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Sammanfattning

Denna uppsats handlar om företag i mogna branscher och vad företagen Boomerang 

och Filippa K gör för att överleva.

Textilindustrin var i vårt land, liksom i de flesta av dagens industriländer en av de 

första näringsgrenar som började med fabriksmässig produktion. Flera viktiga 

faktorer har påverkat vår produktion och konsumtion av teko-produkter och på senare 

tid har omvärlden för teko-produkter förändrats drastiskt, framför allt pga. Kinas 

export av kläder har ökat explosivt. Under det senaste decenniet har klädesbranschen 

hamnat i kris. Studier av konsumtionsvanor i bl.a. USA, Indien, Danmark och 

Sverige, visar att människor idag inte känner sig lika bundna längre till varumärken. 

Våra två valda fall för vår studie är: företagen Boomerang och Filippa K. Boomerang 

grundades 1976 och de arbetar efter filosofin, hellre kvalitet än kvantitet. Filippa K 

startade 1993 och företagsfilosofin är: stil, enkelhet och kvalitet. Metoden för studien 

blev intervjuer och en enkätundersökning. Ur våra teorier valde vi att studera: 

engagemang, risk, medvetenhet, förväntad kvalitet, varumärkesassociationer samt 

lojalitet. Enkätundersökningen genomfördes på 40 personer som valdes slumpvis när 

de passerade Norrmalmstorg och av de tillfrågade var 17 kvinnor och 23 män. 

Undersökningen kom fram till att Boomerang är tydliga i sina kärnvärden och det 

faktum att de har gått från ett grossistföretag till att öppna konceptbutiker har 

förmodligen underlättat detta. Författarna tycker att det var bra av företaget att utöka 

sin kollektion med tjejkläder och att framtiden för företaget är god, om de lyckas nå 

nya kundgrupper och marknader. Författarna tycker att Filippa K. har konsekvent 

förmedlat sin image och sina kärnvärden, utan att behöva loggofiera sina kläder. 

Vidare anser de att företagets val att vara kontrollerande, har sina fördelar och de 

bedömer att företaget har alla förutsättningar att växa inför framtiden.

Våra teorier har påvisat behovet av ett starkt varumärke för att skapa lojalitet och 

vikten av att få kunderna involverade är avgörande för att överleva på en mättad 

Teko-marknad. Starkt varumärke omfattar: rätt associationer, rätt förväntad kvalité, 

hög medvetenhet och hög lojalitet.
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1 Inledning

Denna uppsats handlar om företag i mogna branscher och vad företagen Boomerang 

och Filippa K gör för att överleva. 

1.1 Bakgrund

Textilindustrin var i vårt land, liksom i de flesta av dagens industriländer, en av de 

första näringsgrenar som började med fabriksmässig produktion. Flera viktiga 

faktorer har påverkat vår produktion och konsumtion av teko-produkter (Teko är det 

gemensamma namnet för svensk textil- och konfektionsindustri) under 1900-talet. 

Teko-industrin växte kraftigt under första hälften av 1900-talet och det var först i 

början av 1950-talet som textilindustrin fick svårigheter. Ändrade 

konsumtionsmönster, nya råvaror och ökad importkonkurrens gjorde att den svenska 

teko-industrin fick svårt att överleva. I slutet av 1950-talet började därför flera 

svenska företag att etablera sig utomlands. Anledningen till det var att de ville slippa 

det höga löneläget i Sverige, men även bristen på arbetskraft framhölls som en av 

orsakerna. Enlig dåvarande ekonomer kunde en priskänslig vara göras lönsam genom 

att produktionen flyttades utomlands. Verksamhet som blev kvar i Sverige ändrade 

karaktär och under 1980-talet gick företagen mot specialisering, där det gällde att 

utnyttja den yrkesskicklighet och den tekniska kunnighet som fanns i landet. 

Idag exporterar den svenska teko-industrin för cirka 13 miljarder per år och det finns 

många goda exempel på svenska företag som har överlevet ett sekel av förändringar. 

Stenströms Skjortfabrik har funnits i över hundra år och är idag en av nordens största 

teko-tillverkare. 2002 fick Stenströms Veckans Affärers varumärkespris (Årets 

Guldkorn), för sin konsekvens i stil, komfort och kvalité. 

Ytterligare bra exempel på framgångsrik företrädare för svenskt näringsliv i den 



globala ekonomin är Gant. 1999 köpte ägarna rätten till varumärket Gant och genom 

att skapa ett starkt varumärke blev företaget mycket välkänt, idag finns Gant 

representerad i större delen av världen. 

Omvärlden för teko-produkter har förändrats drastiskt de senaste tio åren och då 

framför allt pga. Kinas export av kläder har ökat explosivt. Kina upptogs som medlem 

i WTO 2001 och är idag EU:s största leverantör av teko-produkter. Teko-industrin i 

Kina är till stor del högmodern, med arbetslöner långt under lönerna i EU och är även 

helt självförsörjande med bomull. Många medlemsländer i östra och södra EU trycker 

hårt på att återinföra kvoter för import av kinesiska kläder. Sverige har däremot som 

enda EU-land klart markerat sitt motstånd mot nya begränsningar av klädimport. 

Svenskt Näringsliv har tagit fram ett nytt konkurrensindex för att mäta 

konkurrenstrycket i Sverige i olika branscher och enligt detta index är klädbranschen 

den bransch som är utsatt för hårdast konkurrens.

Dagens konsumenten köper inte kläder enbart för att tillfredställa de nödvändigaste 

behoven. Vi använder kläder för att visa vem vi är eller skulle vilja vara och vilken 

livsstil vi har eller skulle vilja ha. De förändrade konsumtionsvanorna har lätt till att 

företagen i konkurrensen om kunderna valt att satsa mer på att skapa ett välkänt 

varumärke. Detta har gjort att den produktspecifika reklamen de senaste åren har 

minskat till förmån för varumärkesreklam som i första hand handlar om att förmedla 

den rätta känslan.

  

På senare år har klädesbranschen hamnat i kris, studier av konsumtionsvanor i bl.a. 

USA, Indien, Danmark och Sverige, visar att människor idag inte känner sig lika 

bundna längre till varumärken. Varumärken ses som permanenta symboler för äkthet 

och det är enligt Alladi Venkatesh (professor i markandsföring) inte längre det 

konsumenter efterfrågar, utan hastighet, rörelse och omväxling. Klädmodet bygger på 

regelbunden förändring, men vilar samtidigt på en relativt permanent struktur av 

kända modeskaparnamn och modehus. 

1.2 Problemdiskussion



Den svenska teko-industrin är idag mer internationaliserad än tidigare i både 

produktion och handel. I det nya globala konkurrensklimatet där utbudet är större än 

efterfrågan och med otyglad konkurrens från Kina och den moderna människans 

ständiga jakt på förändring, måste de svenska klädesföretagen göra allt för att 

överleva.  

Svenska klädesmärken med lokalisering i norra delarna i Europa behöver nå kunder 

utomlands, vilket är ytterst viktigt när hemmamarknaden är för liten för företagen, 

men även där råder det ett mycket hårt konkurrensklimatet. I denna 

konkurrenssituation blir det angeläget att bygga upp ett mervärde, vilket dagens 

företag gör genom sitt varumärke. Detta handlar ytterst om förtroende, förtroende 

bygger på ett gemensamt intresse av att vidmakthålla en ömsesidigt gynnsam relation. 

En investering i ett varumärke är en investering i långsiktig lojalitet som är så oerhört 

viktigt när de gäller att överleva i teko-branschen.   

1.3 Problem

Vilka faktorer är avgörande för att ett litet företag ska skapa lojalitet på en mättad 
Teko-marknad?

1.4 Syfte

Vi vill analysera och utvärdera marknadsföringsstrategierna hos klädesföretagen 

Boomerang och Filippa K. 

1.5 Problemavgränsningar 

Vi kommer att avgränsa vårt problemområde till att enbart beröra de faktorer som 

berör lojaliteten till ett varumärke i klädesbranschen. Vi kommer inte studera 

konkurrensen mellan företagen utan endast belysa skillnaderna mellan vad företagen 

tror att de ger och vad kunder tycker de får av respektive företag.  



1.6 Uppsatsens disposition

I inledningen diskuteras bakgrunden till problemformuleringen, det valda problemet 

samt syftet och problemavgränsningar. Därefter följer kapitlet metod, kapitlet 

beskriver de valda metoderna och beskriver hur undersökningen går till. Vidare ges 

en beskrivning av de relevanta teorier och den teoretiska syntesen samt referensramen 

som används för studien. Det avsnitt som följer därefter, empirin, ger läsaren en 

inblick i de två fallen, med sammanfattningar av intervjuerna samt den utförda 

enkätundersökningen. Analys och resultat av intervjuer och enkätundersökningen 

följer empiriavsnittet. Slutsatser och en diskussion om hur uppsatsen har fortlöpt och 

hur fortsatta studier kan föras, avslutar uppsatsen. 

2 Metod 

2.1 Två specifika fall
 

Vår undersökning utgår från två specifika fall, nämligen företagen Boomerang och 

Filippa K. Det är två svenska företag som har bred kundkrets som består av 

människor i alla åldersgrupper. De ger oss tillgång till intervjuer och inblick i 

respektive företag och då undersökningen kräver ett djup anser vi att detta 

bekvämlighetsurval inte är något negativt för studien.  

2.2 Tillvägagångssätt

Vårt tillvägagångssätt kommer att vara en deduktiv ansats, då vi kommer att utgå från 

teori som sedan kommer att tillämpas på verkligheten. Vi kommer att använda oss av 

två metodiska angreppssätt till uppsatsen dels utförs en kvalitativstudie genom 

intervjuer och dels en kvantitativstudie genom enkäter. 

Intervjuerna kommer att genomföras med representanter för marknadsföring på 



respektive företag, då de är de som har den yttersta kontakten mellan kunder och 

företaget. Intervjuerna kommer att vara öppna, men vi har en lista med frågor som 

sedan anpassas efter situation och fall. Vi har ställt oss öppna för om de vill ha 

frågorna innan, för att intervjupersonerna ska få god tid att förbereda sig inför 

intervjun. Vi kommer att göra sammanställningar av intervjuerna, för att få 

intervjupersonernas egna ord och därmed stärka de kvalitativa data i arbetet.  

Uppsatsens kvantitativa del är en surveyundersökning som bygger på enkäter, detta 

tillvägagångssätt ger oss en mer omfattande bild av effekterna av företagens 

strategier, då vi har en begränsad tidsram.

2.3 Datainsamlingsmetod

Data vi samlar in är av primär form. Data kommer från intervjuerna och enkäterna. 

Intervjuernas spelas in på band, samt att vi för anteckningar (Informanten har tillåtit 

inspelning). Enkäterna operationaliseras genom att vi delar ut 40 stycken enkäter vid 

Norrmalmstorg i Stockholm. Valet av plats motiveras genom att vi anser att vår 

undersökningsgrupp är personer som köper kläder och runt Norrmalmstorg finns flera 

stora varuhus och klädesbutiker. Urvalet till undersökningen kommer att bli 

tillfällighetsurval och de görs med hänsyn till tidsbegränsningen vi har.  Vi anser att 

data vi samlar in kommer att vara valid, då svaren från informanterna och 

respondenterna är relevanta för vårt problem. Dock är vi medvetna om att svarens 

uppriktighet inte alltid stämmer med verkligheten.  

2.4 Analysmetod 

Våra data kommer att studeras genom en GAP-analys. GAP-analysen mäter de 

eventuella skillnaderna mellan vad företagen säger att de ger och vad kunder upplever 

att de får. 

Data omfattar variablerna: engagemang, risk, informationssökning, medvetenhet, 

förväntad kvalitet, varumärkesassociationer och lojalitet. Valet av dessa variabler 

grundar sig i teorierna om hur företaget åstadkommer Brand equity och kundens 

involvering i köpprocessen. 



2.5 Metodkritik

Ett antal faktorer bör tas hänsyn till i undersökningen. Den första är objektivitet, det 

är särskilt viktigt vid intervjutillfällen då intervjuaren har stor möjlighet att påverka 

svarsutfallet med de frågor som ställs. Det är också viktigt att som läsare ha i åtanke 

att forskarnas förståelse och egna värderingar kan påverka hur intervjuer tolkats. 

Den andra faktorn som bör tas hänsyn till i studien är generaliseringen. 

