsättning med 18,34 % mellan åren 2005 och 2006 och 

resultaten mellan samma år ökade med 52 %86. Polarn och Pyret stod för 12% av RNBs 

omsättning 2006 men stod för dryga 20% av vinsten87.  

 
 
 
 

                                                 
86 www.affarsdata.se 
87 Sundén, Maria. 2007. Liten får kosta. Svenska Dagbladet- Näringsliv. Nr 5, 4-10 februari. 
 



 44

4.2 Plastisock 
 
Nedan återges intervjun med Malin Jarbo, en av delägarna i Plastisock.  
 

Företagspresentation 

Plasttisock grundades av Malin Jarbo och Emily Willman som träffade varandra på öppna 

förskolan när de båda hade fått sitt första barn. De tyckte båda att utbudet av barnkläder 

var alldeles för dåligt och var trötta på det könsuppdelade barnmodet och började sy 

barnkläder tillsammans. Hobbyn utvecklades till en verksamhet och februari 2005 

startade Plastisock på allvar. År 2006 hade företaget en omsättning på 700 000 och i maj 

2007 hade denna summa redan fördubblats. Företagets huvudkontor och showroom ligger 

i Malmö och som det ser ut nu så säljer Plastisock endast till återförsäljare. Tankar på en 

egen butik finns men just nu räcker inte tiden till då de befinner sig i en utvecklings- och 

expansionsfas. Företagets kläder går att köpa i ett 60-tal butiker runtom i Sverige och 

utomlands, då i Finland, Danmark, Norge, England, Australien, Belgien och Schweiz. 

Butikerna där kläderna säljs är oftast renodlade barnklädesbutiker eller inredningsbutiker. 

Plastisock producerar sina varor i Kina och har för närvarande två heltidsanställda, Malin 

och Emily själva, och en projektanställd på deltid.  

 

Särskiljning och Varumärke 

Plastisocks affärside är att göra mönster och färger som passar lika bra för både killar och 

tjejer och de tror att det är just textildesignen som är deras främsta konkurrensfördel. 

Företaget jobbar mycket med mönstret och själva textildesignen. Plastisock utvecklar sitt 

varumärke inför varje säsong då man presenterar en ty textildesign. Malin och Emily 

tycker att varumärket står för något som de kallar ”A colourful generation.” Detta betyder 

att man ska vara färgstark och våga ta plats, att alla ska kunna ta plats lika mycket och att 

de inte gör någon skillnad mellan pojkar och flickor. Enligt Malin är det många som 

skulle kalla deras formspråk för retrodesign. Företaget är mest kända för sin tydliga 

textildesign och att de gör modeller som kan bäras väldigt länge. I början kan man ha 

uppvikta lite pösiga byxor och sluta med helt raka. 

Företagets värderingar är jämställdhet och de jobbar emot uppställningen blått och rosa, 

kille och tjej.  
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De håller en färgskala och en mönsterskala och den hålls samma för pojkar och flickor. 

Grundarna säger att de arbetar mycket utifrån sig själva och deras egna värderingar. 

Malin säger att det är mycket personligt vart de tar vägen och vad de gör för någonting. 

Förra säsongen hösten 2006 hette Peace please och 5% av intäkterna gick till 

krigsdrabbade barn.  

 

Kvalitet är mycket viktigt för Plastisock, det är någonting de lever på. De jobbar med att 

hitta bra material och bra tryck som håller hög kvalitet. Än så länge använder Plastisock 

sig inte av ekologiska material på grund av att inköpspriserna fortfarande är alldeles för 

höga för att det ska vara ett alternativ. De utgår dock ifrån Swedish chemical guide for 

textile import och följer deras standarder som är ganska mycket striktare än EUs regler. 

 

Varumärkets funktionella fördelar är att kläderna har lång livstid och att de ska kunna 

finnas långsiktigt. Att man ska kunna följa upp med kläder från nästa säsong och de ska 

fortfarande gå att kombinera. Varumärkets emotionella fördelar är igenkänning från det 

glada 70- talet. Glada färger och samma kläder för både flickor och pojkar, känslan av ett 

samhälle på väg emot jämställdhet. 

 

Det är viktigt för Plastisock att butikerna som de säljer till står för samma värderingar 

som varumärket och det är någonting som har löst sig lite av sig självt. Detta eftersom det 

oftast är återförsäljare med samma tankar och värderingar som Plastisock har, vilka sökt 

sig till företaget.  

 

Kunder  

Den identitet som företaget vill förmedla är att förtaget uppfattas som något positivt och 

glatt samt att de gör barnkläder för barnen och inte små vuxenkläder. Plastisock tycker att 

imagen stämmer överens med företagets identitet. 

Malin Jarbo beskriver Plastisocks typiska kunder som 30+ och mycket engagerade 

föräldrar som är noga med vad de sätter på sina barn och vilka värderingar de ger sina 

barn. Sen finns de som bara är genuint modeintresserade. Men de som företaget kommer 

mest i kontakt med är dem som är väldigt engagerade. 
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Hon uttalar sig i frågan vad hon tror är viktigast för kunder som köper barnkläder och 

säger att det är mycket känsla och kvalitén som spelar roll. Hon menar också att speciellt 

när det gäller spädbarnskläderna ska det vara praktiskt och att den svenska marknaden 

fokuserar mycket just på det praktiska. Hon fortsätter med att påpeka att det inte är riktigt 

lika mycket så i Danmark. Där är det mer att designen och barnkläderna ska vara kul, 

något som Malin tror vara en traditionsfråga. 

 

Marknadsföring 

Plastisocks marknadsföringsbudget är för närvarande minimal. Företaget lägger inga 

pengar på annonser utan satsar istället på mässor och på agenter utomlands för att nå 

återförsäljarna. Nu har företaget en agent i England och en i Köpenhamn.  

Malin Jarbo säger att man kan säga att de har jobbat bakvägen för att få annonseringar. 

För företaget är kontakten med stylister mycket viktig då det är dessa som gör att 

kläderna kommer med i reportage i tidningar och magasin. Att synas i media är väsentligt 

för att attrahera återförsäljare. Mässorna fungerar som mötespunkt även när det gäller 

stylisterna.  

 

Plastisock arbetar mycket med kataloger och deras hemsida har varit otroligt effektiv för 

att nå ut. Det är där 90 % av slutkundera hittar företaget. Katalogerna går ut till 

återförsäljarna, och egentligen inte till slutkunderna. Även vykort skickas till alla 

återförsäljare, som dessa kan ha i sina butiker, och alla som säljer på Internet har tillgång 

till illustrationer. 

 

Plastisock har sedan starten arbetat mycket med marknadsföring via webben men ser att 

annonsering blir viktigare samt att mässkostnaderna kommer att öka ändå mer. Mässorna 

kommer fortsatt att vara den viktigaste marknadsföringsinsatsen. 

 

Relationer 

Plastisock anser att skapa goda relationer är viktigt och arbetar mycket i den andan.  

De samarbetar med, eller som Malin kallar det, har utbyte med UNI som är en 

återförsäljare i Stockholm.  
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De delade till exempel monter på Köpenhamnsmässan förra året. Plastisock får 

information om kunderna och vad de köper och så ger företagen tips och råd till varandra. 

Kontakten med textilfabrikerna är också frekvent och det är därför viktigt att relationen 

fungerar väl.  

 

Malin Jarbo beskriver sin relation till återförsäljarna och menar att de arbetar mycket med 

ärlighet. Är det någonting som är fel så säger de till direkt och de tar ansvar för sin 

kollektion och svarar ärligt på alla frågor. Plastisock försöker skapa goda relationer med 

kunderna och framförallt ha en personlig relation. Malin poängterar att mässorna är 

viktiga i och med den personliga kontakten som företaget får med sina kunder. Där möts 

de öga mot öga med återförsäljarna och stylisterna. Speciellt betydelsefullt tycker Malin 

att detta är då den mesta kontakten parterna emellan annars sker via mail. 

Vidare uttrycker hon att Plastisock inte jobbar på något särskiljt sätt när det gäller 

relationen med stylisterna utan menar att det har löst sig ganska mycket av sig självt. 

Plastisock skickar ut pressutskick inför mässor så att de hittar företaget och så att de 

kommer dit. Annars fungerar det så att stylisterna kontaktar företaget som är så trevliga 

och hjälpsamma som möjligt och följden har blivit för Plastisock att dessa har 

återkommit och det goda ryktet har spridit sig vidare. 

 

Lönsamhet, mål och visioner 

Det var inte förrän nu våren 2007 som Emily och Malin tog ut sina första löner och de 

säger att det är först nu som företaget börjar bli lönsamt och att de för närvarande växer 

kraftigt.  

Plastisock har redan nått upp till sina mål som de satte upp i sin affärsplan från början, att 

finnas i ett antal länder i Europa, att komma upp i en omsättning över en miljon. 

Företaget är just nu i ett läge där de måste ta ställning till och vad de vill i framtiden och 

därefter sätta upp nya mål. 

 De säger dock att de inte vill bli ett nytt H&M och vill helst stanna i ett läge innan det 

blir så stort at det inte blir personligt längre. De skulle vilja kunna ha en ok lön och kunna 

anställa 2-3 personer. 
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Deras framtidsvision är också att de ska kunna fortsätta utveckla sitt koncept och kunna 

lägga till mer produkter och kanske även börja göra ytterkläder. Sedan skulle Plastisock 

vilja kunna göra produkterna i ekologisk bomull och också jobba mer ideellt för det är 

någonting som företaget tycker är viktigt.  
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4.3 Tuss 
 
Nedan återges en sammanfattad intervju med Catti Åman, grundare och designer av Tuss. 

 

Företagspresentation 

Tuss är ett mindre barnklädesmärke, med bas i Stockholm, som drivs och designas av 

Catti Åman. Catti jobbade tidigare med konst och projektledning men valde att byta 

bransch och startade företaget 2004. Tuss består av både varumärket Tuss och 

konceptbutiken som finns på Artellerigatan. I butiken säljs flertalet barnklädesmärken 

samtliga från andra länder än Sverige. Cirka 70 % av det som säljs i butiken kommer från 

den egna kollektionen.. Här finns även skor och lite leksaker. Catti Åman driver butiken 

själv med en extra anställd. Företaget omsätter ca 1.2 miljoner kronor och kläderna säljs 

hos återförsäljare i USA, Japan, Italien, Belgien, Nederländerna och Frankrike. 