Undersökningen innefattar två strategier, intervjuer med nyckelpersoner hos de 

respektive fallen och en enkätundersökning. När det gäller intervjudelen, så måste det 

beaktas att den svenska klädesbranschen idag består av flera bolag. För att kunna göra 

en fullgod generalisering bör fler företag intervjuas samt inkluderas i undersökningen. 

Vi är även medvetna om att de två företagens sortiment är olika och därmed inte går 

att jämföra mellan, men vi tror inte de är något hinder för vår uppsats då vi inte är ute 

efter att jämföra produktskillnader, utan vill upptäcka generella faktorer. 

Enkätundersökningendelen bör vara betydligt mer omfattande för att det ska gå att dra 

några exakta slutsatser, men med hänsyn tagen till tidsbegränsningen vi har, får vi 

acceptera denna begränsning.  

3 Introduktion till teorier 

Vid studier av tidigare forskning på området har vi sett att den mesta forskningen 

behandlar att bygga lojalitet till varumärket. Den forskning vi har studerat närmare 

utgår från olika strategier som företaget kan göra för att nå framgång. En av de 

främsta på området är Porter. Enligt Porter kan en analys av marknaden identifiera 

följande: förändringshinder, nya och marginella grupper, se och analysera trender, 

riktningar för strategisk förflyttning samt ge information om företaget ska etablera sig 

i/gå ur, eller skapa nya strategiska grupper.  

Denna analys av marknaden ger förståelse av den bransch som företaget befinner sig 

i, men även konkurrenskrafterna blir mer lättbegripliga. Detta leder i sin tur till 

underlättande av att utveckla givande konkurrensstrategi. Via vårt problem, 



”vilka faktorer är avgörande för att ett litet företag ska skapa lojalitet på en mättad 

Teko-marknad?” 

kommer vi att studera detta fenomen.

Branschstrukturer förändras, men ofta löper utvecklingslinjen efter livscykelkurvan 

och när branschen når mognadsfasen är efterfrågan och utbudet lika stort. 

Textilmarknaden befinner sig i mognadsfasen och vill de svenska företagen utvidga 

sin marknad och möta nya kunder, ställs de inför en rad problem såsom: en marknad 

som är överfylld med varumärken, konkurrensen från låglöneländer, samt kunders 

ständiga behov av förändringar. Det finns flera olika angreppssätt som företagen kan 

välja på för att hantera problemen. Då den svenska teko-industrin inte kan producera 

kostnadseffektivare än låglöneländer eller har tillgång till en stor hemmamarknad så 

återstår den enda metoden, att bygga lojala kunder. Lojalitet kan fort skifta och 

därmed sätta företaget i en svår överlevnadssituation. Om företaget däremot lyckas få 

lojala kunder kan värdet på företaget öka, utan att företaget behöver öka produktionen 

av produkter.      

För att analysera den insamlade empirin och besvara problemet tar vi hjälp av 

marknadsföringsteorier såsom: Brand strategi, som förklarar varumärkesstrategier, 

Involvement theory, som behandlar de processer som uppstår vid ett köp, Brand 

equity, som mäter hur starkt ett varumärke är och slutligen teorin Service-profit chain, 

vilken visar hur de olika parterna i köpprocessen är beroende av varandra för att få 

nöjda kunder.   

3.1 Teorier

3.1.1 Brand strategi



Det är viktigt för företag att ha en väl definierad Brand strategy, som inkluderar alla 

deras produkter, för att bli konkurrenskraftig på marknaden. Det finns fyra olika 

alternativ för Brand strategy: Line extensions, Brand extensions, Multibrands och 

New brands (se fig.1). 

Fig. 1: Fyra varumärkesstrategier
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Källa: Kotler Philip, Principles of marketing  

Line extensions innebär att företaget introducerar nya varianter av befintliga 

produkter inom samma kategori såsom: nya smaker, storlekar och former. Strategin är 

intressant för företagen då de vill tillgodose kundernas önskan om variation, eller om 

de vill försöka fånga upp nya potentiella kunder. Det kan även finnas andra skäl till 

Line extension, t ex överskott av produktionsresurser inom företaget som företaget 

vill ta vara på. Konkurrensen från andra företag kan också tvinga fram ett utökat 

sortiment. Strategin har sina risker, att företaget förlorar varumärkets ursprungliga 

värden, minskad försäljning av företagets andra produkter, tanken med strategin är att 

öka sin försäljning men inte på bekostnad av sina egna produkter.

Brand extensions använder sig företagen av då de vill introducera en ny 

produktkategori under samma varumärke. Strategin har många fördelar, ett välkänt 

varumärke kan underlätta inträdet av nya produkter, då marknadens kännedom om 

märket gör att produkten fortare accepteras av kunderna. Varumärkesutvidgning 

sparar även på företagens marknadsföringsresurser som annars skulle behövas vara 

mer omfattande, för att få potentiella kunderna att öka sin kännedom om märket. 

Strategin kommer att misslyckas om produkterna är för olika och ligger för långt ifrån 

varandra, den nya potentiella marknaden kommer inte att kunna associera de 

befintliga produkternas goda egenskaper med de nya produkterna. Det finns även risk 



att varumärket förlorar sin specifika position i konsumentens medvetande om det 

används för flitigt. Kunden kommer inte längre att kunna associera varumärket med 

produkterna om de är för många. Vidare kan brand extension påverka de ursprungliga 

produkterna negativt, även om lanseringen och mottagandet av de nya produkterna 

har blivit lyckat. Om de nya produkternas värderingar inte stämmer överens med de 

tidigare produkterna kan de förlora sina ursprungsvärden. En lyckosam 

brandextension är en som stärker ursprungskategorier och ger en ökad försäljning av 

nya produkter. 

Multibrandsstrategin innebär att företag utvecklar flera märken inom samma 

produktkategori. Främsta skälet till detta är att de vill nå olika marknadssegment med 

produkter anpassade för olika kundgrupper. En fördel är att de mycket mer effektivt 

kan avgränsa produkterna utan att andra produkter inom företaget påverkas. Skulle 

lanseringen av en ny produkt misslyckas tar inte de övriga produkterna eller företaget 

någon skada. Då de använder multibrands strategi på hela produktgrupper, benämns 

det för Range Branding. Corporate branding är motsatsen till multibranding, där låter 

företagets varumärke sätta sin prägel på alla företagets produkter, denna strategi 

används främst då företagsnamnet är välkänt och väletablerat. Företag kan även 

använda sig av company and individual branding, som innebär att både 

företagsnamnet och den enskilda produktens namn finns med i varumärket.

New brands strategin används när företagets nuvarande varumärken inte går att 

använda på den nya produkten, pga. att de vill särskilja den från det övriga 

sortimentet. Om företaget har lågprisprodukter och vill lansera nya produkter såsom, 

en lyxvara eller tvärtom. Då är den bästa metoden att skapa ett nytt varumärke med 

egna utmärkande egenskaper för den nya produkten. Det negativa med denna strategi 

är att många varumärken inom samma företag inte tar flera marknadsandelar, de 

fördelas bara mellan produkterna. Det bästa alternativet i sådant fall är att välja ut de 

mest framgångsrika produkterna och koncentrera sina produktionsresurser på dessa.

När teko-industrin under mitten av 1900-talet stötte på problem som gjorde det svårt 

för företag att överleva, blev de strategiska besluten som företag tog ytterst viktiga. 



Då vi ska analysera vad företagen Boomerang och Filippa K gör för att behålla sina 

kunder, ska vi studera hur de använder sig av Brand strategi. 

3.1.2 Involvement theory 

Involvement teorin förklarar de processer som uppstår vid ett köp. Involvement har 

sitt ursprung i socialpsykologin och idag är den en viktig del i konsumentbeteende 

litteraturen. 

Individernas köpbeslutsprocesser varierar från person till person, men även från 

produkt till produkt. En av de viktigaste faktorerna är graden av involvering som 

individen har gentemot produkten eller köp processen. 

Enligt Fills teori delar involveringen upp i tre delas: high, low och zero.  Graden av 

involvering mellan high och low varierar under beslutsprocessen. I och med att 

individen ökar sin kunskap om produkten, minskar också risken med köpet. Vid 

köptillfället har skalan dock eliminerats och endast high- och low-involvement finns 

kvar. Zero involvement innebär att konsumenten inte har någon involvering, intresse 

och behov av produkten, vilket i sin tur medför att individen inte kommer att köpa 

produkten. High involvement uppstår när kunden känner stor risk inför köpet och 

samtidigt tycker att produkten är viktig. Bilar, datorer och hus är exempel på dyra 

finansiella investeringar som görs sällan och som kräver hög involvering. Det finns 

hög involverande produkter som inte är lika finansiellt kostbara, men fortfarande 

innebär en stor risk för kunden och då i form av socialrisk. Till kategorin räknas: 

parfymer, smycken och kläder. Under denna process blir kunden först medveten om 

företaget/produkten, därefter söker kunden information om objektet för att sedan 

skapa sig en attityd som antingen leder till köp eller inte. Då attityden till 

produkten/företaget blir positiv och förväntningarna hos kunden har uppfyllts, 

resulterar ofta denna process i varumärkes lojala kunder, som är relativt prisokänsliga. 

Low involvement produkt, varor som köps oftast, uppfattas av konsumenten som en 

vara med låg risk. Detta i sin tur ger lågt engagemang, lågt krav på information och 

exempel på produkter är: tandkräm, toapapper och müsli. 

Under denna köpprocess kommer attityden till produkten/företaget efter köpet då 

kunden redan har testat objektet. Är kunden nöjd återkommer han/hon, de låg 



involverande objekten får däremot svårt att skapa lojala kunder.      

Idag köps inte kläder enbart för att tillfredställa de nödvändigaste behoven, 

konsumenten kan med hjälp av kläder visa vem han/hon är eller skulle vilja vara och 

vilken livsstil personen har eller skulle vilja ha. Konsumentens förändrade 

konsumtionsvanor samt den ökande importkonkurrensen, innebär att dagens svenska 

modeföretag måste frambringa involvering bland sina kunder för att skapa lojalitet. 

Därför blir den höginvolverande faktorn ur involvement theory viktig för oss då vi 

försöker utvärdera konsumenternas inställning till kläder. 

3.1.3 Brand equity

Brand equity försöker mäta hur starkt ett varumärke är. Detta mått är kopplat till 

varumärkets namn och symbol. Tillgångarna kan delas in i fyra dimensioner: brand 

awareness, perceived quality, brand associations och brand loyalty (se fig. 2). 

Fig. 2: Fyra dimensioner av Brand equity
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Källa: Aaker David,  Brand Leadership

Brand awareness, handlar om hur pass medvetna konsumenterna är om varumärket. 

Perceived quality handlar om vad för förväntad kvalitet konsumenterna har på 

varumärket. Brand associations är ett mått på vad kunderna tror att varumärket står 

för. Här ingår komponenter såsom tilltro, kärnvärden och föreställningar som 

konsumenten har gentemot specifika varumärken. 

Brand loyalty är kärnan i ett varumärkes värde, denna dimension handlar om graden 

av lojalitet som varumärket kan frambringa. Viktigt att mäta är hur priskänsliga 

kunderna är samt deras återköpsfrekvens. 



Varumärkens värde och makt på marknaden varierar kraftigt mellan olika marknader, 

vissa är väldigt välkända medan andra är relativt okända. Ett varumärke med högt 

Brand equity har: hög lojalitet hos kunderna, välkänt namn, hög förväntad kvalité 

samt starka varumärkesassociationer. Brand equity kan även stärkas genom, patent, 

trademark och nätverk. Brand equity är ett viktigt mått för att ta reda på vilken 

avkastning marknadsföringsmixen ger. Marknadsföringsmixen är enligt Kotler: 

produkt, pris, plats samt påverkan, de är verktyg ett företag använder sig av för att ta 

sig fram på marknaden. Effekterna av att ett företag har högt Brand equity är att 

marknadsföringsresurserna inte behöver bli lika omfattande, då företaget redan har 

lojala och medvetna kunder. 

Vidare effekter är att företag i framtiden kan utöka produktsortimentet lyckosamt och 

slutligen får företagen ett högt marknadsvärde till följd av en hög Brand equity. 

På den mogna marknad som konfektionsbranschen befinner sig i är konkurrensen 

stor. För att företaget ska ha en chans att överleva är det primära behovet att skapa 

lojala kunder. Marknaden är överfylld med olika varumärken, därav vikten att skapa 

sig ett välkänt namn. Teorin ger oss viktiga faktorer som varje företag bör uppfylla 

för att skapa ett starkt varumärke.