Produktionen sker i Kina, Polen och Portugal. Tuss har också en egen webbshop på 

Internet. Tuss kollektion riktar sig till barn från 0 till 8 år.  

 

Särskiljning och Varumärke 

Äffärsidén är enkla och rena barnkläder av hög kvalitet med minimalistisk färg och 

design med fokus på färgskalan svart, vitt, grått och beige. Producerat i mindre upplagor. 

Klassiskt, samtidigt som det är modernt, estetiskt, funktionellt och hållbart. Namnet Tuss 

står för ”the ultimate simple solution” vilket enligt Catti står för det enklaste. Hon tror att 

varumärket är känt för rena linjer och att det inte är så mycket färger. Butiken i sig är ett 

koncept där föräldrar ska hitta allt de behöver. 

 

Tuss ser det som en av dess främsta konkurrensfördelar att inte finns så många diskreta 

barnkläder. Även utomlands så är det få som koncentrerar på färgskalan vitt, svart, grått, 

beige och neutrala färger med enkel design. Med enkel design menar Catti Åman inte att 

man inte tänker på design utan att det är enkla linjer och inte så mycket puff och gull. 

Tuss gör inte heller kläder för kille eller tjej utan arbetar med unisex. Idag ser inte Tuss 

några större konkurrenter inom sin genre men att föräldrar idag kanske är mer 

intresserade av loggor överallt och tydliga flick/pojk kläder.  
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Varumärket Tuss står inte för stora loggor. Catti är ”allergisk” mot att göra barnen till 

målbärare av varumärken och värderar istället sköna kläder för barnen högt.  

 

Funktionalitet och kvalitet är ytterst viktigt. Plaggen ska kunna kombineras ihop med 

varandra. Om föräldrar köper tre plagg från Tuss så ska de kunna användas ihop. Tanken 

är att kläderna ska fungera och inte bara vara fina. Tuss står för användbar funktion. 

Tröjor av cashmere ska kunna tvättas i maskin och inte bara användas som finplagg. 

Kollektionen går ”ihop” så att plaggen ska kunna kombineras med varandra. Emotionellt 

tror Catti att hennes kunder ser märket som diskret och inte skrikigt. Positiva reaktioner 

från kunder är att dem tycker det är skönt att slippa en massa färger och ”grejer” på 

kläderna..  

 

För att förmedla sitt varumärke arbetar Catti med hemsidan där det även finns en 

webbshop. Hon anser själv att hon borde arbeta mer med att få fram sitt märke och att det 

är synd att hon inte arbetar mer med stylister och PR. Trots detta lånar ändå många 

tidningar plagg, kanske för att det inte finns många svenska barnklädesmärken att välja 

på enligt Catti. Hon arbetar mycket med produktutveckling vilket tar tid och är kostsamt 

men som hon ser som en rolig bit av arbetet. 

 

Tuss säljer mycket i USA och Italien och det är där som varumärket växer. Catti Åman 

menar att det inte skulle fungera att bara sälja i Sverige. Tuss medverkar på mässor 

utomlands men satsar inte på den skandinaviska marknaden. 

 

Kunder 

Enligt Catti är det inte dem typiska småbarnsföräldrarna som kommer till Tuss och det är 

inte heller typiska barnkläder. Märket vänder sig enligt Catti till en ganska smal krets, 

vilket begränsar. Det är inte bara människor som har pengar som köper utan det är folk 

som medvetet gör ett val. Kunderna är väldigt engagerade i produkten och medvetna. 

Catti säger att det finns dem som kommer till butiken och upplever märket som konstigt 

och trist. En del undrar om vad som är pojke/flicka men sen är det många som upplever 

Tuss tvärtom och som tycker det är bra med unisex. 
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Många av kunderna är förstabarnsföräldrar och föräldrar till små barn från 0 till 3år men 

även mor- och farföräldrar. Kunderna är mellan 25 och 75. Emotionellt är det en ganska 

personlig kund. Väldigt många blir en personlig kontakt Även med utländska kunder 

skapas det personliga kontakter. 

 

Catti tror att priset och kvalitet spelar en betydelsefull roll för kunder som köper 

barnkläder då det är en begränsad tid dem kan användas. Hon tror att kunder accepterar 

sämre kvalité på ett billigt plagg som handlas hos någon av lågpriskedjorna. Kvalitet är 

ytterst viktigt när plaggen kostar desto mer. 

Catti märker av tendenser men ser det inte som regel att föräldrar klär sina barn efter hur 

de klär sig själva. 

 

 

Marknadsföring  

Marknadsföringsbudgeten är minimal. År 2006 annonserade Tuss i modemagasinet Bon 

och i den internationella barntidningen Kidswear. Catti skulle dock gärna jobba mer med 

marknadsföring. Idag skickar Catti pressreleaser och ett nyhetsbrev som går ut till kunder 

och journalister på Internet via mail. Hon jobbar även med stylister. 

 
Catti tror att om man ska börja och bara få ut sitt märke så är närheten till centrum 

jätteviktig när man väljer butiksläge. Hade hon haft mycket pengar skulle hon gärna ha 

butiken ännu närmare centrum vid mer shoppingstråk. Som det ser ut idag hittar ändå 

kunderna till Tuss.  

 

Catti menar att det är genom att folk pratar om märket som det har spritt sig. Kunder som 

har varit i butiken, köpt någonting eller någon som har sett ett plagg på barn i lekparken 

pratar om märket.  

 

Tuss började exportera genom att det kom intresserade utländska återförsäljare och 

journalister till butiken. Catti träffar även inköpare då hon reser till New York, Florens 

och Paris för att medverka på mässor och det är genom dessa resor hon marknadsför sig. 
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Det är kostsamt men förhoppningen är att öka volymen. Tuss har valt att inte medverka 

på mässor i Skandinavien då Catti inte ser samma intresse för märket här som i till 

exempel Japan, USA och Frankrike. 

 

I Amerika försöker Tuss inte finnas i flera butiker i en och samma stat utan begränsar sig 

till max två per stat.. Valet av butik är då mycket viktigt och Catti ser noga till att  

återförsäljarna har andra märken som Tuss passar in med och att klientelet 

överensstämmer med hennes kundkrets. I och med att Tuss är så neutrala och ”tråkiga” 

kläder så försvinner det om det stoppas in bland rosa, gult och orange. Catti har därför 

fått avböja flertalet återförsäljare.  

 
 
Relationer 

Tuss har i samarbete med klädmärket HOPE gjort jeans, då Catti personligen känner 

designern Stefan Söderberg. Catti menar att utan sina kontakter skulle det inte gå och att 

det gäller att ta tillvara på alla relationer, alla man känner. Henrik Nygren har hjälpt till 

med grafisk design.  

 

För att få återkommande kunder arbetar Tuss med att sälja en bra produkt. Ofta skapas 

även personliga relationer till kunderna då det är en liten butik. Vilket enligt Catti själv 

kan vara både på gott och ont. Den negativa sidan kan va när Catti inte är i butiken och 

någon annan jobbar så tar det lite tid för folk att bygga en ny relation. Annars tycker hon 

att det bara är positivt med egen butik. En gång per månad skickas ett nyhetsmail där 

kunderna får information om nyheter och förtur på rean. 

 

Lönsamhet, mål och visioner 

Visionen för Tuss är att kunna växa i den takt så att kontrollen kan bibehållas. Catti 

Åman menar att det är lätt att växa fort men sen kan det bli problem med att leverera. 

Idag är inte verksamheten lönsam då de mesta överskottet går till produktutveckling. När 

Tuss startade för tre år sedan så fanns det nästan inga barnklädesaffärer. Catti menar att 

det har hänt jättemycket på dem här åren.  
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NEDAN FÖLJER EN SAMMANSTÄLLNING AV FALLFÖRETAGEN 

 

 

Områden 
uppdelade i 
variabler 

Polarn O. Pyret 
”Smarta kläder för 
barn” 

Plastisock 
”A colorful generation” 

Tuss 
”The ultimate simple 
solution” 

Särskiljning/  
Varumärke 
 
• Unikhet 
 
• Mervärde 
 
 
• Kvalitet 
 
• Image, 
• Varumärkes- 
      uppbyggande 
 

 
 
Randigt, 
funktionellt 
 
Trygghet, kunskap 
 
 
God. Funktionella, 
slitstarka, säkra 
 
Unisexmode 
Kläder för barn i 
lek. 

 
 
Nostalgi, glada 
färger,textilmönster 
 
Värderingar, 
jämställdhet 
 
God. Plaggen kan 
användas länge 
 
Unisexmode, 
barnkläder för barn, 
inte små vuxna 

 
 
Sobra enkla kläder, 
diskreta färger 
 
Personligt, exklusivt 
 
 
God. Lätta att 
kombinera 
 
Unisexmode, inga 
detaljer och märken. 
Allt ska gå att 
kombinera 

Kunder 
• Image/Identitet- 
      korrelation 
• engagemang 
 
 

 
Stämmer överens 
 
Engagerade 

 
Stämmer överens 
 
Engagerade 

 
Stämmer överens 
 
Engagerade  

Marknadsföring 
• Kännedom 
• Relationen till 
media 
 

15-25 Mkr 
Direktreklam, 
Annonser, och PR. 
Hemsida 

Liten budget.  
Mässor  
Relationen till stylister, 
Agenter utomlands.  
Närmar sig 
annonsering  
Word of mouth 
Hemsida 

Minimal budget. 
Mässor 
Word of mouth 
Hemsida 

Relationer 
 
• Kundkontakt 
• Interaktion 
• Relationer 

Kundservice 
Personlig kontakt I     
butik. 
Ideella 
organisationer. 

Nära kontakt med 
återförsäljarna.  
Viss kontakt med kund.  
Bra relationer till 
stylister 

Nära relation till 
kunden. 
Nyhetsbrev via 
maillista. 
Personliga kontakter. 
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Lönsamhet 
 

Mycket lönsamt 
Stor omsättning och 
positivt resultat. 
Lönsamheten ökar 

Börjar bli lönsamt. 
Omsättningen ökar 
kraftigt. 

Omsättningen ökar 
men lönsamheten 
halkar efter på grund 
av 
produktutveckling 

Mål och visioner Mer 
utlandseteblering 
Marnadsledare 

Ökad lönsamhet, större 
omsättning men 
bibehållen personlighet 

Ökad lönsamhet. 
Större omsättning 
under kontroll 

 
Figur 8: Sammanställning fallföretag88. 