3.1.4 Service-profit chain

Kundlojalitet kan inte åstadkommas om inte hela organisationen är inställd på det, en 

välmotiverad och informerad personal är därför ytterst viktigt. De företag som både 

kan koncentrera sig på sina anställda och på sina kunder är de företag som är eller 

kommer att bli framgångsrika. De företag som har förstått betydelsen av personalvård 

och accepterat innebörden av den har därigenom begripit the service-profit chain (se 

fig. 3). 

Kotler har tolkat bland andra Zahorik och Grönroos idéer om konsumenters 

tillfredsställelse, och sammanfattat tankarna i vad han kallar The service-profit chain.

Enligt Kotler kopplar service-profit chain samman företagets vinst med personal- och 

kund tillfredställelse, och består av följande fem länkar. Den första länken är intern 



servicekvalitet, här satsar man på sina anställda, genom utbildning, en bättre 

arbetsmiljö samt genom ett starkt stöd till de anställda som har kundkontakten. Den 

andra länken leder till tillfredsställd, produktiv personal och resultatet blir lojala 

anställda som utvecklas och arbetar hårdare. Den tredje länken ger ett effektivare 

värdeskapande för kunden. Fjärde länken handlar om att kunden blir tillfredställd, 

vilket i sin tur medför att företaget kan knyta kunden till sig. Detta leder vidare till att 

kunden sprider positiva rykten om företaget genom word-of-mouth. Den sista länken 

säger att företaget kan generera större vinster och få en positiv tillväxt.

Fig. 3: Service-profit chain
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Källa: Kotler Philip, Principles of marketing  

För att kunna åstadkomma en framgångsrik position, ställer tjänstemarknadsföring 

krav på mer än en traditionell extern marknadsföring med de fyra P:na. 

Tjänstemarknadsföring kräver även en intern och en interaktiv marknadsföring. Den 

interna marknadsföringen belyser vikten av att satsa på sin personal. Företagen ska se 

sina anställda som en viktig resurs som de måste måste utbilda och motivera till att 

jobba som ett team med ett gemensamt mål. Det är även viktigt att belöna sin personal 

för ett väl utfört arbete, för att de ska känna sig fortsatt motiverade att göra bra ifrån 

sig. Organisationen måste tillämpa ett kundorienterat perspektiv, detta innebär att 

företag bör utgå från sin interna marknadsföring när de tillämpar sin externa. 

Företagets idéer måste vara väl implementerade i alla delar av företaget, för att de ska 

lyckas förmedla dessa till marknaden. 

Hela företaget måste vara villigt och ha möjlighet att förse kunden med god service 

innan de annonserar ut att de är bra på det. Slutligen är det också viktigt att belöna 



sina anställda för få framgång. 

Interaktiv marknadsföring innebär att den servicekvalitet som kunden får beror på 

köpare-säljare interaktionens kvalitet. På servicemarknaden bygger servicekvalitet på 

både den som levererar tjänsten och på kvaliteten av själva tjänsteleveransen. Detta 

medför att en effektiv interaktion mellan serviceleverantören och kunden är ett måste 

för att nå en hög kundtillfredställelse. Dessutom kan inte tjänsteleverantören anta att 

kunden blir tillfredställd genom att denne enbart tillhandahåller en god teknisk 

service, då kunden värderar både den tekniska kvaliten exempelvis, hur pass bra 

kvalitet och passform det är på kläderna de köper och den funktionella kvaliten 

exempelvis, hur trevlig och hjälpfull expediten i butiken är. Därför är varje 

interaktion med kunden avgörande för leverantören, då kunden inte enbart kommer 

utvärdera servicemötet utan hela organisationen också. 

Denna teori ger oss grundstrukturen för vår analys, då vi genom gap-analysen ska 

försöka spåra eventuella gap som finns mellan företaget och dess kunder. Gapen 

kommer vi enligt denna teori kunna härleda till antingen kommunikationsproblem 

mellan företaget och dess anställda, eller den externa marknadsföringen. Den 

interaktiva delen kan stärka eller stjälpa den externa marknadsföringen. 

3.2 Teoretisk syntes

3.2.1 Våra teorier motiveras 

Våra teorier försöker förklara de faktorer som behövs för att ett företag ska nå 

framgång på en mogen marknad. Teorin om brand strategi är relevant för oss då vi 

vill studera företagens strategier. Teorin ger oss grunden för hur företagen ska agerar 

när de bygger sitt produktsortiment, för att bli konkurrenskraftiga på marknaden. 

Brand strategi ger fyra olika strategival som är av vikt för företagen och vi kommer 

att studera hur företagen har använt sig av strategierna. 

Nästa teori Involvement theory, kommer att användas för att förstå kundens attityd till 

produkten och de processer som uppstår vid köp. Att undersöka kundens attityd är 



viktigt, för att förstå och påverka attityderna så att dessa i framtiden skapar lojalitet. 

Teorin ger oss möjlighet till förståelse för hur kunden agerar vid köp av kläder. 

Vidare har vi teorin Brand equity, teorin mäter hur starkt ett varumärke är. Teorin ger 

oss faktorer som företaget bör förmedla, för att uppnå de effekter som är önskvärda 

vid skapande av ett starkt varumärke. Slutligen har vi Service-profit chain, teorin 

kopplar samman sambandet mellan företagets vinst med personal- och 

kundtillfredsställelse.  Den beskriver vikten av all form av marknadsföring för att 

åstadkomma kundlojalitet. Genom teorins modell kommer vi att kunna upptäcka 

eventuella gap som kan finnas mellan företag och kund.  

3.2.2 Syntesmodellens variabler

Syntesmodellen är byggd på våra fyra valda teorier med utgångspunkt från de 

viktigaste variablerna. (se fig. 4). 

Fig. 4: Teoretisk syntesmodell

Företag/Ledning

K
onsum

enter

Anställda

B
ra

nd
 e

qu
ity

Brand Awareness

Perceived Quality

Brand Associations

Brand LoyaltyB
ra

nd
 s

tr
at

eg
i Involvem

ent

High

Low

Extern marknadsföring

Interaktiv
 markn

adsfö
ringIn

te
rn

 m
ar

kn
ad

sf
ör

in
g

E
ng

ag
em

an
g,

 In
fo

rm
at

i o
n ,

 R
is

k

Figuren ovan visar hur de teorier som är intressanta för vårt problem: Brand equity, Service-profit 
chain, Involvement samt Brand strategi hänger samman. Grå markerad text och ruta är sådana 
teorier som indirekt påverkar brand equity.   

Brand strategi styr företagets val av strategier för att möta marknaden. 



Företagsledningen utarbetar strategier för hur företaget ska agera vid olika situationer. 

Involvement påverkar konsumentens agerande gentemot produkten/företaget. Graden 

av involvering avgör när attityden till produkten/företaget uppstår, här finns 

variablerna: engagemang, information och risk. Service-profit chain gestaltar 

sambanden mellan företagsledningen, anställda samt konsumenter och de 

marknadsföringsaktiviteter som äger rum mellan dessa aktörer. Genom att studera 

ledningens uppfattning av vad de vill förmedla och konsumenters inställning till 

företaget, kan eventuella kommunikationsmissar (Interaktiv, Extern, Intern) 

upptäckas. Brand equity påverkas av följande faktorer: perceived quality, brand 

associations, brand awareness och brand loyalty. Nivån på Brand equity är ett resultat 

av företagets ansträngningar i form av de olika marknadsföringsaktiviteterna. 

Strategierna styr indirekt innehållet i den externa, interna och interaktiva 

marknadsföringen. 

Ett varumärkes höga Brand equity, resulterar i att graden av involvering i form av 

informationssökning, samt risktagande från kundens sida sjunker, då konsumenten 

redan är medveten om de värden företaget står för. Ur föregående teorier ges följande 

mätbara variabler:

− Engagemang; hur engagerad och involverad kunden är vid köpet.

− Risk; hur mycket risk kunden upplever vid köpet.

− Informationssökning; hur omfattande informationssökningen blir inför köpet.

− Medvetenhet; hur medveten kunden är om varumärket.

− Förväntad kvalitet.

− Varumärkesassociationer; vad kunden tror att varumärket står för.

Den viktigaste variabeln för vårt problem är:

− Lojalitet; här mäts återköpsfrekvensen samt priskänsligheten hos kunderna.



3.3 GAP-analys

Berry, Parasuraman och Zeithaml har utvecklat en modell som kallas för GAP analys, 

denna modell används främst för att analysera orsaker till servicekvalitetsproblem 

inom företaget samt mellan företaget och dess kunder. Modellen delas upp i två delar, 

den övre delen består av händelser som berör kunden och den nedre delen omfattar 

företeelser som berör tjänsteleverantören. 

Kundens förväntningar på företaget och tjänsten påverkas av kundens tidigare 

erfarenheter, personliga behov och word of mouth. Men även av vad företaget ger 

löfte om genom sin externa marknadsföring. Den upplevda tjänsten påverkas främst 

utav mötet med tjänsteleverantören i den interaktiva fasen, tjänste leverantören i sin 

tur påverkas av en rad interna beslut och aktiviteter.

Om förväntningarna inte stämmer överens med upplevelsen som kunden har kan 

skillnaden härledas till något av de fem kvalitetsgap som finns i modellen: gapet i 

ledningens uppfattning, kvalitetsspecifikationsgap, tjänsteleveransgapet, 

marknadskommunikationsgapet och gap i den upplevda tjänstekvaliteten (se fig.5).

Fig. 5: Modell av Service Quality 
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Gap ett uppstår då ledningen inte har rätt uppfattning om vad kunden har för 

kvalitetsförväntningar. Främsta orsaken till detta gap är att informationen från 

marknadsundersökningar är dålig samt att informationen från de anställda som har 

kundkontakten inte når fram till ledningen eller är otillräcklig. Det andra gapet beror 

på att specifikationerna på tjänstekvalitet inte stämmer överens med ledningens 

uppfattning om kvalitetsförväntningarna hos kunden. Detta gap är resultatet av 

ledningens dåliga planering av tjänstekvalitén och brist på klar målsättning inom 

företaget. Det är här viktigt att de anställda är med i dessa processer, om planeringen 

ligger på högsta ledningsnivå utan ett samarbete med de som faktiskt producerar 

tjänsterna kommer problem att uppstå. Det är genom involvering som 

företagsledningen enklast motiverar sina anställda att uppfylla målen. Det tredje gapet 

beror på att kvalitetsspecifikationer inte uppfylls under tjänsteproduktionen och 

leveransen. Detta kan bero på att specifikationerna är för strikta eller komplicerade, 

samt att de anställda inte accepterar dessa. Det kan även finnas brister i den interna 

marknadsföringen som ger upphov till detta gap. 

Det fjärde gapet innebär att de löften företaget givit via marknadskommunikation inte 

stämmer överens med den levererade tjänsten, företaget kan ha lovat sådant som de 

inte kan eller har möjlighet att leverera. Det femte gapet innebär att kundens 

förväntningar inte har motsvarats av upplevelsen och detta gap är ett resultat av de 

andra fyra gapen.

3.4 Teoretisk referensram

Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera marknadsföringsstrategierna 

hos klädföretagen Boomerang och Filippa K. Vi har via teorivalen funnit relevanta 

faktorer för vårt problem. Genom att formulera frågor till djupintervjuerna utifrån 

teorierna om Brand strategi och Brand equity kommer vi kunna konstatera hur 

företagen gör och vad de vill när de förmedlar sin image till kunderna. Vi utgår från 

faktorerna när vår enkät formuleras, därmed kommer vi att kunna besvara på frågan: 

Vilka faktorer är avgörande för att ett litet företag ska skapa lojalitet på en mättad 

Teko-marknad? Här följer en tabell (se fig.6) med en sammanfattning av de faktorer 

som är av vikt för vårt arbete:



Fig. 6: Teoretisk referensram 

Variabler Beskrivning Enkätfrågor / 
Intervjufrågor

Kundperspektiv Engagemang Hur mycket är kunden involverad vid 
köp av kläder. 5, 6, 8

Risk Vilka sociala risker uppleves vid köp. 
7

Medvetenhet Kännedom om varumärket.
10

Förväntad kvalitet Vad tror kunden han/hon får.
13

Varumärkesassociationer Hur uppfattar kunden företaget.
12

Lojalitet Återköpsfrekvensen 9, 11a, 11b, 14

Företagsperspektiv Strategi Företagets produkter, mål, visioner, 
kommunikation 1, 3, 4, 6, 8, 9

Medvetenhet Hur ser marknadsförings aktiviteterna 
ut. 7

Varumärkesassociationer Hur tror företaget kunden uppfattar 
varumärket. 5

Lojalitet Hur ser återköpfrekvensen ut. 
5

Förväntad Kvalitet Vad tror företaget om kunders 
uppfattning av kvalitet 6

Figuren ovan visar en sammanfattad beskrivning av de faktorer som är relevanta.  För intervjufrågor 
och enkätfrågor se bilagor 4,1.   