                                                 
88 Figur egen 
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5 ANALYS 
 
I detta kapitel avses empirin analyseras enligt den teoretiska referensramen. Detta görs 
genom att se delar av en helhet och undersöka hur de förhåller sig till varandra. 
Nedan följer analys utifrån den teoretiska referensramens variabler 

 

Interaktion och relationer 

För samtliga företag är det viktigt att skapa en personlig kontakt till kunden. Tuss gör det 

då designern arbetar i en liten butik där det lätt blir en personlig kontakt med både kunder 

och återförsäljare. Plastisocks kundkontakt blir genom återförsäljarna genom vilka dem 

kan få god information om slutkunden. Genom mässor som både Tuss och Plastisock 

medverkar frekvent på får dem personligkontakt med återförsäljarna. Plastisock 

poängterar vikten av att mötas öga möt öga med sina kunder.  

Polarn O. Pyret och Plastisock har samarbetat med ideella organisationer så som Röda 

Korset. Polarn O. Pyret har tidigare under åren haft samarbete med andra varumärken. 

Plastisock har en nära kontakt och kunskapsutbyte med ett annat barnklädesmärke. 

Personliga relationer värderas högt av de mindre företagen som drar i alla kontakter för 

att få hjälp både ekonomiskt och marknadföringsmässigt 

 

Engagemang 

Samtliga fallföretag ser det som att dem har lojala och engagerade kunder med fokus på 

kvalitet och att kläderna ska vara praktiska. Även känslan för plagget, designen, är viktigt 

för kunden. Plastisocks typiska kunder mycket engagerade föräldrar som är noga med 

vad de sätter på sina barn och vilka värderingar de ger sina barn. Det finns även dem som 

är genuint modeintresserade. Tuss vänder sig till en smalare krets av medvetna föräldrar 

och kanske inte den typiske småbarnsföräldern. .Polarn O. Pyret har en bredare kundkrets 

och en större sådan då de finns i flertalet butiker och länder. 

 

Kännedom 

För att skapa kännedom och marknadsföra sig arbetar fallföretagen utifrån skilda 

förustsättningar. Polarn O. Pyret har en marknadsföringsbudget på 15-25 miljoner.  
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Dessa pengar används genom att satsa hälften på att få nya kunder och hälften för att 

bibehålla de gamla. Polarn O.Pyret använder sig av direktreklam, annonsering och PR. 

Tuss och Plastisock kan inte precisera någon budget då dem har en mycket liten sådan.  

Samtliga arbetar aktivt med sina hemsidor och ser der som dessa som sina främsta 

marklnadsföringsmedel. För Plastisock kommer 90 % av nyvunna kunder i kontakt med 

företaget genom hemsidan. Internet är viktigt för samtlliga företag för att vinna nya 

kunder och hålla kontakten med befintliga. 

För Plastisock och Tuss är mässor den största marknadsföringsansatsen. Där träffar de 

sina återförsäljare och även stylister som ser till att kläderna syns i media. För samtliga är 

det viktigt att deras lojala kunder sprider information om varumärket. För de små är det 

på det sättet som de har vuxit, genom word of mouth. 

 

Unikhet, mervärde och image  

Företagen utmärker sin produkt och skiljer sig från mängden med distinkta sätt. 

Varumärkesassociationerna till företagen är för Polarn O. Pyret randigt, Plastisock står 

för glada färger och textilmönster och Tuss gör sobra enkla kläder med diskreta färger i 

en begränsad upplaga. Det är dessa associationer som gör dem unika. Samtliga gör kläder 

till barn, inte vuxenkläder för barn där barn ska få vara barn länge. Polarn O. Pyret menar 

att de ger mervärde genom den trygghet de ger sina kunder på grund av den kunskap de 

besitter efter flera år i branschen. Tuss och Plastisock använder sina egna personliga 

värderingar för att skapa mervärde för kunder med liknande värderingar. Värderingar 

som överensstämmer med de värderingar som målgruppen har vilket i sin tur leder till 

engagemang och lojalitet. Den image som samtliga företag vill förmedla till sina kunder 

står för könsneutrala värderingar. Hos Polarn O. Pyret finns en styrning mot detta medan 

de två mindre har ett renodlat tankesätt där hela kollektionen är unisex. 

 

Kvalitet, varumärkesuppbyggande, image/identitet. 

Samtliga arbetar mycket med att ha hög kvalitet på sina produkter och ser det som en 

förutsättning för att få återkommande kunder och positiv Word of Mouth. Emotionella 

laddningar för Polarn O.Pyret och Plastisock är igenkänning och kopplingar till den egna 

barndomen genom nostalgi.  



 57

För Tuss handlar det om enkelhet och neutralitet utan att förmedla varumärke. 

Funktionellt gäller det för samtliga att plaggen ska kunna användas länge och kunna 

kombineras med varandra. Slitstyrka, komfort och säkerhet är också viktiga 

varumärkesbyggande medel. 

 

Relation till media  

Polarn O. Pyret arbetar aktivt med PR och för Tuss och Plastisock är relationen till 

stylisterna speciellt viktig. Detta eftersom stylisterna är de som bestämmer vad som 

kommer visas i reportage och blir därför ett kostnadssnålt sätt att marknadsföra sig på. 

Plastisock arbetar aktivt med relationen till stylister och media genom att försöka vara så 

tillmötesgående, hjälpsamma och vänliga som möjligt. Detta har gjort att det goda ryktet 

om varumärket har spridit sig vidare. 

 

Kundkontakt  

Internet är viktigt för samtlliga företag för att vinna nya kunder och hålla kontakten med 

befintliga. Både Plastisock och Tuss använder sig av nyhetsbrev till sina kunder och 

pressreleaser för att uppmärksammas. Polarn O. Pyret har en kundtjänst. Samtliga ser det 

som viktigt att vara personlig i sin kommunikation till sina kunder. Via mail och Internet 

skapar samtliga företag starka kontakter med sina kunder. Polarn O. Pyret ser sin 

kundservice som en butik vilken ger mervärde. 
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6 RESULTAT 
 
 
I detta kapitel presenteras resultatet från undersökningen som svarar på syftet. Syftet 

med denna uppsats är att göra en jämförande fallstudie för att analysera och utvärdera 

två små och ett stort barnklädesföretags marknadsföringsstrategier. 

 

Den största skillnaden mellan det stora företaget och de två mindre är att Polarn O. Pyret 

har en uttalad marknadsföringsstrategi och en stor marknadsföringsbudget. Med mycket 

pengar och strukturerade marknadsföringsplaner når de en bred massa. 

De mindre har ingen uttalad strategi och inte heller så mycket pengar att marknadsföra 

sig med. För små är det istället alternativa metoder så som mässor som används. Denna 

typ av marknadsföring, som de små använder sig av, är ingen direkt marknadsföring till 

kunden utan når dessa via stylisterna och återförsäljare.  

 

Samtliga företag ser hemsidan som en mycket viktig del av marknadsföringen. Hemsidan 

fungerar som direktmarknadsföring mot kunderna. Kollektionerna finns att se på 

hemsidan och därigenom kan kunden finna det dem vill ha för att sedan inhandla i 

butikerna. Detta sparar tid och ger därigenom ett ökat mervärde för kunden. Polarn O. 

Pyret arbetar mycket med att ge kunskap både på hemsidan och i butiken. Genom det 

känner kunden trygghet vilket minskar riskerna för kunden vid köpet. Polarn O. Pyret och 

Tuss använder hemsidan för att skapa kontakt med sina kunder genom medlemskap och 

informationsutskick. 

 

Speciellt för de mindre företagen är det kostnadssnåla marknadsföringsmedlet Word of 

Mouth essentiellt och nödvändigt för att skapa kännedom. En god relation till PR och 

Media anses av samtliga som en nyckel till framgång. Polarn O. Pyret har resurserna som 

krävs för att arbeta aktivt för att skapa goda relationer. De mindre arbetar med detta 

genom att vara så tillmötesgående och hjälpsamma som möjligt. 
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Samtliga barnklädesmärken arbetar med att förmedla en egen varumärkesidentitet som 

ska stämma med deras image. Den identiteten som företagen differentierar sig genom är 

kvalitet, funktion, design och även med emotionella mervärden så som värderingar 

gällande till exempel könsneutraliet och tankar om att låta barn vara barn.  

Företagen vinner kundernas engagemang genom att företagets värderingar och identitet 

stämmer överens med föräldrarnas. Med hjälp av dessa funktionella och emotionella 

mervärden utmärker sig företagen i mångfalden och blir därigenom något som kunden 

kan associera till och även betala ett högre pris för. Alla tre företagen differentierar på 

dessa sätt sig bort ifrån lågprisjättarna som är marknadsledande. 

 

Företagen beskriver sina kunder som medvetna, engagerade och noggranna i sina inköp. 

De är noga med vad de sätter på sina barn och vilka värderingar de ger sina barn. 

Samtliga företag värdesätter högt den personliga och goda relationen till sina kunder, 

leverantörer och återförsäljare. Polarn O. Pyret arbetar aktivt med relationen till 

kunderna. De arbetar med Customer relationship marketing, genom sin kundservice och 

kundklubb och de värdesätter kunnig och engagerad personal som kan förmedla 

företagets identitet. Plastisock värdesätter relationen och interaktionen till återförsäljarna 

då de vill ha en personlig och god relation. Tuss gör detsamma genom en egen butik. De 

mindre företagen drar nytta av personliga relationer för att kunna genomföra sådant som 

de inte annars skulle ha råd med. 

 

I grunden använder samtliga företag sig av liknande marknadsföringselement. Den största 

skillnaden är att den största av de tre fallföretagen överhuvudtaget har en 

marknadsföringsbudget. Polarn O. Pyret har även ett etablerat varumärke som lockar en 

bred publik De arbetar mer strategiskt med marknadsföring och använder sig även av 

annonsering. De mindre bygger sitt varumärke genom Word of Mouth, värderingar och 

goda relationer. Företagen knyter kunderna till sig genom andra sätt än de traditionella 

Transaktionsmarknadsföringsmetoderna. Polarn O. Pyret, Tuss och Plastisock använder 

sig av Relationsmarknadsföring där mjuka värdena står i centrum då man inte kan 

konkurrera med pris. 
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7 SLUTSATS  
 

Slutsatsen svarar på frågeställningen: Vilka faktorer är viktiga för att ett litet nystartat 

barnklädesmärke ska kunna överleva på en konkurrensutsatt marknad? 

 

För ett litet nystartat barnklädesmärke är det nödvändigt att differentiera sig bort ifrån 

lågprisjättarna och genom det erbjuda något som dessa inte har. Eftersom man inte kan 

konkurrera med pris måste andra värden tillföras produkterna. Dessa mervärden kan vara 

värderingar, moral, etik, säkerhet, trygghet samt design, kvalitet och funktionalitet.  

 

Barnföräldrar idag söker ett alternativt utbud av barnkläder och är trötta på det starkt 

könsuppdelade barnmodet som dominerar på marknaden. Där färger men även logotyper, 

märken och tryck med bilar, robotar, blommor och hjärtan som stärker 

könsuppdelningen. Emotionella värden som är viktiga för föräldrar är igenkänning och 

nostalgi genom kopplingar till den egna barndomen.  En relevant faktor för kundlojalitet 

för små barnklädesmärken är följdligen att titta tillbaka i tiden för att se hur barnen var 

klädda då föräldrarna var små.  

 

Ett starkt varumärke som förmedlar den identitet som företaget vill stå för är viktigt för 

överlevnad på en välfylld och konkurrensutsatt marknad. Att utstråla något unikt gör att 

barnklädesmärket fastnar i konsumentens medvetande. Ett signifikant formspråk eller 

färgskala som företaget förknippas med kan vara en varumärkesstrategi. 

En annan viktig faktor för små barnklädesmärken är att hålla en god och jämn kvalitet på 

produkterna. Detta för att skapa nöjda och återkommande kunder och genom det positiv 

Word of Mouth. 

 

Att få en god och nära kundrelation är en mycket viktig faktor för överlevnad. En relation 

uppstår mellan företag och kunder då varumärket står för samma värderingar som 

föräldrarna. Även goda relationer till stylister och media är betydelsefulla för små 

barnklädesmärken då det är dessa som bestämmer vilka kläder som visas i modereportage 

och därmed ger gratis marknadsföring.  
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Föräldrar idag lägger mer pengar på sina barn och vill hitta det allra bästa. De är 

engagerade och medvetna i sina köp. Det är därför relevant för små barnklädesmärken att 

för överlevnad utnyttja detta engagemang och ta till vara på de informationssökande 

föräldrarna. De är höginvolverade i sina köp och betalar ett högt pris vilket gör att det blir 

viktigt att minimera riskerna vid köpet. En hemsida, kundservice och kunnig personal är 

därför nödvändiga element för att sprida information om varumärket och produkterna. 

En hemsida fungerar som en butik där kunderna kan se kollektionerna och se om det är 

någonting som man vill ha utan att behöva ta sig till butiken då föräldrar idag är 

förvärvsarbetande och har lite tid över.  
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8 DISKUSSION 
 
 
I detta kapitel ges en av författarna avslutande diskussion vilken ger avstamp till vidare 
forskning. 
 

De mindre företagens nuvarande marknadsföringsstrategier fungerar i dagsläget då båda 

företagens omsättning växer. Frågan är bara om tillväxten kommer att öka tillräckligt 

mycket för att företagen ska bli lönsamma. Tuss och Plastisock har båda vaga mål och 

visioner med sin verksamhet något som försvårar marknadsföringsarbetet och de 

strategiska beslut som måste fattas.  

 
Efter granskningen av fallföretagen uppmärksammade vi dilemmat att investera i 

marknadsföring eller ej. Balansgången för de två mindre företagen Tuss och Plastisock är 

att antingen satsa pengar på marknadsföring för att växa snabbare och nå lönsamhet 

långsiktigt eller vänta och först nå lönsamhet för att senare satsa på marknadsföring. 

Detta är en svår balansgång. Tuss och Plastisock verkade ha en aning vaga mål, visioner 

och strategier och vi anser att företagen måste sätt ramen för dessa för att kunna fatta 

beslut om vilket alternativ som är bäst. Vi ser det som viktig bestämma sig för mål och 

visioner för att sedan utifrån dessa utforma sin marknadsföringsstrategi. 

Som nyetablerat företag är det betydelsefullt att kunna vara flexibel och förberedd på att 

man kan komma att växa snabbt. Nyetablerade barnklädesmärken kan hamna i en 

situation där resurserna inte räcker till för att möta den ökande försäljningen.   

Det finns en svårighet i att växa för fort och därigenom växa ur sin kropp. Växer 

företaget mycket och fort finns risken att en nära kundrelation går förlorad och 

varumärkets identitet urholkas. 

 

Svårigheten för små barnklädesmärken är att bli så stor att man når lönsamhet med ett 

lagom högt pris då produktionen av barnkläder är kostsamt. Det är inte tyget som är det 

dyra utan uppsömnad av plaggen. Dessa moment kostar lika mycket vare sig det är 

barnplagg eller vuxenplagg. Lönsamheten per plagg blir inte densamma som för 

vuxenkläder då föräldrar idag är beredda att betala mer för barnkläder men inte hur 

mycket som helst.  
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Produktionskostnaderna är starkt beroende av volymen och för att kunna producera till 

lägre pris måste man nå en högre kvantitet för att få producera hos de kostnadseffektiva 

producenterna.  

 

Ekologiska produkter ser uppsatsskrivarna som ett mervärde som små barnklädesmärken 

i framtiden kan differentiera sig genom med framgång. Det ligger i tiden men än så länge 

finns inte resurserna för tillverkning. Även produktionspolicys angående 

rättvisemärkning och att göra kläder endast av naturfibrer är framtidens melodi. 

Växthuseffektens inverkan på mänskligheten har uppmärksammats starkt i media under 

senaste tiden. Detta kommer att ha stor inverkan på framtida produktion och efterfrågan 

på kläder producerade och distribuerade med låga koldioxidutsläpp 

 

Vi ser stora möjligheter för små barnklädesmärken på dagens marknad där efterfrågan på 

andra produkter än dem som marknadsledarna erbjuder är stor. Många småbarnsföräldrar 

är engagerade och involverade och vill hitta det bästa för sina barn.  

 

Ett kritiskt förhållningssätt har funnits under hela uppsatsarbetet. Uppsatsens 

generaliserbarhet kan med bakgrund av de få undersökningsobjekten vara något 

begränsad. 
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1. Vilken är er affärsidé 

2. Vilka är era främsta konkurrensfördelar? 

3. Vad står ert varumärke för? 

4. Vad är ert varumärke känt för? 

5. Vilka värderingar laddar ni ert varumärke med? 

6. Hur arbetar ni för att vidareutveckla ert varumärke? 

7. Hur arbetar ni för att förmedla ert varumärke, 

image? 

8. Är kvalitet viktigt för ert varumärke? 

9. Vilka funktionella fördelar har ert varumärke? 

10. Vilka emotionella fördelar har ert varumärke? 

11. På vilket sätt är ert varumärke unikt, speciellt? 

12. Är valet av butik/ läget där butiken ligger viktigt för 

er? Varför? 

 

 

 

13. Vilka utgör er målgrupp? 

14. Vad kännetecknar personligheten hos era kunder? 

15. Hur tror ni era kunder uppfattar er image? 

16. Vad tror ni är viktigast för kunder som köper 

barnkläder? 

 

BILAGOR 
 
 
Intervjufrågor till företag 
 

Intervjufrågorna är indelade i sex grupper då de ger svar på olika kategoriområden som är 

relevanta för sammanställning av intervjuer och analys.  

För att undersöka hur företagen arbetar med särskiljning och sitt varumärke kommer 

följande frågor att ställas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att undersöka hur om företagets image stämmer överens med dess identitet samt för 

att få en bild av hur företagets kunder ser ut och hur engagerade dessa är  kommer 

följande frågor att ställas. 

 

 

 

 

Särskiljning 
• Unikhet 
• Mervärde 
• Kvalitet  

Varumärke 
 
• Image 
• Varumärkesuppbygg-  
      ande  
 

Kunder 
 
• Image/Identitet- 
      korrelation 
• engagemang 
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För att undersöka hur företagen arbetar med marknadsföring kommer följande frågor att 

ställas. Frågorna kommer att ge svar på hur företaget arbetar med relationen till media 

samt med att skapa kännedom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att undersöka hur företagen arbetar med relationer kommer följande frågor att ställas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att ge stöd åt företagsbeskrivningen kommer följande frågor att ställas . 

 

 

 

Relationer 
 
• Kundkontakt 
• Interaktion 
• Relationer 
 

 
Övergripande 

organisationsfrågor 
 

21. Samarbetar ni med något annat företag? Om 
ja,vilka och hur? 

22. Hur arbetar ni för att få återkommande kunder? 

23. Hur arbetar ni för att få lojala kunder? 

24. Hur arbetar ni för att skapa kontakt med era 
kunder? 

19. Arbetar ni aktivt med en god relation till PR och 

media? 

26. När grundades företaget? 

27. Hur många anställda har företaget? 

28. Hur stor är er omsättning? 

29. I vilka länder finns ni? 

30. Var sker produktionen? 

31. Hur många butiker har ni?  

Marknadsföring 
 
• Kännedom 
• Relationen till media 
  

17. Hur stor är er marknadsföringsbudget? 

18. Med vilka medel marknadsför ni er, tidningar, tv? 

19. Arbetar ni aktivt med en god relation till PR och 

media? 

20. Vilken var er marknadsföringsstrategi när ni 

startade företaget och hur ser den ut idag? 
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För att undersöka hur företagens lönsamhet ser ut och vad de har för mål och visioner 

kommer följande frågor att ställas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lönsamhet, mål och 
visioner 

• Mål och visioner 
• Lönsamhet 
 

31. Vad har ni för framtidsvisioner? 

32. Är verksamheten lönsam idag och hur ser 

utvecklingen ut? 
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Intervju med fallföretag  
 
 
Polarn O. Pyret  
 
Fullständig telefonintervju med Reine Walfridsson, Marknadschef på Polarn O. Pyret 

AB. Telefonintervjun genomfördes kl 10 den 23:e maj år 2007  och pågick i 25 minuter. 

 

1. −  Vilken är er affärsidé? 

 − Affärsidén svarar på en mängd olika frågor. Det är då:  

Vad vi gör? Vilket är smarta kläder. Till vilka säljer vi?  Till föräldrar. Genom vilken 

kanal säljer vi? Genom våra egna butiker. Dessa är alltså Polarn och Pyret butiker, så 

vi kör ingen grossistverksamhet utan alla våra kläder säljs via våra egna butiker. Sen 

om dem är egenägda eller om dem är franchise det spelar ingen roll. Detta gör vi 

genom våra egna butiker där vi har personal som kan mest om hur man ska klä sina 

barn. Så det handlar väldigt mycket om service och kunskap. Vad gör vi det in 

konkurrens med då? Det är framförallt funktion. Så vad som utmärker oss i 

förhållande till våra konkurrenter är då att vi är ledande inom funktionsplagg för barn. 