Genom att studera faktorerna utifrån de olika perspektiven (kund- 

företagsperspektivet) ska vi med hjälp av en förenklad version av GAP-analysen 

spåra eventuella gap mellan företaget och kunderna (se fig.7).

 

Fig. 7: Vår förenklade gap-analys 
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Figuren ovan visar de gap som eventuellt kan finnas mellan företag och kund.

4 Empirin

4.1 Boomerang 

4.1.1 Företagspresentation

Boomerang är ett modeföretag som grundades 1976, av entreprenörerna Kenneth 

Andram och Peter Wilton. Affärsidén var då enkel, de skulle ”producera bra 

killkläder med kvalitet”. Numera arbetar de efter filosofin, hellre kvalitet än kvantitet 

och har utökat sortimentet med en tjejkollektion under samma namn som idag står för 

ca 40 procent av omsättningen. 

Idag är företaget ett svenskägt bolag där grundarna fortfarande är verksamma. K. 

Andram är ansvarig för design och produktion och P. Wilton är exportansvarig. 

Företaget har idag återförsäljare i 10 europeiska länder. I Sverige representeras 

företaget i ca 150 butiker, och omsättningen under 2004 uppgick till135 Mkr.  

4.1.2 Intervjun med Kenneth Andram

Vi har intervjuat Kenneth Andram, grundare av Boomerang, på hans kontor på 



Storaskuggans väg i Stockholm den 14 april. Inför intervjun utarbetade vi en del 

frågor som fungerade som en guide under intervjun (se bil. 1). Syftet med intervjun 

var att ta reda på vad företaget använder sig av för strategier och hur de tror att 

kunderna uppfattar företaget.

Boomerang startades redan 1976, av Kenneth Andram och Peter Wilton, med 

ambitionen att skapa bra produkter och med mindre fokus på marknadsföring. 

Grundarna tyckte det var viktigt med ett bra varumärke från början, så de sökte efter 

ett varumärke som kunde uppfylla följande fyra kriterier: symbolen skulle associeras 

med namnet och namnet associeras med symbolen. Det skulle vara sportigt, men inte 

dekadent och slutligen skulle namnet vara samma på svenska som på engelska. 

Enligt Kenneth så har självändamål inte varit att tjäna pengar, utan att göra bra 

produkter och få nöjda kunder. I grunden var Boomerang ett grossistföretag, men då 

många av deras återförsäljare inte exponerade hela konceptet öppnade de egna butiker 

i slutet av 1980-talet. Idag är företaget uppdelat på Boomerang international och ett 

butiksbolag, sammanlagt har företaget ca 65 anställda. Företaget har även en del 

butiker ute på franchisebasis. De egna butikerna är strategiskt utplacerade i 

universitetsstäder där de historiskt sätt sålt bra.

Företaget kommunicerar direkt med sina kunder framför allt via sina egna butiker, 

men även genom återförsäljarna, som ger företaget en bra feedback på vad kunderna 

vill ha. Deras designers får även inspiration inför kommande kollektioner via mässor, 

resor och en professionell checklista som de arbetar med. Boomerang är inte ett 

företag som skapar trender, de anser sig göra kläder som konsumenten vill ha. 

Kenneth säger att de inte enbart jobbar med att tillgodose marknadens behov, utan 

även med att bygga ett starkt varumärke, för att kunna ta mer betalt för sina 

produkter. Enligt en undersökning, som temo gjort på uppdrag av företaget, är den 

typiska Boomerangkunden en man i åldern 50 plus. Han har högre utbildning samt att 

inkomsten är högre än genomsnittet i Sverige och bor oftast i en storstad. Kenneth 

menar att Boomerang inte är ett trendigt märke för att de inte är tillräckligt gamla, 

men ser inte det som någon nackdel. 

Då de har en trogen konsument grupp som är relativt köpstark, samt att de för fyra år 

sedan startade en tjej kollektion och detta har föryngrade varumärket oerhört mycket. 



Boomerangs marknadsföring består främst av kataloger som skickas ut till kunder via 

ett eget register på ca 100 000 kunder. Företaget kompletterar även med annonser i 

livsstilsmagasin såsom Svensk golf. 

På frågan om vad företaget gör för att motivera sin personal, fick vi inget riktigt svar. 

Kenneth tyckte att det var självklart att personalen är viktigast på ett företag och att 

de måste vara motiverade för att göra ett bra jobb. Han angav däremot inte vad de gör 

för att personalen ska vara nöjda.

Företaget är väl medvetet om att de måste växa inför framtiden för att kunna hantera 

konkurrensen, framförallt måste de bli större i Europa. De har tidigare försökt 

etablera sig där, men misslyckats, enligt Kenneth berodde det på att företaget inte var 

riktigt redo. Han anser att de inte är tillräckligt tydliga och måste arbeta vidare med 

att utarbeta sitt koncept. Enligt temoundersökningen som gjorts uppfattas inte 

företaget av marknaden som det var tänkt, få kunder förknippar Boomerang med 

skärgård och Sverige. Företaget är väl medvetet om att de främst måste stärka sitt 

varumärke och implementera sina värderingar i det. Kenneth tror däremot att 

företaget kommer att klara sig bra på den överfyllda varumärkesmarknaden så länge 

de gör bra produkter som konsumenterna vill ha.

4.2 Filippa K

4.2.1 Företagspresentation 

Filippa K är ett svenskt klädföretag som grundades 1993 av Filippa Knutsson, dotter 

till grundarna av Gul&Blå. Filippa K:s filosofi bygger på begrepp om stil, enkelhet 

och kvalitet. Dessa värderingar genomsyrar allt företaget gör, modets utseende, 

butikernas design, annonsernas utformning och sättet de bemöter kunderna på. 

Idag består företaget av en dam- och en herrkollektion. Företaget är ett snabbt 

växande bolag med bas i Stockholm, det arbetar över 120 personer inom företaget och 



med en årlig omsättning på ca 200 miljoner kronor. Filippa K. driver flera 

profilbutiker i Sverige, Norge, Danmark och Nederländerna, men företaget har även 

över 600 återförsäljare i övriga Europa och Nord Amerika.

4.2.2 Intervjun med Caroline Eriksson 

Intervjun med Caroline Eriksson marknadskoordinator ägde rum den 19 april på 

Filippa K:s huvudkontor på Repslagargatan i Stockholm (se bil.3). 

Caroline började med att berätta hur grundarna Filippa och Patrik Kihlborg startade 

företaget för elva år sen, tillsammans med Karin Segelblom. Tanken var att göra 

kläder som passade kvinnor och tjejer såsom Filippa själv. Stil, bra kvalitet och god 

passform blev därför viktigt. Företaget startade i liten skala och idag ägs företaget 

fortfarande av Patrik och Filippa vilket gör det enkelt för dem att göra precis som de 

vill.

 

Filippa är den som är kreativt ansvarig för hela företaget, hon är den som ritar upp 

huvuddragen och bestämmer känslan inför säsongen. Designerna på Filippa K. går på 

trendseminarier regelbundet för att hålla sig ajour med kommande trender. Då 

företaget främst gör baskläder, anser de sig inte vara särskilt innovativa, de jobbar 

istället mycket sparsmakat. Enligt Caroline är den typiska Filippa K. kunden, en 

välutbildad storstads människa med stort intresse för design, som värdesätter stil, 

kvalitet och bra passform. I huvudsak har företaget två målgrupper, den unga kunden 

som är mellan 17-25 samt den kundgrupp som upptäckte Filippa K. när företaget 

startade. Denna grupp består av trogna kunder som idag är mellan 25 och 30 år.

Under 1997 startade Filippa K. sin manliga linje, den ansågs vara en naturlig 

förlängning av företaget. Med stöd i enkätundersökningar valde företaget att sätta 

namnet Filippa K. även på herrkollektionen, då de anser sig ha ett starkt varumärke 

som skapar förtroende bland konsumenterna. Idag utgör herrkollektionen ca. 35 % av 

den totala försäljningen. Företaget har även satt sitt namn på ett presentkoncept som 

de har utvecklat i samarbete med Rörstrand. Enligt Caroline har samarbetet varit 

lyckat och muggarna säljer mycket bra. 



Företaget är väldigt sparsmakade när det gäller deras marknadsföring, utformningen 

av annonserna och var de placeras sker ytterst noggrant och begränsat. Det handlar 

om att förmedla en känsla snarare än att göra reklam för själva produkterna. Kärnan i 

reklamen är att bygga ett starkt varumärke och stärka konceptet. I Sverige är de 

mycket strategiska när annonsplatser ska väljas, även val av magasin för utlandet sker 

noga. För att varje marknadsföringskrona ska spenderas effektivt gäller det att veta 

var deras målgrupp befinner sig.

Filippa K. är ett företag som växer sig större och starkare för varje år. Vem som är 

deras främsta konkurrenter varierar från marknad till marknad, i Sverige anser de sig 

vara relativt ensamma inom sitt segment. Företaget tycker att de har byggt sig ett 

starkt och stabilt varumärke med hög trovärdighet, därför ser de inga problem med 

prisnivån på sina kläder. Caroline säger att kunderna litar på företaget och det är inte 

svårt att sälja dyrare plagg.

Företaget är noga med att deras filosofi ska återspegla hela företaget och allt de gör, 

från hur varumärket ser ut till hur butikspersonalen bemöter sina kunder. De väljer 

sina anställda omsorgsfullt och är noga med att utbilda sin personal. Alla medarbetare 

deltar i seminarier och kurser där de får lära sig allt från materiallära till 

kundpsykologi. Ingen officiell kontroll görs i butikerna för att se att riktlinjerna följs, 

men Caroline menar att varningsklockorna ändå sätts igång om t ex hon privat går på 

stan och upptäcker att något inte fungerar. 

Inför framtiden tror Caroline att företaget kommer bli större, med fler egna butiker 

och större kollektioner och förhoppningsvis kommer nya produktkategorier inom 

samma koncept dyka upp. 

4.3 Enkätundersökning

Enkäten som de tillfrågade fick besvara består av tre delar (se bil.4): A-delen 

innehåller segmenteringsfrågor såsom, kön, ålder, utbildning samt inkomst, B-delen 

ger oss svar på konsumenternas inställning till kläder och slutligen C-delen som 

omfattar frågor såsom kännedom och återköpsfrekvens. 



Respondenterna avlämnade sina svar med hjälp av kryssfrågor med flervalsalternativ. 

För att inte ge ledande frågor innefattar enkäten flera svenska klädesföretag som har 

både dam- och herrmode, dock kommer sammanställningen av dessa svar att 

utelämnas.

Enkätundersökningen genomfördes mellan kl. 13,00 och 14,00 på Norrmalmstorg den 

3 maj 2005. Respondenterna var totalt 40 personer och valdes slumpvis när de 

passerade Norrmalmstorg, av de 40 tillfrågade var 17 kvinnor och 23 män (se bil.5). 

Av de svarande var 5 under 20 år, 20 personer i åldern 20-25, 8 i 26-30 årsåldern, 

inga i åldersgruppen 31-40 år och slutligen 7 personer i åldern 41 och uppåt. 

Majoriteten av respondenterna har gymnasial eller eftergymnasial, som högst avslutad 

utbildning. De tillfrågades inkomst varierade stort.

Fig. 8: Spridningsdiagram över ålder och antal plagg 
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Diagrammet visar hur återköpsfrekvensen är fördelad över åldersgrupper. Källa: se bilaga 5. Data är 
behandlad, medianvärde∗ av respektive variabel. 



Fig. 9: Spridningsdiagram över inkomst och antal plagg
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Diagrammet visar hur återköpsfrekvensen är fördelad över inkomstgrupper. Källa: se bilaga 5. Data 
är behandlad, medianvärde∗ av respektive variabel.