 

2. − Vilka är era främsta konkurrensfördelar? 

Se fråga 1 

3. − Vad står ert varumärke för? 

Se fråga 1 och 5 

4. − Vad är ert varumärke känt för? 

− När vi gör varumärkesundersökningar är det som alltid hamnar i topp kvalitet och så 

att vi är ett relativt dyrt varumärke och att vi är randiga. Det är topp tre sen har vi 

funktion och kläder för alla väder och sen sjuttiotal, retro. 

– Lite nostalgi och så? 

– Ja, precis 
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5. − Vilka värderingar laddar ni ert varumärke med? 

− Jag brukar säga att vi bygger vårat varumärke kring en filosofi kring barnkläder. 

Den filosofin bygger på en pelare liksom. Filosofin handlar i grund och botten på att 

låta barn vara barn, inte göra saker som är minikopior av vuxenkläder. Att designa 

kläder där man tittar utifrån behovet utifrån barnet mer än att man gör plagg för 

sakens skull. Så varje plagg är alltså behovsanpassat och utvecklat. 

Den andra filosofin är att låta barn vara barn längre att kanske inte skriva folk på 

näsan att det ska vara flicka eller pojke utan vi planerar vår kollektion utifrån 

könsneutrala värderingar. Sen så ritar man ju självklart ut sortimentet mot mer 

pojkiga och flickiga kläder men grunden är alltså unisex. Vi brukar också prata om att 

som förälder eller mor och farförälder så ska man känna sig trygg när man handlar 

hos Polarn och Pyret. Man ska veta att det är kläder som håller och som liksom 

överträffar förväntningarna. Man ska känna sig trygg helt enkelt när man handlar och 

det är både när det gäller reklamtionspolicy och barnsäkerhet samt en mängd olika 

aspekter. Så att genom att vi bygger vårt varumärke kring den här filosofin så tror vi 

också att vi skapar en värde gemenskap kring varumärket Polarn och Pyret. Där vi har 

värderingar som överrensstämmer med dem värderingar som vår målgrupp har. Där 

sker det en otrolig lojalitet till Polarn och Pyret. Vi har otroligt lojala kunder. 

 

6. − Hur arbetar ni för att vidareutveckla ert varumärke? 

Se fråga 15 och 31 

 

7. − Hur arbetar ni för att förmedla ert varumärke, image? 

Jag tror att det är väldigt viktigt för oss att vara personlig i vår kommunikation. Vi 

fördelar budgeten på ett flertal olika kanaler där ungefär hälften går till att bearbeta 

våra befintliga kunder, där då vår kundklubb. Resterande hälften går till att vinna in 

nya kunder. Allt handlar om att få in kunden i den här lojalitetstrappan och utveckla 

kunden tillsammans med oss. 

 

8. − Är kvalitet viktigt för ert varumärke? 
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Se fråga 5 och 9 

 

9. − Vilka funktionella fördelar har ert varumärke? 

   − Vi tänker att barnkläderna ska underlätta dels för användaren men även för 

föräldrarna. Dem ska vara enkla att använda och det ska vara enkelt att tvätta då man 

vet att barn har en tendens att smutsa ner sig mer än vad vuxna har. Barnkläder kräver 

en mycket högre kvalitet egentligen än vuxenkläder för slitaget är ju så mycket högre, 

dem kryper, springer, drar och släpar. Det krävs en mängd olika saker, framförallt när 

det gäller ytterplaggen. Där pratar vi ju mycket funktion. Funktionella egenskaper är 

ju ofta tvättegenskaper, slitstyrka, hållbarhet, vindtäthet, vattentäthet, flexibilitet. Jag 

menar man kan ju göra ett jätte slitstarkt plagg men sen så kanske det inte är flexibelt 

nog, så barnet inte kan röra sig i det. Då fyller ju inte plagget någon funktion heller, 

så det måste vara en balans mellan slitstyrka och flexibilitet. Där tror jag att Polarn 

och Pyret tänker lite annorlunda. Vi designar inte några rustningar liksom utan vi 

försöker göra plagg som är sköna att ha på sig också. 

 

10. − Vilka emotionella fördelar har ert varumärke? 

− Emotionella värderingar är dels det vi pratat om tidigare, trygghet. Dels handlar det 

om igenkänning, kanske kopplingar till sin egen barndom och den här nostalgin. När 

vi pratar emotionella värderingar så är det såklart hur man upplever Polarn och Pyret 

design. Vi har ju, tycker jag, ett väldigt unikt design språk. Där handlar det om att 

skapa emotionella värderingar för ett gillande och tycke för det designspråket som vi 

som är ganska enkelt och rent och naivt till viss del också. Där vi har tagit fasta på att 

vi inte vill använda krigsmönster och spets, inte behåar. Mycket etiskt försvarbara 

produkter. 

 

11. − På vilket sätt är ert varumärke unikt, speciellt? 

Se fråga 10. 
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12. − Är valet av butik/ läget där butiken ligger viktigt för er? Varför? 

   − Ja läget är jätteviktigt. Även om vi inte riktigt har samma behov som tillexempel 

H&M då att ha extrema A-lägen. Våra butiker kan ligga någorlunda A-läge men inte 

liksom prime prime. Man hittar till våra butiker ändå. Sen är fördelningen hälften 

hälften när det gäller att ligga i köpcentra kontra att ligga i cityläge. 

 

13. − Vilka utgör er målgrupp? 

   − Vi delar in våran målgrupp i två grupper, dels föräldrar med barn från 0 till 11 år. 

Där räknas både mamma, alltså kvinna då, man och gravida eftersom vi har det i vårat 

sortiment också (mammakläder). Sen har vi presentköpare, där inryms mor och 

farföräldrar. Sen så har vi släkt och vänner och det kan vara ganska många. Det kan ju 

vara allt från lillasyster till arbetskollegan. Så där har vi den stora breda massan. 

 

14. − Vad kännetecknar personligheten hos era kunder? 

− Dem är otroligt engagerade, dem prioriterar kvalitet och funktion för så hög 

modegrad och lågt pris. Dem är i större utsträckning höginkomsttagare, akademiker 

och bor i storstäderna. 

– Kan du se att föräldrar idag klär sig efter hur dem själva klär sig? 

Det finns en polarsiering. Antingen så finns det dem som köper extrema 

designprodukter. Vi pratar Burberry, DKNY, Armani till sina barn. Där handlar det 

mycket om att göra barn till minikopior av vuxna. Så har vi å andra sidan då dem som 

väljer Polarn och Pyret som vill låta barn vara barn längre. Som väljer tydligt att det 

inte handlar om barnkläder utan att det mer handlar om att låta barnen ha kläder som 

dem kan leka i, vara aktiva i och vara flexibla. Kläder som andas, som är bekväma 

etcetera. Jag tror inte att det finns så mycket mittemellan utan det är lite antingen 

eller, där Sverige eller Skandinavien har större tendens till att låta barn vara barn än 

vad vi ser i tillexempel Nordamerika och södra Europa. 

 

 

15. − Hur tror ni era kunder uppfattar er image? 
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− Jag tror, enligt dem undersökningar som jag har sett, att dem ser Polarn och Pyret 

som ett väldigt ärligt varumärke. Alltså, det vi är, är också så vi uppfattas. Det är inte 

så mycket hysch pysch och konstigheter. Man uppfattar polarn och Pyret för vad det 

är. Det är ett svenskt varumärke som känns kvalitetsinriktat som är randigt. Som her 

en väldigt randig identitet och som alltid står på barnens sida. 

– Arbetar ni med ekologiska material? 

Vi kommer att lansera en kollektion till hösten. 

 

16. − Vad tror ni är viktigast för kunder som köper barnkläder? 

Se fråga 4 

 

17. − Hur stor är er marknadsföringsbudget? 

− Jag brukar inte säga en exakt budget men den ligger mellan 15 och 25 miljoner 

kronor. 

 

18. − Med vilka medel marknadsför ni er, tidningar, tv? 

− Adresserad direktreklam, annonsering och PR beroende på vald målgrupp89. 

 

19. − Arbetar ni aktivt med en god relation till PR och media? 

– Absolut.  Det har varit en liten del där som har varit eftersatt men jag tycker att vi 

har tagit upp nu. Nu har vi jobbat mer aktivt med PR och det är egentligen åt två 

håll. Dels mode PR, som gäller utlåning av kollektionsprover till modepress och 

dels corporate PR som gäller mer att bygga varumärket Polarn och Pyret mot 

investerare och mot press i allmänhet.  

 

 

 

 

                                                 
89 www.polarnochpyret.se 
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20. − Vilken var er marknadsföringsstrategi när ni startade företaget och hur ser den 

ut idag? 

− Strategimässigt är det så att, det gick inte så bra för Polarn och Pyret under 80- 

och 90-talet. Vi hade plockat bort ränderna ur vårat sortiment och vi hade förlorat 

vår identitet så egentligen i och med mellenieskiftet så började vi att bygga den 

identiteten som vi har idag. Vi tog tillbaka ränderna och vi hade en 

kommunikationsstrategi som byggde på att ta tillbaka randen. Att sätta randen, och 

det känner jag att vi har gjort nu. Nu gäller det såklart att vidareutveckla det men 

också att lyssna på dem (kunderna) vad vill dem ha och så. Vi finns ju här för dem. 

Vi vill inte sälja någonting som dem inte vill ha utan allting är på kundernas villkor 

helt enkelt.  

 
21. − Samarbetar ni med något annat företag? Om ja,vilka och hur? 

− Vi har haft en hel del olika samarbeten. Framförallt på produktsidan där vi bland 

annat jobbat med ett företag som heter Weleda. Vilka gör hävandeskapsoljor och 

hudprodukter för barn, sen har vi jobbat med Boob som gör amnings behåar. Nu 

har vi renodlat sortimentet så vi jobbar bara med vår egen design och våra egna 

produkter och det är även en del av vår strategi. Att inte ha några externa 

varumärken i våra butiker. Vi gör lite one-offs, vi jobbar en hel del med ideella 

organisationer som Rädda Barnen. Vi hade ett samarbete tillsammans med 

Svenska Hockeyligan för att väcka frågan kring fair- play och schyssta spelregler i 

samhället. Vi har haft lite olika sponsringssammanhang kan man säga. 