Fig. 10: Spridningsdiagram över utbildning och antal plagg
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Diagrammet visar hur återköpsfrekvensen är fördelad över utbildningsnivå. Källa: se bilaga 5. Data 
är behandlad och kodad, medianvärde∗ av respektive variabel. Beteckning: 10 = förgymnasial, 20 = 
gymnasial, 30 = eftergymnasial, 40 = annan utbildning 

På frågan hur viktigt är kläder för dig, svarade majoriteten att de ansåg att kläder är 

viktigt, då samtliga respondenter svar hamnade mellan 3 och 5 på skalan 1 till 5 (se 

fig.11). På frågan hur stor andel av sin inkomst man spenderar på kläder, svarade 

flertalet (22 st.) att de spenderar mellan 5-20 % av sin inkomst på kläder, därefter 

kom intervalvet 21-30 % (10 st.). Under fråga 7 ansåg de flesta att vänner och reklam 

är den största inspirationskällan till val av kläder. Mer än hälften ägnar 2-5 timmar i 

månaden på klädinköp och ytterst få spenderar mer än 10 timmar. För majoriteten av 

de tillfrågade är priset den viktigaste faktorn vid val av kläder, även design och 

kvalitén får höga värden, varumärke fick å andra sidan låga värden.

Fig. 11: Beskrivande statestik för B-delen i procent

5. Hur viktigt är kläder för dig?  Inte viktigt 2 3 4
M. viktigt

Summa kvinnor - - 29 47
24

Summa män - - 13 70



17
Total - - 20 60

40
6. Hur stor andel av din inkomst? -5 % 5-20 % 21-30 % 31-40 %

40- %
Summa kvinnor 12 59 18 -

11
Summa män 14 52 30 -

4
Total 13 55 25 -

7
7. Vad inspirerar dig? Vänner Kändisar Reklam Annat

Summa kvinnor 30 15 33 22

Summa män 35 6 24 35

Total 33 11 27 29

8. Hur mycket tid? -1h 2-5h 6-10h 11-15h
15-h

Summa kvinnor 10 53 18 12
7

Summa män 26 52 22 -
-

Total 20 52 20 5
3

9. Hur mycket påverkar pris? Inte Viktigt 2 3 4
M. viktigt

Summa kvinnor - - 47 41
12

Summa män 4 4 36 39
17

Total 3 3 40 40
14

Hur mycket påverkar design?

Summa kvinnor 18 - 12 47
23

Summa män - 4 26 48
22

Total 8 3 20 47
22

Hur mycket påverkar kvalité?

Summa kvinnor - - 35 30
35

Summa män - - 26 57
17

Total - - 30 45
25

Hur mycket påverkar märke?

Summa kvinnor 24 24 46 6
-

Summa män 4 35 22 26
13

Total 13 30 33 17
7

Källa: se bilaga 5. Data är behandlad och presenterad i procent, dock har flervalsfrågor ej blivit 



viktade.

Kännedomen om klädesmärken är god, endast ett fåtal respondenter svarade att de 

inte kände till Boomerang och Filippa K. På frågan om de äger kläder från 

Boomerang, svarade 17 personer ja, men 25 % av de som äger plagg av Boomerang 

har bara 1 till 2 plagg (se fig.12). Filippa K. fick liknande resultat på denna fråga. På 

frågan om de skulle fortsätta att köpa kläder av respektive varumärke om priset 

höjdes, svarade en marginell majoritet ca 56 % av Boomerangs kunder nej, däremot 

verkar kvinnor vara mindre priskänsliga än män, där svarade 67 % av kvinnorna att 

de skulle fortsätta att köpa. Av de som har köpt kläder från Filippa K. ansåg 56 % av 

de tillfrågade att de skulle fortsätta köpa kläder även fast priset höjdes och även här är 

kvinnorna mindre priskänsliga än männen. Av de som inte äger kläder från 

Boomerang, fick posten inga associationer 48 %. Hos de personer som äger kläder av 

Boomerang fick de associationer såsom: traditionell, klassiskt, natur och sportig. 

För Filippa K. fick de svarande som ej har något från företaget associationer såsom: 

trendig, design och hos de som har Filippa K. blev svaren: trendig, design. 

Respondenterna uppfattade kvalitén hos Boomerang såsom god, även för Filippa K. 

tyckte merparten att kvalitén var bättre, dock svarade 50 % av de som ej har kläder att 

de inte hade någon uppfattning. På frågan om de svarande kunde identifiera sig med 

något av de nämnda klädesmärkena. Svarade bara 1 person att de kunde identifiera sig 

med Boomerang och av de 11 personer som kunde identifiera sig med Filippa K var 

de bara en som inte hade något plagg från Filippa K. av de 40 tillfrågade.                  



Fig. 12: Beskrivande statestik för C-delen i procent

11.a Har du köpt av Boomerang 1-2 st 3-5 st 6-10 st 11-15 st 15- st
Ingen

Summa kvinnor 24 6 6 - -
64

Summa män 26 13 4 - -
57

Total 25 10 5 - -
60

Har du köpt av Filippa K.

Summa kvinnor 18 18 18 6 -
40

Summa män 22 9 - 4 -
65

Total 20 13 8 5 -
54

11.b Skulle du fortsätta köpa B. Ja Nej
Summa kvinnor 67 33
Summa män 30 70
Total 44 56
11.bSkulle du fortsätta köpa F.K.
Summa kvinnor 60 40
Summa män 50 50
Total 56 44
12. Vilka associationer på B.* Sp Tre Tra Äv Kv Fr Kl Na

De Ing
Summa kvinnor som ej har B. 4 4 6 1 8 5 5 1 2

64
Summa män som ej har B. 12 6 2 1 1 1 4 4 5

20
Total som ej har B. 14 8 5 2 5 3 6 5 6

48
Summa kvinnor som har B. 24 14 10 - - 17 4 15 -

17
Summa män som har B. - - 33 - 18 - 23 5 -

20
Total som har B. 10 5 24 - 11 6 16 9 -

19
Vilka associationer på F.K.*

Summa kvinnor som ej har F.K. - 20 10 - 13 6 17 - 6
29

Summa män som ej har F.K. - 23 4 - 5 4 4 -
19 43

Total som ej har F.K. - 22 6 - 7 4 8 -
15 38

Summa kvinnor som har F.K. 3 23 9 3 22 6 6 1
17 10

Summa män som har F.K. 4 17 4 - 17 4 - -
42 13

Total som har F.K. 3 20 7 1 19 5 3 1
28 11



13. Hur uppfattar du B.s kvalité Låg 2 3 4 Hög
Ingen U.

Summa kvinnor som ej har B. - - 9 27 9
55

Summa Män som ej har B. 8 - 23 31 8
30

Total som ej har B. 4 - 17 29 8
42

Summa kvinnor som har B. - - 67 33 -
-

Summa män som har B. 10 - 60 10 20
-

Total som har B. 6 - 62 19 13
-

Hur uppfattar du F.K.s kvalité

Summa kvinnor som ej har F.K. - - 29 - 14
57

Summa män som ej har F.K. - 6 27 13 7
47

Total som ej har F.K. - 5 27 9 9
50

Summa kvinnor som har F.K. - - - 60 40
-

Summa män som har F.K. 13 13 24 37 13
-

Total som har F.K. 6 6 10 50 28
-

Källa: se bilaga 5. Data är behandlad och presenterad i procent. Fråga 10 och 14 har uteblivit från 
tabellen, se löptext ovan. *Fråga 12 har blivit viktad (1/antal associationer per respondent), för att 
ta hänsyn till att valfritt antal associationer kunde göras av de tillfrågade.

5 Analys

Teorin delar in företagens märkesstrategier i fyra kategorier: Line extensions, Brand 

extension, Multibrands och New Brand. Enligt vår undersökning kan vi placera in 

företaget Boomerang i kategorin Brand extension. Företaget var i grunden ett företag 

som tog fram herrmode och för fyra år sedan utökade företaget sortimentet med 

damkläder. Det vill säga, enligt teorin har företaget under existerande varumärke 

skapat en ny produktkategori. Även Filippa K. har gjort Brand extension, då de gick 

från att enbart vara ett dammärke till att göra en herrkollektion. De använde sig även 

av brand extension när de i samarbete med Rörstrand formgav kaffemuggar. 

Enligt litteraturen bör höginvolverande produkter ge upphov till lojalitet. Involvement 

teorin förklarar de processer som uppstår vid köp, enligt teorin är kläder en 



höginvolverande produkt och detta styrks av vår enkätundersökning. På frågan hur 

viktigt kläder är, svarade merparten av de tillfrågade att de ansåg att det var viktigt till 

mycket viktigt. Vidare ansåg respondenterna att vänner och reklam är de faktorer som 

påverkar mest vid val av kläder. Det kan tyda på att konsumenter känner social risk, 

något som teorin bekräftar. Höginvolveringsteorin säger att produkter som är 

höginvolverande är mindre priskänsliga, dock har vår undersökning visat på det 

motsatta, då priset ansågs vara av stor betydelse då valet av kläder görs. Å andra sidan 

tyckte majoriteten att kläder ska vara av god design och av hög kvalité.

I enlighet med teorin, Brand equity, minskar kravet på hög involvering för att skapa 

lojalitet, då brand equityn är hög. Brand equity delas in i fyra dimensioner, Brand 

awareness, Perceived quality, Brand association samt Brand loyalty. Kännedomen om 

Boomerang och Filippa K. får anses som mycket god då ytterst ett fåtal svarade att de 

inte kände till respektive företag, det skulle kunna tyda på att brand awarness är hög 

hos de respektive företagen. Detta skulle kunna ses som att företagens begränsade 

marknadsföringsinsatser är tillräckliga för att skapa medvetenhet hos konsumenter. 

Kvalitetsuppfattning, preceived quality, hos Boomerang, är hos de som ej har kläder 

från märket hög och hos de som har kläder upplevs kvalitén som något lägre enligt 

undersökningen. Detta skulle kunna tolkas som att företagets marknadsföring ger rätta 

signaler, men produkten inte motsvarar de förväntningar som den skapar. 

Däremot påpekar Kenneth att företagets ambition framförallt är att göra bra produkter 

och att marknadsföringen kommer i andrahand. Filippa K:s uppfattade kvalité är 

tvärtemot Boomerangs. Konsumenterna som har köpt Filippa K:s produkter anser att 

kvalitén är hög och de som inte är kunder hos företaget uppfattar kvalitén som god. 

Företagets egen uppfattning stämmer väl överens med kundernas, då de säger sig göra 

högkvalitetsprodukter. Boomerang säger sig vilja ge associationer såsom: natur, 

sportigt, kvalité och klassiskt på brand association. Dessa associationer uppfattas även 

av konsumenterna, men av de som ej har några plagg från märket var den största 

posten inga associationer. Associationerna till Filippa K. ska vara enligt Caroline: 

design, klassiskt och kvalité. De tillfrågade hade i stort samma associationer till 

varumärket, men märket uppfattades som mer trendigt än klassiskt. Lojaliteten till 

varumärket Boomerang är relativt svag, då återköpfrekvensen är låg hos majoriteten 

som äger plagg, samt att priskänsligheten är hög hos merparten av kunderna. Kenneth 

framförde en annan bild om en kund som mognar med märket. Han framhöll också att 



kvinnor är mer illojala än män till märket, men vår undersökning visade på det 

motsatta. Lojaliteten till Filippa K. är ganska hög, vilket vi ser i återköpsfrekvensen, 

samtidigt är majoriteten av kunderna relativt prisokänsliga. Många av konsumenterna 

som äger plagg från Filippa K. kunde även identifiera sig med märket, vilket kan tyda 

på att varumärkets värderingar stämmer väl in på deras kunders och det kan enligt 

teorin vara en viktig faktor för att få lojala kunder.          

                      

Enligt Service profit chain kan missuppfattningar uppstå i den externa, interna och 

interaktiva kommunikationen och på så sätt påverka kunden negativt. Boomerang 

verkar ha god insikt i vem som är kund, detta kan inte vår undersökning bekräfta eller 

dementera, då våra spridningsdiagram (se fig.8,9,10) ej ger någon tydlig bild på vem 

som är kund hos Boomerang. Filippa K. har också god insikt i vem som är kunden, 

vår undersökning kan bekräfta att deras huvudsakliga målgrupp stämmer. 

Boomerangs externa kommunikation är enligt Kenneth inte tillräckligt tydlig, då han 

påstår att marknaden har missuppfattat varumärkets kärnvärden. Våran undersökning 

har dock visat att så inte är fallet, då de tillfrågade angav rätt associationer. Den 

interna och interaktiva delen kan inte analyseras, då enkätfrågor och intervjun ej gav 

tillräckligt med data. Filippa K:s kärnvärden stämmer väl med vad kunderna upplever 

att de får. Enligt teorin är det ett tecken på att den interna och den interaktiva 

kommunikationen fungerar väl. Carolines påstående om att de arbetar hårt med 

personal och utbildning stödjer teorin.             