 

22. − Hur arbetar ni för att få återkommande kunder? 

Se fråga 24 

 

23. − Hur arbetar ni för att få lojala kunder? 

Se fråga 24 
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24. − Hur arbetar ni för att skapa kontakt med era kunder? 

− Vi satsar väldigt mycket på service. Primärt ligger då butikerna. Så det handlar 

väldigt mycket om att skapa relation i butik. Vi pratar också kundservice i form av 

kundservice som är tillgänglig som vi ser som en enskild butik egentligen. Den 

fyller en väldigt viktig funktion. Sen så har vi att vi skapar en relation med våra 

kunder definitivt genom vår webb, som vi har satsat jättemycket på dem senaste 

åren. En viktig del i framtiden kommer nog att bli än mer eventbaserade för att 

komma ut och verkligen möta våra kunder. 

 

 

25. − När grundades företaget? 

− 197690. 

 

26. − Hur många anställda har företaget? 

− Huvudkontoret Polarn och Pyret är 30 personer, där sitter t.ex. VD och 

styrfunktioner. Sen är vi dryga 500 på hela Polarn och Pyret. Då är det alla butiker 

med personal och franchise butiker. 

 

 

27. − Hur stor är er omsättning? 

− Nettoomsättningen under året uppgick till 331,4 Mkr 200691. 

 

28. − I vilka länder finns ni? 

− Sverige, England, Estland, Finland, Irland, Island, Lettland, Litauen, Norge och 

Ryssland92. 

29. − Var sker produktionen? 

− Hälften av produktionen sker i Europa och hälften i Asien. I Europa är det länder 

som Portugal, Italien och Turkiet. I Asien är det mestadels Kina och Thailand. 

                                                 
90 www.polarnochpyret.se 
91 ibid 
92 ibid 
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30. − Hur många butiker har ni?  

− 54 

 

31. − Vad har ni för framtidsvisioner? 

− Vår framtidsvision är att vara marknadsledande inom barnkläder och att leda och 

driva utvecklingen någonstans. Sen så tror jag att det finns väldigt många 

marknader med det tänket som är ganska unikt för Europa överlag och även andra 

världsdelar. En randig värld. 



 79

Plastisock 

 
Fullständig telefonintervju med Malin Jarbo, en av delägarna i Plastisock. Intevjun 

genomfördes kl 13 den 14:e maj år 2007. Frågorna i denna intervju har annan 

ordningsföljd men är demsamma som i övriga intervjuer. 

 

 
32. -  När grundades företaget? 

-  Vi började 2005 i februari. 

 

33. -  Hur många anställda har företaget? 

-  Vi är två heltidsanställda och har en projektanställd.  

-  Har ni någon egen butik och vart är ert huvudkontor? 

-  Vi sitter i Malmö. Nej vi har ingen egen butik utan säljer till återförsäljare. 

 

34. -  Hur stor är er omsättning? 

-  År 2006 var vår omsättning på 700 000 och i år har vi redan dubblat den. Så det 

är svårt att se hur mycket det blir i slutändan. Men det ser bra ut. 

-  Det ser bra ut. Vad kul! 

 

35. -  I vilka länder finns ni? 

-  Vi finns för närvarande i Sverige, Finland, Danmark, Norge, England, 

Australien, Belgien och Schweiz.  

-  Vi har sett att ni säljer på Designtorget här i Stockholm. Är de den sortens 

butiker då eller? 

-  Nej, det är mer riktiga barnklädesaffärer eller inredningsbutiker. 

  

36. -  Var sker produktionen? 

-  I Kina. 
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37. -  Vilken är er affärsidé 

-  Vår affärsidé är att vi ska göra mönster och färger som passar lika bra för både 

killar och tjejer. Det är vår grund och utgångspunkt. 

 

38. -  Vilka är era främsta konkurrensfördelar? 

- Jag tror att det är vår textildesign som är vår främsta fördel. För att vi verkligen 

jobbar med mönstret, det är inte bara en apa som vi repeterar 10 gånger utan vi 

jobbar mycket med själva textildesignen. 

 

8. -  Vad står ert varumärke för? 

-  Vi jobbar med något som vi kallar för Air colourful generation. Som just att 

man ska vara färgstark och våga ta plats och att alla ska kunna ta plats lika mycket 

och att vi inte gör någon skillnad mellan pojkar och flickor. 

- Så allting matcha  ganska bra med varandra då? 

- Ja. 

 

9. -  Vad är ert varumärke känt för? 

-   Jag tror att vi är kända mycket för vår textildesign och mönster, det är många 

som skulle kalla det för retrodesign, sen tror jag att det är för att vi gör modeller 

som man kan ha väldigt länge. I början kan man ha uppvikta lite pösiga byxor och 

sluta med helt raka. Speciellt när det gäller till de små, kläderna räcker längre än 

tre månader. 

 

10. -  Vilka värderingar laddar ni ert varumärke med? 

-  Den största värderingen som vi har, det är väl jämställdhet och det vi jobbar 

emot det är just den här uppställningen blått och rosa, kill och tjej. Vi håller en 

färgskala och en mönsterskala och den håller vi samma för pojkar och flickor. 
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11. -  Hur stor är er marknadsföringsbudget? 

-  Den har varit ganska minimal kan jag säga. Vi har satsat det mesta av vår 

budget på mässor. I och med att vi inte har några butiker så lägger vi det mesta på 

att nå återförsäljarna och då blir det mässorna som gäller. Och så ger ju mässorna 

väldigt mycket. 

-  Har det varit mässorna i Danmark då eller? 

-  Ja det har det varit, i Köpenhamn. Och så har vi en agent i England också som 

jobbar den marknaden där. 

-  Så ni gör inga annonseringar.  

-  Jo ,det har vi på sätt och vis, men det blir mer så att vi jobbar med stylister som 

vi lånar ut kläder till. Och så jobbar vi så  att vi följer upp när vi vet att det ska 

vara något reportage som våra kläder ska vara med i. Så man kan säga att vi har 

jobbat bakvägen med annonseringarna. 

-  Så man kan säga att ni arbeter mycket med PR och media? 

-  Ja, framförallt med stylister. Det är ju dem som bestämmer vad som ska komma 

med i verkligheten. 

-  Är det sådana tidningar som mammatidningar då eller? 

-  Ålltså det är ju stilisterna som sköter det också. Och så är dom också på 

mässorna så man kan prata med dom och visar kläderna. 

-  Jobbar ni på något särskilt sätt med relationerna till stylisterna? Eller löser det 

sig av sig självt? 

-  Det ha löst sig ganska mycket av sig självt faktiskt. Dom kontaktar ju som sagt 

oss och vi är så trevliga och hjälpsamma som möjligt och så återkommer dom och 

så sprids det. Det är så det funkar.  

Och så skickar vi ju ut pressutskick inför mässor och sådär. Så att dom hittar oss 

på mässorna och så att de kommer dit. 

 

12. -  Med vilka medel marknadsför ni er, tidningar, tv, ? 

Se svar ovan. 
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13. - Arbetar ni aktivt med en god relation till PR och media? 

Se svar ovan. 

 

14. -  Hur arbetar ni för att vidareutveckla ert varumärke? 

-  Det är ju ganska mycket ett konstant kreativt arbete. Och varje säsong tar vi 

fram en ny textildesign. Och den jobbar man på konstant och det är ju på nått sätt 

sätter riktningen. Vi hade till exempel förra säsongen som hette Peace please då 

5% av det vi tjänade på det här kom att gå till krigsdrabbade barn på olika sätt 

genom olika organisationer som jobbar med det. Nu hoppar jag lite före er. Det är 

ju så att vi redan i år har nått upp till våra mål som vi hade satt upp från början och 

vi ska nånstans sätta oss ner och bestämma nya mål. 

-  Vi tänkte på det här med Peace please. Hur tror ni att kunder och så uppfattar 

det? 

-  Det är säkert så att det är många som tycker att det är en bra grej och sådär men 

vi jobbar nog ganska mycket utifrån oss själva. I skapandet så att säga och det vi 

vill åstadkomma. Det är ju vårt märke så vi jobbar ju inte för någon annan på det 

viset. Det är mycket personligt vart vi tar vägen och vad vi gör för någonting. 

 

 

15. -  Hur arbetar ni för att förmedla ert varumärke, image? 

-  Vi arbetar mycket med kataloger och vår hemsida har varit otroligt effektiv för 

att nå ut. Det är ju där lixom 90% hittar oss. 

-  Katalogerna var hittar man dom någonstans? 

-  Katalogerna går till återförsäljarna, och egentligen inte till slutkunderna. Vår 

kund är ju egentligen återförsäljarna. Och så gör vi även vykort so malla 

återförsäljarna får som so mkan ha i sina butiker. Och likadant alla som säljer på 

nätet får tillgång till våra bilder och illustrationer och får använda dom på sina 

hemsidor. 
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16. -  Är kvalitet viktigt för ert varumärke? 

-  Ja, det är det absolut. Det är ju det vi lever på. Vi jobbar jättemycket på att få 

bra material och bra tryck och hålla en hög kvalitet. 

-  Arbetar ni mycket med ekologiskt och sådana saker eller? 

-  Va har valt at jobba med än så länge att vi använder oss av någonting som heter 

Swedish kemcial guide för textile import. Så vi ser till att vi håller dom 

standarderna för dom är ganska mycket striktare än Eus regler. Så vi utgår ifån 

den. Och allt eftersom vi blir större hoppas vi kunna ställa högre och högre krav 

på våra leverantörer. Men det tar ganska så mycket med tid och det kostar med 

märkning och så. Men de tär definitivt någonting vi tittar på och är intresserade av. 

Det är en avvägningsfråga. Om vi producerar en tröja utav ekologisk bommul går 

priset upp från 159 kr. till 259 kr och frågan är hur många det är som är beredda 

att betala det priset. Det är en kostnadsfråga och jag tror att om tio år kanske det 

går. Efterfrågan kommer göra att priserna kommer sjunka.   

 

17. -  Vilka funktionella fördelar har ert varumärke? 

-  Det måste vara att kläderna har lång livstid att de ska kunna finnas långsiktigt. 

Att man ska kunna följa upp med kläder från nästa säsong och de ska fortfarande 

gå att kombinera. 

 

18. -  Vilka emotionella fördelar har ert varumärke? 