6 Resultat

Syftet som behandlats i kandidatuppsatsen är: vi vill analysera och utvärdera 

marknadsföringsstrategierna hos klädesföretagen Boomerang och Filippa K.

Boomerang tycks ha lyckats med sin brand extension, då de utökade sitt sortiment 

med en damkollektion (se fig.13). Varumärket var tillräckligt starkt för att även bära 

en damlinje och fortfarande inge trovärdighet. Filippa K. har även de lyckats med sin 

brand extension, när de valde att sätta sitt varumärkesnamn på sin herrkollektion, 

männen kunde ta till sig varumärkesvärden.  

Fig. 13: Sammanställning av gap
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Figuren visar en sammanställning av våra faktorer med gap mellan företaget och kunden. Hela linjer 
symboliserar matchning, streckade linjer visar på att gap finns.

Undersökningen visar att medvetenheten till Boomerang är hög hos konsumenterna 

och därmed kan vi konstatera att företaget lyckats nå ut med sin marknadsföring. 

Konsumenterna uppfattar företaget på korrekt sätt, då associationerna kunderna har 

överensstämmer med vad företaget vill förmedla. Undersökningen konstaterar att det 

existerar gap mellan företag och konsument när det gäller lojalitet och förväntad 

kvalité. Lojaliteten kan uppfattas som låg då priskänsligheten hos Boomerangs kunder 

är relativt hög. Den förväntade kvalitén är något högre än den upplevda kvalitén hos 

konsumenterna.    

Filippa K. har också lyckats med att skapa medvetenhet hos konsumenterna, genom 

sin reklam samt att förmedla den känsla och de värderingar företaget vill stå för. I vår 

undersökning kan vi se att kopplingen, mellan de associationer företaget vill ge 

upphov till och de associationer konsumenterna gör, är god. Vi kan genom vår 

undersökning konstatera att lojaliteten till varumärket är relativt hög, då kundernas 

återköpsfrekvens är god och priskänsligheten relativt låg. Kundernas förväntningar på 



kvaliteten motsvaras mer än väl av den kvalitet som företaget levererar. 

7 Slutsats och diskussion 

Frågeställningen som vi har försökt besvara är: vilka faktorer är avgörande för att ett 

litet företag ska skapa lojalitet på en mättad Teko-marknad?

Det vi har genom vårt arbete konstaterat, är att lojalitet är grunden för att överleva på 

en mättad Teko-marknad. Ett företag måste utveckla långsiktiga förhållanden som är 

lönsamma för både kunder och företaget. Grunden i detta förhållande är att skapa 

mervärde för kunden, i Teko-industrin har detta gjorts genom att skapa starka 

varumärken. Faktorerna: rätta associationer, rätt förväntad kvalité, hög medvetenhet 

och lojalitet, leder till lönsamt/framgångsrikt företag. Genom en väl definierad och 

konsekvent image, samt en tydlig kommunikation som stöds av rätta produkter, kan 

företaget uppnå lojaliteten. 

Våra teorier har påvisat behovet av ett starkt varumärke för att skapa lojalitet och 

vikten av att få kunderna involverade är avgörande för att överleva på en mättad 

marknad. Starkt varumärke omfattar: rätt associationer, rätt förväntad kvalité, hög 

medvetenhet och hög lojalitet. Vi anser att Boomerang är tydliga i sina kärnvärden 

och det faktum att de har gått från att vara ett grossistföretag till att öppna 

konceptbutiker har förmodligen underlättat detta. Vi tycker att det var bra av företaget 

att utöka sin kollektion med tjejkläder, då vi håller med Kenneth att det har föryngrat 

varumärket. Vi tror att framtiden för Boomerang är god, om de lyckas nå nya 

kundgrupper och marknader. Vi tycker att Filippa K. har konsekvent förmedlat sin 

image och sina kärnvärden, utan att behöva loggofiera sina plagg. Företagets val att 

vara kontrollerande har sina fördelar, men det kan bli svårt att bli stora och behålla 

samma kontroll och nivå på utbildning. 

Vi bedömer att företaget har alla förutsättningar att växa inför framtiden. Det pga. att 

de lyckats skapa ett starkt och stabilt varumärke, samt utarbetat ett framgångsrikt 

koncept. 



Det skulle vara intressant att göra mer forskning på området i kommande tid, för att se 

betydelsen av lojalitet. Vi tror att en djupare förståelse av kunden och en närmare 

studie av respektive fall skulle behövs för att kunna tolka vad som ger framgång eller 

vad som gör att företaget misslyckas.     

7.1 Kritiskt granskning

Vi anser att studien är valid då syftet har besvarats och då data är bekräftad genom 

flera olika källor, dock kan vi se eventuella brister i vår data som upptäckts då arbetet 

har förlöpt. Dessa eventuella brister som finns hittar vi i bl.a. i utformningen av 

enkäterna. Det hade varit fördelaktigt att ställa ytterligare frågor till respondenterna 

för att förtydliga en del frågor och därmed få mer data. Även brister finns i 

intervjuerna, då en del frågesvar skulle behövas förtydligas av informanterna, samt att 

vi har kommit på ytterligare frågor i efterhand.        

Generaliserbarheten i vår uppsats är låg då undersökningspopulationen var för liten 

till antal och alldeles för homogen i ålder. Vi kan inte heller generalisera utifrån våra 

två valda fall, pga. för få fall. Det skulle ha behövts en större 

undersökningspopulation och flera företag att utföra undersökning på för att styrka 

generaliserbarheten.
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Bilagor

Bilaga 1: Intervjuguide till Boomerang och Filippa K

1.Vad fanns det för tankar när företaget startades, vilka mål och visioner fanns 

det?

2.Hur ser företaget ut idag? Hur många anställda är ni och hur är dessa fördelade 

inom  företaget? 

3.Hur arbetar ni inför kommande säsonger? Vart snappar ni upp kommande 

trender?

4.Hur jobbar ni med era anställda, och hur fungerar kommunikationen mellan alla 

i företaget?

5.Vilka ser ni som eran främsta målgrupp, vem är den typiska kunden och hur ser 

återköpfrekvensen ut?

6.Vad finns det för tankar bakom varumärket/ produktsortimentet/ kvalitet?

7.Hur marknadsför ni er, vad använder ni er av för marknadsföringsaktiviteter? 

Vad vill ni förmedla till kunderna? 

8.Vilka företag ser ni som era främsta konkurrenter, och hur skiljer ni er från 

dessa?

9.Vad har ni för visioner inför framtiden? Vart befinner sig företaget om fem år?



Bilaga 2: Intervju med Kenneth Andram∗

D: skulle vi kunna få en kort presentation av företaget?

Boomerang: företaget startade 1976, av mig och en kille som hette Peter Wilton. Vi 
hade tidigare jobbat åt ett svenskt företag med amerikansk licens som heter Jocky. Vi 
var duktiga på marknadsföring och jobbade worldwide. Vi jobbade där i flera år, i 
princip tyckte vi att företaget var bättre på marknadsföring än på att göra produkter. 
Vi hade den ambitionen att göra bättre produkter med mindre marknadsföring. Vi 
startade företaget 1976 med vissa kriterier, varumärke är ganska viktigt, så när vi 
sökte ett varumärke sökte vi efter fyra kriterier: det ena var att när man såg en symbol 
skulle man tänka namnet, när man såg namnet skulle man tänka symbol. Vi ville ha 
något sportigt inte dekadent. Det fjärde kriteriet var att det skulle vara samma på 
svenska och engelska. Så det var ganska hårda krav vi hade på ett varumärke i 
grunden. I princip så är ju ett varumärke det man fyller det med, men vi jobbade 
ganska hårt i början med det. Sen kanske vår grundfilosofi som också står på 
hemsidan är: att göra plagg som blir som vänskap, tåla törnar och bli bättre med åren. 
Vi tror oerhört mycket på att det hjälper att ha bra produkter, så att sälja kläder och 
tjäna pengar har aldrig varit ett självändamål, utan bra produkter och nöjda kunder vet 
vi genererar resultat. Så det är så företaget fungerar, det är grunden sen händer det 
mycket på vägen, vi var ganska unga när vi startade upp.

D: vad har ni för bakgrund?

K: Jag är formgivare/designer har gått ut Beckmans och min kollega och kompanjon 
har gått handelsutbildning, inte på högskola utan gymnasieekonom med 
handelsinriktning. Han har jobbat på säljsidan jag har jobbat på produktsidan. Men vi 
har ingen formell ekonomisk grundutbildning, så vad vi gjorde efter ett till två år var 
att erbjuda den tjej på banken som jobbade med oss, erbjöd henne att bli ekonomichef 
och hon är fortfarande kvar. Det är viktigt att ha ekonomi med, även om man har sunt 
förnuft så ska ju pengar hanteras på ett radikalt sätt.

A: hur ser företaget ut idag, hur många anställda är ni och hur är dessa fördelade?

K: vi är uppdelade på Boomerang international, detta är huvudkontoret och här jobbar 
ca 20 anställda. Vi ansvarar för produktutveckling och marknadsföring utav 
produkterna och marknadsför dem i Sverige och i exportländerna som framförallt är 
Skandinavien men också Belgien. Nästa fas i företaget blir att gå en liten bit längre ut. 
Sen har vi butiksbolaget där vi har idag 12 stycken egna butiker. Där är det 3-4 
personer anställda per butik, det är ganska personalkrävande när man inte jobbar 
heltid, sen är det lördagar och söndagar osv. Sen finns det ungefär 7-8 
franchisebutiker, t ex NK det är inte vår egen butik utan det är NK som har den. Den 
på Grev Ture gatan är vår egen, den i PK huset är inte vår egen. Vi öppnade i 
Södertälje nyligen, den är inte heller vår egen. Våra egna ligger framförallt i 
universitets städer där vi utav gammal hävd anda sålt bra. Lund, Göteborg, Malmö, 
Örebro, Linköping osv.

D: hur kommer det sig att alla butikerna inte är egna?

K: jag ska vända på det, när vi började var vi en utpräglad grossist, vi har inte häller 



någon produktion. Grunden till det är att vi vill göra det konsumenten vill ha hellre än 
att anpassa produktionen till vår maskinpark, som är ganska enkelt att göra. Bygger 
man upp speciella butiker som endast säljer en denimtvätt, blir efterfrågan plötsligt 
mindre då är det inte så lätt att växla om till kavajer och sådana saker. Totalt sätt så är 
det fem till sex hundra personer som jobbar dagligen för oss men som vi inte äger 
utan kan man säga är affärspartners. Under 90-talet, slutet på 80-talet så öppnade vi 
vår första butik, många utav våra återförsäljare exponerade inte hela konceptet så 
syftet var att öppna livestyleschoppar, sen har det vuxit. Under tiden som gått så har 
den privata fackhandeln gått ner ganska mycket till förmån för de stora kedjorna och 
varuhusen, framför allt har kedjorna blivit större. Att trygga den egna distributionen 
var ett av skälen. Samt att det var det lättaste sättet att kommunicera direkt med 
konsument, och nu gör vi det via egna led. Det blir genom en direktkontakt med 
konsumenten som vi får input.

A: hur får ni reda på vad kunden vill ha, hur är kommunikationen inom företaget?

K: närmare kunden kommer vi framförallt via butikerna. Här på kontoret har vi en 
säljkår på 6 personer. Förutom butikerna har vi ungefär 150 återförsäljare och dom 
träffas nästan dagligen med försäljarna då vi säljer 4 kollektioner per år. Där får vi 
omgående information om det är något som är bra eller inte. Så vi får mycket input 
från verkligheten. Sen är det en sak att göra de produkter kunden vill ha och 
tillgodose marknaden, men vi jobbar också med ett immateriellt värde dvs. att man 
bygger ett varumärke, då kan man ta lite mer betalt än vad produkten bör kosta men 
då måste man ge något som konsumenten är villig att betala för. Det är då formgivare 
och designers uppgift att försöka brädda och fördjupa produktutvecklingen. Där 
skaffar man sig information på olika sätt t ex via böcker, resor, mässor livet i stort. 
Men man jobbar även efter en professionell checklista.

D: hur ser ni på trender, är ni de som följer dessa eller skapar dem? 

K: vi är definitivt inte ett företag som skapar trender, i vår affärsidé står det update 
classics, dvs. moderna klassiker. Vi bryter inte is det finns det de som är bättre på. Vi 
menar att det är bra ekonomi att köpa en produkt som är bra och lite klassisk. Man ska
fortfarande kunna bära kläderna om fem år. Det är vår uppgift att göra kläder som 
konsumenten vill ha och kan förlita sig på.

A: vem är den typiska Boomerang kunden?

K: det är inte helt enkelt att säga, den är ganska mogen. Vi gjorde en undersökning på 
temo nyligen och vi tillsammans med Gant har en kund som är 50 plus. Medan Peak 
och J-Lindeberg har betydligt yngre kunder. Det ska man inte negligera, men vi 
jobbar egentligen inte med åldrar utan med livsstil. Det finns killar som är 60 och det 
finns gubbar som är15 om man får generalisera. Men om man nu talar om dessa 
demografiska saker som ålder, kön och inkomst, kan man se att våra kunder har högre 
utbildning än snittet, de tjänar mer pengar än snittet, de bor ofta i storstäder och de är 
äldre.

D: är det slumpen som har gjort att det blivit så eller?

K: nej inte alls, men det var en då överraskande för allihop. Egentligen så känner vi 
nog till att det varit så, ett varumärke följer ofta med en tid så att säga. Ta Tiger som 



har funnits i 100 år t ex när min pappa var ung gick han i Tiger kostymer, när jag 
växte upp var Tiger ett gubb märke, i dag är det ett trendigt märke igen. Vi är inte 
tillräckligt gamla för att vara trendiga. Vi tillsammans med t ex Gant och Marco Polo 
som startade ungefär samtidigt som oss, vi är mogna märken och då finns det både en 
styrka att man har en trygg konsument som följer med. Samtidigt om man följer med 
för långt upp i åldrarna så kan intresset hos nästa generation, som är relativt köpstark, 
tappas. Man konsumerar mer när man är yngre, jag ska inte säga att det är för man är 
osäker, utan det är för man söker sina vägar man söker sin identitet. De som är äldre 
konsumerar mindre men man köper mer, man betalar mer för de här sakerna. Så båda 
är viktiga. Vad vi gjorde för fyra år sen var att lansera en tjej kollektion det har 
föryngrat varumärket oerhört mycket i folks medvetande. Tjejer har ett illojalare sätt 
att handla, de är inte lika bundna vid en viss butik utan har ett annat köp beteende, de 
shoppar omkring. Det har gjort att vi har fått in massor med tjejer i vår butik, det är 
över 50% av alla herrkläder som köps av damer. Det är klart att om vi får in yngre 
tjejer i våra butiker så påverkar de sina killar.

D: hur många länder finns ni i, 9 enligt hemsidan?

K: jag skulle vilja stanna vid fem. Där är vi lite större sen säljer vi säkert till fler. 
Skandinavien och Belgien är vi stora i sen säljer vi bl.a. till England, men mycket lite.

D: hur ser er omvärld ut? Vilka är era främsta konkurrenter?

K: vi lever i en nöjesvärld allihop med kläder och bilar osv. Om vi inte köpte ett enda 
plagg resten av livet skulle vi klara oss alldeles utmärkt, det är mycket psykologiska 
behov, det är roligt att köpa ny blus eller piké tröja men man har säkert redan 5-6 
sådana hemma. Så visst är det en hård konkurrens framförallt internationellt. Men vår 
position som vi har med det klassiska och med kill- och tjej kläder, där är vi ganska 
starka i alla fall i Sverige. Nästa steg blir att växa mer utomlands, så att vi blir stora 
och bättre kan möta konkurrensen. 

A: hur ser kommunikationen med marknaden ut? Hur marknadsför ni er?

K: vi har valt att jobba ganska mycket med kataloger som vi skickar ut till ett register, 
det har vi gjort ganska länge. Det har varit vår huvudmedia sen har vi kompletterat 
med olika livsstilsmagasin, som t ex Svensk golf. Inte för att vi gör golfkläder utan 
för att många utav våra kunder spelar också golf och tidningen är ganska stor den 
täcker ca fem till sex- hundratusen medlemmar, från Ystad till Haparanda. Den riktar 
sig till alla åldersgrupper och kön så den har kompletterat ganska bra. Det är ganska 
dyrt att ha ett eget register, man når inte ut till så många vi har ca 100 tusen i vårt 
register.

A: vad har ni för visioner inför framtiden?

K: det där är något som ständigt pågår inom företaget, vi är helt övertygade om att vi 
är tvungna att bli större för att kunna möta konkurrensen. Länderna öppnas mer och 
mer snart är väl London Sveriges huvudstad, vi åker dit för att gå på teater, barn går i 
skolan där osv. Europa är det fält vi vill arbeta i men vi har fortfarande mycket att 
göra i Skandinavien. Vi vill ut i Europa i nästa steg, den strategin är inte riktigt färdig 
än, som det är idag så är vi för otydliga för att nå ut i Europa. Vi har varit ute men fått 
stryk och gått tillbaka, det är inte så lätt en del lyckas andra inte. Ska man ut så måste 



man vara uthållig, ha ett klart koncept och dessutom ha råd att ta de första åren, som 
Ikea gör de kan ta några års förluster och ändå jobba vidare. 

D: känner ni att ni kan ta med de här värdena som ni har byggt in i företaget?

K: jag hoppas det men den måste nog vässas lite. Vi trodde nog att vi hade satt mer 
skärgård, vatten, Sverige på kartan. Men enligt undersökningen visade det sig att vi 
inte alls är särskilt svenska enligt konsumenterna. Vi är inte alls speciellt mycket mer 
skärgård än andra. vi har gjort alla kataloger i Stockholmsskärgård och vägrat åka 
utomlands men marknaden är ganska tuff därute så man måste vara mycket klarare i 
sitt budskap. Vi har nog inte varit det, vi har haft lite olika reklambyråer som har 
hjälpt oss. För ett par år sen gjorde vi en kampanj med ett företag som hette paradiset, 
de sa att varumärket under inga omständigheter skulle bli svenskt, utan att varumärket 
är och kommer förbli australiensiskt. De sålde in konceptet att vi skulle göra 
plåtningar med aboriginer, så vi flög in aboriginer till skärgården. Det blev helt 
fantastiska reklambilder däremot tror jag inte att det förstärkte vårt varumärke men 
uppmärksammades av framförallt yngre. 

A: erat främsta mål inför framtiden är att expandera ut i Europa. Ni har inga planer på 
att utöka utbudet som t ex Gant har gjort med bla porslin och sänglinnen?

K: det är inget som förstärker varumärket som sådant, utan är ett sätt att tjäna pengar 
på varumärket. Det är Gant väldigt duktiga på, de har ett så starkt varumärke att de 
kan licensera ut det och tjäna pengar på det. Men vi är inte där än, det kan man nog 
göra om man får ett starkt varumärke. Vi måste förtydliga oss vi har nog varit lite för 
breda, vi måste nog fokusera oss mer på en specifik kundgrupp.

D: hur motiverar ni er personal och medarbetare?

K: det är väldigt viktigt, styrkan i ett sådant här företag är personalen det är de som 
jobbar här. Varumärket ska vi självklart fylla, men det är personalen i alla företag som
är viktigast. Är det så att vi som är här inte är motiverade att göra ett bra jobb och 
brinner för det vi gör så slås vi ut från marknaden oavsett vad vi gör. 

A: vart har ni eran produktion?

K: I Sverige producerar vi allt grovstickat. Största produktionen i dag har vi i 
Portugal, där har vi varit i 20-25 år men Portugal håller på att förlora sin 
textilindustri. I och med EU har de fått väldigt mycket bidrag för att bygga upp sin 
infrastruktur och gått från att ha varit ett u-land till att bli ett i-land. Mycket få 
människor rekryteras idag till textilindustrin, som är ett ganska tufft jobb. Så våran 
produktion förskjuts mer och mer österut. I Italien gör vi framförallt denim, det är de 
land som är mest framstående på det området. Sen jobbar vi även i Kina och 
framförallt i Indien.

D: anser du att det finns plats för fler märken på marknaden?

K: det finns ingen idag som ropar efter fler märken vare sig det är kläder, bilar eller 
telefoner. Men så länge konsumenten styr kommer alltid nya och bättre företag och 
märken dyka upp. Det löser sig med automatik, är vi inte tillräckligt bra så köper inte 
kunderna våra produkter. Det är det fina med marknadsekonomi, konkurrensen är 



stenhård vilket också stimulerar problemet är att ligga på topp hela tiden.



Bilaga 3: Intervju med Caroline Eriksson∗

A: skulle du vilja ge oss en kort presentation av företaget?

Filippa K: Filippa K startade för elva år sen av Filippa och Patrik Kihlborg, och deras 
kollega Karin Segelblom. Då jobbade alla tre på Gul&Blå som ägdes av Filippas 
pappa, Lasse Knutsson, han bestämde sig för att sälja företaget och då hade de 
ingenstans att ta vägen. Efter åren på Gul&Blå kände hon, att i och med att både hon 
och Patrik har entreprenörskapet i kroppen, att istället för att söka något annat så 
skapade de något eget. Filippas vision eller framförallt behov var att skapa ett märke 
av bas kläder med hög kvalitet, hög modegrad men inte låg i det absolut högsta 
prissegmentet. Det skulle vara klassiska snygga kläder som kanske var mer gjorda för 
henne, Filippa själv är inte så stor och kände att hon ville slimma till det, göra kläder 
som passade henne och den målgruppen. Så det var deras tanke när de startade, de 
började med en tjej linje hemma på köksbordet eftersom de inte hade något kontor i 
början. De hade sen tidigare kontakter med leverantörer, sen tog de in Maja som 
också hade jobbat på Gul&Blå med produktion tidigare. De var tillsammans grunden 
till företaget, man började med trikåtoppar och stretch jeans i liten skala. Men det 
ökade relativt snabbt och växer med ca 20-30 % varje år, företaget växer helt 
organiskt och det är fortfarande Filippa och Patrik som är ägare. Detta gör att det är 
ganska enkelt för oss att göra precis som vi vill men också att man är ganska försiktig 
eftersom det är egna pengar.

D: hur många anställda är ni idag?

C: idag är vi två olika bolag dels Filippa K AB, som är huvudkontoret med design, 
konstruktion, inköp och ekonomi, logistik, marknad och sälj. På kontoret är vi 46-47, 
sen har vi butiksbolaget där vi anställer butikspersonal, totalt är vi ca 110 fast 
anställda. Sen tillkommer timanställd personal i butikerna.
A: är alla butiker era egna?

C: ja, vi har egna butiker sen har vi så kallade shop in shop butiker. Vi ska även börja 
med franchise avtal.

A: hur arbetar ni inför kommande säsonger?

C: vi har designers här på kontoret som arbetar i samarbete med Filippa, hon är 
kreativt ansvarig för hela företaget med fokus på framförallt kollektionerna. Det är 
hon som ritar upp huvuddragen för kollektionerna och fyller dem med känsla. Sen gör 
vi som alla andra och går på trendseminarier, dom är oftast rätt långsiktiga och riktade 
till industrins kreatörer och innovatörer. Vi åker även på inspirationsresor, till allt 
ifrån Tokyo till Barcelona eller London.

D: känner ni att eran design ligger i framkant, kan man säga att ni är trendiga?

C: vi är inte det trendigaste varumärket, eftersom vår affärsidé handlar om att göra 
baskläder i grunden. Ju mer vi utvecklas, ju duktigare vi blir desto lättare blir det att 
fylla den trendigare toppen och bli en eyecatcher. Vi är inga innovatörer, vi sneglar på 
andra men gör sen tvärtom, om alla gör blommiga toppar behöver vi nödvändigtvis 
inte också göra det utan vi låter bli och jobbar istället väldigt sparsmakat.



D: hur ser den typiska Filippa K kunden ut?

C: ska man hård dra det så är vår kund en storstadsmänniska, ganska välutbildad med 
stort intresse för design och kanske arkitektur. Är modemedveten, tycker om stil, 
kvalitet och passform.

D: vad har ni för målgrupp åldersmässigt?

C: i stort sätt har vi två målgrupper, många av våra kunder som började köpa Filippa 
K för 11 år sedan finns fortfarande kvar, den gruppen trogna kunder är en målgrupp 
som är lite äldre, 25-30år. Sen har vi en yngre målgrupp som börjar redan vid 17/18 
upp till 25 som har hittat oss också.

D: tror du att detta kommer fortsätta ju äldre märket blir?

C: det är inte så att vi kommer att göra kläder för 50 åringar, vi anpassar inte 
produktionen efter kundens ålder. Men vi har en 10-12 % av kunderna som är trogna 
och återkommer varje säsong. 

A: hur gick tankarna när ni startade herrkollektionen?