-  Igenkänning från det glada 70- talet. Glada färger och sammakläder för både 

flickor och pojkar. Känslan av ett samhälle på väg emot jämställdhet. Vi tänkte på 

vad vi hade för kläder när vi var barn och undrade varför det inte finns sådana 

kläder idag. Jag tror att det emotionella värdet är igenkänning. 

 

19. -  På vilket sätt är ert varumärke unikt, speciellt? 

- Jag tror att det är kombinationen mellan mig och Emelie och vår skapande 

process. Och så är det mönstrena och texlildesignen som är vår styrka.  

-  Hur träffades ni och har ni egna barn? 

-  Vi träffades för på öppna förskolan. Jag har två barn och Emelie har tre.  
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-  För vilka åldrar riktar ni er till? 

-  Förut var det 0-6 år men nu har vi utökat till 0-10 år. Mycket för våra barn har 

blivit äldre. 

 

20. -  Till hur många butiker säljer ni? 

-  Ett 60-tal i Sverige och utomlands. 

 

21. -  Är valet av butik/ läget där butiken ligger viktigt för er? Varför? 

-  Ja det är viktigt. Med et har löst sig lite av sig självt. Det är ofta återförsäljare 

med samma tankar och värderingar som vi har som söker sig till oss. Det är en 

viss typ som gillar våra kläder och så klickar det. Många är trötta på det 

könsuppdelade barnmodet och vill starta något annorlunda.  

22. -  Samarbetar ni med något annat företag? Om ja,vilka och hur? 

- Vi har haft mycket samarbete med. Eller samarbete, snarare utbyte med UNI i 

Stockholm. Vi delade monter med dem förra året i Köpenhamn och de var ju våra 

första kunder, de var först med att sälja vår lilla hjälmmössa. Så dom har vi ju 

pratat mycket med och sådär. Vi får information om kunderna och vad de köper 

och så ger vi tips och råd till varandra. Och så har vi mycket kontakt med våra 

textilfabriker. 

 

23. - Vilken var er marknadsföringsstrategi när ni startade företaget och hur ser den 

ut idag? 

- I början när vi började hade vi väldigt begränsat med pengar och hemsidan var 

det vi började med. Vi har hela tiden haft en väldigt bra och informativ hemsida 

tycker jag. Så vi har jobbat mycket via webben och nu märker vi att det går med 

och mer mot  även annonsering. Våra mässkostnader har verkligen ökat jämfört 

med de första åren. 

- Så det är viktigt att synas på mässorna? 

- Ja, det är bland det viktigaste. För oss som bara säljer till återförsäljare är det det. 

- Har ni tankar på att öppna en egen butik? 
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- Ja det har vi, men just nu tar det här upp all vår tid. Eventuellt blir det någon 

sorts ateljebutik som bara har öppet någon dag i veckan eller på sommaren, mest 

för att vi tycker att det är kul.  

- Kan man handla på er hemsida? 

- Nej, vi har ingen direktförsäljning på vår hemsida 

 

24. - Vilka utgör er målgrupp? 

-  Om vi nu pratar om våra slutkunder å är dom nog +30 och mycket engagerade 

föräldrar som är noga med vad de sätter på sina barn och vilka värderingar de ger 

sina barn. Det tycker jag verka vara en ganska stor del av vår målgrupp. Sen har vi 

ju dem som bara är genuint modeintresserade säkert. Men de som vi kommer mest 

i kontakt med är dem som är väldigt engagerade. 

25. - Vad kännetecknar personligheten hos era kunder? 

Se svar ovan 

26. -  Hur tror ni era kunder uppfattar er image? 

-  Jag hoppas på att de tänker på oss som något positivt och glatt och att vi gör 

barnkläder. Vi gör liksom inte små vuxenkläder. Vi gör barnkläder för barnen. 

27. -  Vad tror ni är viktigast för kunder som köper barnkläder? 

-  Dels så tror jag faktiskt att det är mycket känsla. Alltså hur man känner för 

plaggen och så är det mycket kvalitén. Och så är det ju också, speciellt bland 

spädbarnskläderna att det ska vara praktiskt. Den svenska marknaden är väldigt 

mycket att det ska vara praktiskt. Det är inte riktigt lika mycket så i Danmark. Där 

är det mer att det ska vara kul. 

-  Jaså, Varför tror du att det är så? 

-  Jag tror att det är en traditionsfråga. Danmark har ju mycket mer glada 

barnkläder över huvudtaget kan jag tycka. Och har haft det under en lång tid. 

Många av dom märkena som är roliga i Sverige är ju danska. 

28. -  Hur arbetar ni för att få återkommande kunder, eller hur arbetar era butiker? 

-  Det är så väldigt olika hur våra kunder arbetar mot slutkundern. En del har 

mycket uppföljning med nuhetsbrev och så. Vi själva arbetar tar mycket med att vi 

är ärliga. Är det någonting som är fel så säger vi det direkt och vi tar ansvar för 



 86

våran kollektion och svarar ärligt på alla frågor. Vi försöker vara så personliga 

som möjligt så att kunderna känner att de har personlig kontakt med oss. Vi 

försöker skapa goda relationer med kunderna och framförallt ha en personlig 

relation. 

-  Träffar ni dem personligen då? 

-  Ja, vi träffar de flesta på mässorna. Och speciellt tycker vi det är viktigt eftersom 

den mesta kontakten sköter man via mail.  

 

29. -  Hur arbetar ni för att få lojala kunder? 

Se svar ovan. 

30. -  Hur arbetar ni för att skapa kontakt med era kunder? 

Se svar ovan. 

 

31. -  Vad har ni för framtidsvisoner? 

-  Ja, som jag sa förut så har vi redan nått upptill våra mål som vi satte upp i vår 

affärsplan från början. Att vi skulle finnas i ett antal länder i Europa, att vi skulle 

komma upp i en omsättning över en miljon. Vi ska precis sätta oss ner och sätta 

upp nya mål. Vår framtidsvision är väl att vi ska kunna fortsätta utveckla vårt 

konsept och kunna lägga till mer produkter och kanske även börja göra 

ytterkläder. Sedan har vi den här biten att vi skulle vilja kunna göra våra produkter 

i ekologisk bomull och kunna göra andra samarbetsprojekt och så där. Vi vill 

också jobba mer ideellt för det är någonting som vi tycker är viktigt. 

-  Är verksamheten lönsam? Kan ni leva på det här? 

-  Ja vi går runt, det är första året som vi tar ut någon lön. Det är ingen jättelön, 

ungefär som dem som kommer direkt från gymnasiet. Men vi klarar oss så vi kan 

fortsätta och det är ju det viktigaste. Vi gör ju någonting vi brinner för. 

-  Vill ni bli riktigt stora? 

-  Vi har precis suttit och diskuterat det, hur stora vi vill bli. Någon stan blir det så 

stort att man inte kan göra det personligt längre och frågan är om vi vill dit. Men 

ytterligare en bit större vill vi bli, men något nytt H&M vill vi inte bli. 

-  Är det så at ni vill kunna ha en Ok lön och kunna leva på det här helt enkelt? 
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-  Ja, precis och kanske kunna anställa två eller tre personer. 

-  Vad har ni själva för grund? 

-  Jag själv kommer från marknadsföringssidan egentligen eller jag är AD och har 

jobbat på en reklambyrå innan.  Emelie är egentligen konstnär från början. 

-  Vad ser ni för hinder i framtiden? 

-  Det här att hålla sig kvar. Det är ju vår nästa stora grej. Okej nu har vi fått 

uppmärksamheten och har börjat sälja men sen gäller det ju att hänga sig kvar och 

skapa nytt för varje kollektion 
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Tuss intervju  

 
Fullständig intervju med Catti Åman, ägare och designer på Tuss.  Intervjun 

genomfördes den 21:a maj år 2007 kl.10.30 i Tuss butiken på Artellerigatan 29 i 

Stockholm och pågick under cirka 25 minuter.  

 

17. − Vilken är er affärsidé 

− Äffärsiden är enkla barnkläder eller rena barnkläder, inte så mycket gulligull. 

Skandinavisk design med hög kvalite som inte följer trender och så. Inte så mycket 

färger utan diskreta färger.   

− Sen så är butiken ett koncept där man ska kunna hitta allt man behöver. Allt från 

gympaskor till gummistövlar och som är utprövade. Man vet att grejerna kommer från 

Frankrike och 

 

18. − Vilka är era främsta konkurrensfördelar?  

− Kanske just att det inte finns så många diskreta barnkläder. Det finns väldigt få även 

om man tittar utomlands så är det få som koncentrerar på just den här färgskalan med 

vitt till svart och grått och beige och neutrala färger och enkel design. Alltså inte att 

man inte tänker på design utan att det är enkla linjer och inte så mycket puff och gull 

och prickar och inte kille tjej. Jag har inte direkt några större konkurrenter sen får man 

se om det är intressant.  Det kanske är så att man ska ha loggor överallt och flicka 

pojke. 

 

19. − Vad står ert varumärke för? 

− Tuss står för the ultimate simple solution, vilket är att det ska vara det enklaste. 

 

20. − Vad är ert varumärke känt för? 

− Inte så mycket färger och rena linjer 
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21. − Vilka värderingar laddar ni ert varumärke med? 

− Jag är inte för att marknadsföra loggor, alltså att barnen blir någon slags målbärare 

för Dior eller Burberry. Jag är ganska allergisk mot det, att det ska synas vart man har 

köpt sina kläder. Det ska vara sköna kläder. 

− Ska det vara funktionellt ? 

− Funktionellt, bra och att det ska hålla i tvätten, lätt att anpassa  

− Ska det vara lätt att klä på och klä av? 

− Lätt att klä på och klä av, lätt att kombinera ihop. Om man går och köper tre plagg 

så ska man kunna använda dem tillsammans. Att det ska fungera att det inte bara ska 

vara söndagsfin eller bara dagis.... 

 

22. − Hur arbetar ni för att vidareutveckla ert varumärke? 

− Produkterna håller jag på med ganska mycket, nya produkter. Strumpor tillexempel. 

I och med att jag har egna barn så kan man trolla ganska mycket med att sakta 

utveckla nya produkter. Dels så är det kostsamt och tar lite tid men det är roligt, det är 

en kul del av jobbet. 

 

23. − Hur arbetar ni för att förmedla ert varumärke, image?  

− För lite, det skulle jag behöva arbeta mycket mer på. Dels så har jag en hemsida 

som är ganska stor och där kan man handla också. Sen så arbetar jag tyvärr inte 

aggresivt med stylister och så. Men sen så finns det inte så många svenska 

barnklädesmärken så det lånas ganska mycket iallafall till media och så. Sen så 

exporterar jag ganska mycket. 

− Vi såg att du säljer mycket i USA. 

− USA har jag mycket, även Italien.  

− Är det av någon särskild anledning? 

− Nej, det har bara blivit så, när man väl har börjat med export och är med på mässor 

och så. 

− Kul att det blivit så internationellt, skulle det funka att bara sälja i Sverige? 

−  Nej det går inte. 
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24. − Är kvalitet viktigt för ert varumärke?  

− Absolut. Se fråga 1 

 

25. − Vilka funktionella fördelar har ert varumärke? 

− Att man ska kunna använda och blanda ihop saker. Att man ska kunna kombinera. 

Det mesta går ihop. Även om det är cashmere i en tröja ska man kunna tvätta den i 

maskinen och kunna använda den. 

26. − Vilka emotionella fördelar har ert varumärke? 

− Jag tror att folk som tycker om det här är ganska tacksamma över att det inte är så 

skrikigt. Reaktionen är väldigt ofta; åh vad skönt det är att det inte är en massa grejer 

och massa färger. Emotionellt är det en ganska personlig kund. Väldigt många blir en 

personlig kontakt  Även med utlänska kunder skapas det personliga kontakter. 

− Är det engagerade kunder? 

− Ja, dem är väldigt engagerade i produkten, vilket är jättekul. 

 

27. − På vilket sätt är ert varumärke unikt, speciellt?  

− Se fråga  1 och 2 

28. − Är valet av butik / läget där butiken ligger viktigt för er? Varför?  

− Det tror jag är jätteviktigt. I en optimal värld med mycket pengar då skulle jag ligga 

mer nere mot centrum vid mer shopping stråk. Fördelen med att vara här är dels att 

det är lägre hyra och närheten till stan. Folk hittar till mig här. Jag tror att om man ska 

börja och bara få ut sitt märke så är närheten till centrum jätteviktig. 

− Dem du säljer till i Amerika? 

− Där försöker jag att inte ha flera butiker i en och samma stat. Jag tycker det är 

tråkigt med samma överallt. Det är begränsat till en eller två per stat. Det är 

jätteviktigt vad det är för märken så att det ska passa in. Jag har sagt nej till många. I 

och med att det här är så neutrala och tråkiga kläder så stoppar man in det bland bara 

rosa, gult och orange så försvinner det. 

− Åker du dit då? 
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− Nej, jag ser på bilder och dem berättar om vilka andra varumärken som butiken 

har. 

− Att dem representerar dig då på rätt sätt? 

− Ja lite, att såna kunder kommer till dem vilket betyder att dem kunderna köper 

kläderna. Det är ju så också, att det leder till försäljning. 

 

29. − Vilka utgör er målgrupp? 

Se fråga 14 

 

30. − Vad kännetecknar personligheten hos era kunder? 

− Medvetenhet tror jag. Det är inte bara folk som har pengar som köper utan det 

är folk som medvetet gör ett val. 

 

 

31. − Hur tror ni era kunder uppfattar er image? 

− Det finns folk som kommer hit och säger att det är jättekonstigt, undrar vad är 

flicka och vad är pojke. Det finns de som upplever det som trist och ingenting. 

Sen tror jag att det finns tvärtom också. Dem som tycker att det är bra att det är 

unisex. 

− Är det mycket yngre föräldar som kommer hit eller är det mormor och morfar? 

− Nej, en del mormor och morfar men ganska mycket första barnet. Det är blandat 

allt från 25 till 75 med koncentration på föräldrar till små barn. Från bebis upp till 

3 år. Sen börjar dem vilja saker själv, därför har jag slutat vid 8 år. 

 

32. − Vad tror ni är viktigast för kunder som köper barnkläder?  

− Pris och kvalitet. Pengar är nog ganska styrande. Det är ändå en begränsad tid 

man kan ha det.  Man går till H&M och köper en sak och så pajar det efter tre 

tvättar och det kostar femtio spänn så är det okej. Köper man ett par jeans för 

femhundra spänn så vill man att det ska hålla. 

− Märker du att föräldrar klär sina barn efter hur de själva klär sig? 
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− Ja, lite tendenser. Inte som regel tycker jag men man kan se samma stil. Jag klär 

ju mina barn så här, eller jag har ju det här (klädmärket) på grund av en anledning. 

 

21. − Hur stor är er marknadsföringsbudget? 

− Minimal, obefintlig. Förra året gjorde jag första annonsen bara för att jag tyckte 

att det var lite kul att göra någonting,  det va i Bon och i en internationell 

barntidning som heter Kidswear. Det är enda gången jag har annonserat. Men jag 

har rigt och tiggt och du vet prutat.  

 

− Märkte du någon skillnad efter annonsen? 

− Nej, jag har inte typiska barnkläder. Det är inte dem typiska småbarnsföräldrarna 

som kommer hit det är inte riktigt det klientelet. Jag vänder mig till en ganska smal 

krets. Vilket begränsar. Man har ju liksom en affärside. Så den är väldigt väldigt 

liten (marknadsföringsbudgeten). Det vore jätte kul och säkert bra att jobba mer 

med marknadsföring 

 

22. − Med vilka medel marknadsför ni er, tidningar, tv? 

Se fråga 17 och fråga 20 

 

23. − Arbetar ni aktivt med en god relation till PR och media? 

− Aktivt så tillvida att man försöker skicka pressreleaser och nyheter. Jag har ett 

nyhetsbrev som kommer ut går även till journalister på Internet via mail. På det 

sättet aktivt. 

− Stylister och så? 

− Stylister och så ja, men inte så att jag annonserar och så. 

 

24. − Vilken var er marknadsföringsstrategi när ni startade företaget och hur ser den 

ut idag?  

Se fråga 17 
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− Hur fick du kontakt med dem i USA då? 

− Jag hade någon som har varit här (i butiken). Någon journalist och någon japansk 

återförsäljare. Det har liksom spritt sig på det sättet. 

− Genom att man pratar med varandra? 

− Genom att man pratar, någon som har varit här eller köpt någonting.  

− Word of mouth? 

− Ja, exakt. Sen så har jag varit med på mässor en i New York, en i Florens och en i 

Paris. Då kommer det inköparna. 

− Det är ju en marknadsföringsbudget. 

−  Ja precis, istället för att annonsera så åker jag dit. Det kostar ju rätt mycket 

pengar men förhoppningen är ju att man ökar volymen. 

− Är du med på mässor i Sverige också?  

− Nej det är jag inte. 

− Är det ett medvetet val?  

− I Stockholm, ja. För att jag tycket inte att det finns några ställen. Det finns inga 

roliga barklädesaffärer. Som jag sa tidigare, det är lätt att det försvinner. Det finns 

inget ställe där jag känner att jag skulle vilja ha mina kläder. Det skulle va kul med 

en shop in shop någonstans. Resten av Skandinavien känner jag inte till så mycket. 

Göteborg kommer det (märket) i höst en liten affär. 

− Inte Köpenhamn heller, är det lite gladare? 

− Precis, det känns som att i Amerika finns det mer och Japan, Frankrike finns det 

mer intresse framförallt. 

 

25. − Samarbetar ni med något annat företag? Om ja,vilka och hur? 

− Jag har förmånen att känna en del bra männsikor som tycker att det här är kul, 

Stefan Söderberg på HOPE han har gjort jeans till mig. 

− Alla relationer som man kan tar man  tillvara på? 

− Ja, annars så går det inte. Henrik Nygren har hjälp mig med grafisk design. Alla 

som man känner, dra i alla kontakter. 
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26. − Hur arbetar ni för att få återkommande kunder? 

− Jag försöker sälja en bra produkt för att få dem att komma tillbaka. 

− Arbetar du med någon typ av relation till dina kunder? 

− I och med att det här är en liten butik så blir det väldigt personligt. På gott och 

ont. På gott så är det jättekul. Den negativa sidan kan va om jag har någon annan 

som jobbar här så tar det lite tid för folk att bygga en ny relation. Dem kanske 

väntar tills jag kommer tillbaka.. Det är nackdelen med att ha en egen butik. 

− Skickar du nyhetsbrev? 

− Jag skickar mail en gång i månaden. Man skriver på en mailista så får man lite 

info om nyheter, förtur på rean och så. 

 

27. − Hur arbetar ni för att få lojala kunder?  

Se fråga 22 

 

28. − Hur arbetar ni för att skapa kontakt med era kunder? 

   Se fråga 22 

 

29. − När grundades företaget? 

− För tre år sedan, alltså 2004 

 

30. − Hur många anställda har företaget? 

− Jag driver företaget själv men  har en extra anställd i butiken 

 

31. − Hur stor är er omsättning?  

− Ca 1,2 miljoner 

 

32. − I vilka länder finns ni? 

− USA, Japan, Italien, Belgien, Nederländerna, Frankrike 
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33. − Var sker produktionen? 

− Polen, Portugal, ….. 

− Arbetar du med ekologiska material? 

− Nej det gör jag inte. Det är dyrt. Det är på väg och jag hoppas det blir mer av det 

men i den här lilla skalan. Jag har några exemplar men det säljer inte. Sen finns det 

inte tillräckligt mycket bomull än. H&M gjorde något som va mycket snyggare 

design, det är väl det mer sånt tänk. Dem är ett så stort företag. 

− Hur mycket producerar du själv av det som finns i butiken? 

− Ca 70%, förut köpte jag in mer annat men nu är det egenproducerade mer. 

 

34. − Hur många butiker har ni?  

− En  

 

35. − Vad har ni för framtidsvisioner? 

− Att kunna leva på det och att växa i den takt så att man har kontroll över det. Det 

är lätt att växa fort men sen kan man ju inte leverera. Man måste hinna med. 

− Är det lönsamt idag? 

− Nej det är det inte. I och med att jag håller på med produktutveckling så får man 

något över så är det så lätt att börja med någon ny grej.  

− Vad har du för bakgrund? 

− Jag har jobbat med konst, projektledning. När jag började med barnkläder för tre 

år sedan så fanns det inga av dem här barnklädesaffärerna, nästan ingenting. Det har 

hänt jättemycket på dem här åren. Då var det ganskla nytt. Jag hade kanske inte 

gjort det idag för nu finns det så mycket. 

 
 