C: det var som en naturlig förlängning, den startade redan -97 men har varit lite 
vinglig kan man säga, i sin identitet. Det är inte förrän nu de sista 2 åren som den har 
fått en egen profil, och står rätt stabilt.

D: hur stor av försäljningen utgör den?

C: den har vuxit bara under de senaste åren med 20 %, idag utgör den ca 35%.

D: hur kommer det sig att namnet Filippa K följde med på herr kollektionen?

C: det var en diskussion vi hade internt, med stöd i enkätunderökningar och 
fokusgrupper. Eftersom vi aldrig har gått ut och lanserat kollektionen som en separat 
enhet så känns det lättare att använda samma varumärkes namn.

D: ni var inte rädda att den skulle associeras med något annat, män är inte kända för 
att vilja förknippas med något feminint?

C: nej, jag tror att vi har ett såpass starkt varumärke. Det skulle inte vara trovärdigt 
om vi ändrade namnet. Det finns ju väldigt många märken som gör herrkollektioner, 
styrkan ligger i att kunna behålla och hålla fast vid det man har börjat med och på så 
sätt bygga trovärdighet.



A: hur marknadsför ni er?

C: vi har jobbat ganska subtilt och känsla är det vi har satt fokus på. Filippa och 
Patrik är väldigt konceptuella och intresserade av både konst och musik. Så vi har valt 
att utrycka oss i bild, ganska subtila bilder. Det har aldrig varit produkt fokus utan har 
handlat om att bygga upp en känsla av exklusivitet, kvalitet och stil. Vi gör ingen 
utbudsannonsering eller den typen av reklam, utan försöker bygga varumärke och 
stärka konceptet. Varje år handplockas några få platser som vi vill ha våra bilder på, 
oftast i butiksnära områden. Det gäller att tänka smart, vart befinner sig våran 
målgrupp varför ha stora bilder där vi inte har butiker.

D: hur ser det ut utomlands för Filippa K?

C: vi har idag ca 150 återförsäljare, förutom butiker i Sverige så har vi butiker i 
Danmark, Norge och Amsterdam. Sen har vi återförsäljare och agenter i Finland, på 
Irland, i UK, vi har en agent i Canada som även jobbar i USA, i Tyskland, i Schweiz, 
i Belgien och vi tittar hela tiden på fler länder.

D: hur marknadsför ni er utomlands?

C: vi bygger varumärke genom strategiskamedia val helt enkelt. Vi använder våra 
fina bilder och vi handplockar de internationella magasin vi vill annonsera i. De är 
duktiga på att trycka, det är bra papperskvalitet och vi hamnar i sådana sammanhang 
där det är bra att synas.
 
D: hur står ni er i konkurrensen, växer marknaden för er utomlands?

C: ja det gör det, absolut. Vi finns i Sverige, där vi bör finnas men den här marknaden 
kommer inte att växa så mycket mer, utan nu måste vi växa utåt.

A: vilka är era främsta konkurrenter?

C: det beror lite på marknaden, tittar vi på den svenska marknaden så är det J-
lindeberg på killsidan,……., Tiger på vissa skräddade delar, Acne de är där vi var för 
10 år sen. Men om vi ska sätta in oss på en positioneringskarta så är vi ganska 
ensamma i vårt segment. 

D: känner ni er nöjda med prisnivån?

C: vi känner att vi har byggt ett ganska stabilt varumärke, där trovärdigheten för att 
köpa en skinnjacka för 5 tusen finns, eller en kostym likväl som en trikåtopp som inte 
är lika välarbetad. 

D: hur gick tankarna runt själva märket, det är inte så att man ser det på kläderna?

C: nej, det är en del av våran design filosofi att vara diskret, och inte loggofieras.

D: är ni inte rädda över att kunderna kommer tycka att era t-tröjor kommer att se 
likadana ut som andra billigare tröjor?



C: nej, det handlar kanske också om den här säkerheten som vi har, våra kläder har en 
annan skärning. Vi utbildar våran butikspersonal väldigt bra, de ska få kunderna att 
prova plaggen. För även om den ser likadan ut på galgen gäller det att skapa 
förtroende hos kunden så de provar plaggen och märker att kläderna inte är likadana. 
Det är kanske att göra det svårt för sig men på något sätt så blir det ett kretslopp av 
kommunikation.

D: hur fungerar kommunikationen inom företaget, hur kommunicerar ni med era 
anställda?

C: om man tittar på designprocessen så när man har gjort en kollektion så lämnas den 
ut till konstruktions avdelningen som ritar mönster osv. Detta lämnas vidare till inköp 
som lägger order, letar tyger och leverantörer, och ser till att just de här plaggen blir 
producerade på rätt sätt och levererade i tid till våra kunder. När den biten är klar så 
kommer säljbiten, då gör vi en visning för våra kunder och agenter. Där plåtar vi även 
allt vårt material som vi kommer att använda under resten av året. Så det är en 
process, då har man kommit så långt att man har presenterat kollektionen första 
gången. Sen börjar försäljningsprocessen, då ska säljarna sälja in kollektionen till sina 
kunder, där kommer även butikspersonalen in. Vi anordnar såkallade 
butiksseminarier, där man går igenom hela kollektionen plagg för plagg, hur det 
funkar och om man upptäckt några fel. Allt material hur det ska behandlas, hur man 
ska bemöta kunderna om de klagar på det osv. Sen har vi stora butiksseminarier där vi 
utbildar all butikspersonal i allt från materiallära till kundpsykologi. Det är en lång 
process i och med att butikerna är jätteviktiga i våran marknadsföringsprocess, så vi 
lägger jättestor kraft på att utbilda dem.

D: känner ni ingen risk i så fall när ni lägger ut jobb på återförsäljare och agenter?

C: nej för vi handplockar dem, det är inte vem som helst som kan bli agent. Det är 
jätteviktigt att hitta rätt person med rätt kontakter som hittar rätt butikslägen. Vi 
utbildar även agenterna 2 ggr om året, då är de tvungna att komma in hit och få allt 
tillgodogjort för sig alla processer, marknadsföring, ekonomi, rubbet, för att de ska ha 
konceptet med sig. Vi måste kunna lita på att de kan stå på egna ben och föra ut 
konceptet.

A: hur vet ni att butikerna gör som ni vill att de ska göra, utför ni kontroller?

C: det är inte så att vi ger oss ut bara för att kontrollera butikerna, automatiskt så är 
det så att om jag går ner på stan och tittar på t ex Ålhéns och andra återförsäljare eller 
i våra egna butiker, så noterar jag hur det ser ut och hur jag blir bemött, de vet ju inte 
alltid vem jag är. Är det något som inte stämmer då så sätter varningsklockorna igång.

A: hur planerar ni utbudet, sys allt upp i förväg? Hur reagerar ni när något säljer bra 
eller dåligt?

C: vi får tillbaka försäljningsstatistik hela tiden, det går vi igenom varje vecka för att 
se vad som händer. Man vet ofta redan vid införsäljningen vad som är populärt, sen 
kan det vara vissa saker som går åt som smör i solsken som man kanske inte var 
förberedd på. Märker man att statistik stiger i höjden då går man direkt och gör om 



beställningar. Men det är inte alltid som det går att göra ombeställningar när man gör 
fullträffar, ibland kan det vara så att tyget är slut och det går inte att få tag på mer.

D: Har ni kvar modeller som är populära under flera säsonger?

C: ja, de kan ligga över två eller tre säsonger, speciellt basvaror. Men vi ändrar ofta 
något t ex längden på ärmen, halsringningen det är hela tiden små justeringar som 
görs. Vår affärsidé är att göra kläder som finns som favoriter i garderoben som man 
använder om och om igen. Tanken är att du om du köper en kappa en säsong så ska 
du kunna köpa en topp till ett par säsonger senare och fortfarande kunna få samma 
nyans. Det hela bygger på att garderoben ska få en lång livslängd, där du ska kunna 
addera egna saker. Det vore ju jättepinsamt om alla gick från topp till tå i bara Filippa 
K, man måste kunna skapa sig en egen identitet.

D: Hur ser framtiden ut?

C: i framtiden kommer vi att förhoppningsvis att öka med ännu fler egna butiker och 
kollektionerna kommer nog också växa en hel del. Vi kanske får nya produkt grupper 
inom konceptet.

D: tror du att varumärket kommer kunna att appliceras på flera produkter?

C: vi fick en förfrågan från Rörstrand för några år sedan att med hjälp av våra 
designers ta fram ett presentkoncept. Patrick som är industridesigner i grunden hjälpte 
till att ta fram muggar, som en av våra designers klädde med mönster. Detta blev en 
jättesuccé och säljer jättebra. Detta jobb fortsätter, det blir nya mönster och färger 
hela tiden. Det är trovärdigt eftersom vi inte själva står för det, utan samarbetar 
tillsammans med Rörstrand. Det är möjligt att vi kommer börja med annat också.
 



Bilaga 4: Enkätfrågor
Vi som har utformat denna enkät läser sista terminen på Södertörns högskola på programmet 
Ekonomi, Teknik, Design. Frågorna kommer att utgöra underlag för vår kandidatuppsats.
A-del

1. Är du? Kvinna
Man

2. Vilken åldersgrupp tillhör du? Yngre än 20 år 20-25 år 26-
30 år 31-40 år 41- år

3. Vilken är din högst avslutade utbildning? För gymnasial
Gymnasial Efter gymnasial Annat

4. Hur mycket har du i inkomst efter skatt per månad? Mindre 
än 2 000 kr 13 000-16 000 kr

2 000-5 000 kr 17 000- 20 000 kr
6 000-8 000 kr 21 000- 25 000 kr
9 000-12 000 kr Mer än 26 000 kr

B-del 

5. Hur viktigt är kläder för dig? Inte viktigt 1 2 3 4 5
Mkt. viktigt

6. Hur stor andel av din inkomst per månad i genomsnitt spenderar du på kläder?
Mindre än 5% 5-20% 21-30% 31-40% Mer än 40%

7. Vad/ Vilka inspirerar dig i dina klädval? Vänner
Kändisar 
Reklam
Annat

8. Hur mycket tid för klädinköp ägnar du per månad? Mindre än 1 h
2-5 h 6-10 h 11-15 h Mer än 15 h

9. Hur mycket påverkar följande kategorier dig vid köp av kläder Inte 
viktigt 1 2 3 4 5 Mkt. viktigt

Pris



Design

Kvalité

Varumärke

C-del 

10. Vilka av följande klädesmärken känner du till? Boomerang
Filippa K.
GANT
J-Lindeberg
Peak Performance
Tiger

11.a Har du köpt något av följande klädesmärken och i så fall hur många plagg äger 
du av respektive märke? 1-2 3-5 6-10 11-15 Fler 
än 15

Boomerang

Filippa K.

GANT

J-Lindeberg

Peak Performance

Tiger

11.b Skulle du fortsätta att köpa klädesmärket du valde tidigare, om de höjde sitt 
pris?  Ja Nej

Boomerang
Filippa K.
GANT
J-Lindeberg
Peak Performance
Tiger

12. Vilken/vilka av följande associationer kan du göra till nämnda klädesmärken? 
Tiger Peak Perfomance J-Lindeberg GANT Filippa K
Boomerang

Sportig
Trendig
Traditionell
Äventyrlig
Kvalité
Framgångsrikt
Klassiskt 
Natur
Design

13. Hur uppfattar du följande klädesmärkens kvalité? Låg 1 2
3 4 5 Hög Ingen



Boomerang

Filippa K.

GANT

J-Lindeberg

Peak Performance

Tiger

14. Kan du identifiera dig med något av följande klädesmärken?
Boomerang Kan ej identifiera mig

Filippa K.
GANT
J-Lindeberg
Peak Performance
Tiger

Bilaga 5: Enkätdata 
1. 2. 3. 4. 5.
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7. 8. 9.

  pris Design Kvalité
Varumärke
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10. 11a. 11b. 12.

 Boomerang Filippa K. Boomerang Filippa K. Boomerang



Boomerang Peak Performance Filippa K. GANT J-Lindeberg Tiger 1-2 3-5 6-10 11-15 15-
1-2 3-5 6-10 11-15 15- Ja Nej Ja Nej Sportig Trendig Traditionell Äventyrlig Kvalité
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13.
14.  

Filippa K. Boomerang Filippa K.
  

Sportig Trendig Traditionell Äventyrlig Kvalité Framgångsrikt KlassisktNatur Design
Inga associationer 1 2 3 4 5 Ingen uppfattning 1 2 3 4 5 Ingen uppfattning
Boomerang Peak Performance Tiger Filippa K.GANT J-Lindeberg Kan ej identifiera sig
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