
Södertörns högskola 
Institutionen för ekonomi och företagande 
Företagsekonomi 
Kandidatuppsats 10 poäng 
Handledare: Sigmund Barczyk & Ted Modin 
Höstterminen 2005 

 
 
 

Att fånga och förmedla en 
livsstil med ett varumärke 

och en affärsidé  
 
 

               – en fallstudie av         
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 

Författare: 
Ahlberg, Marie-Louise  

Ebbestrand, Sofie  
 



 2 

~Abstract~ 
 
The purpose of this essay was to find conceivable marketing- and business strategies that can 

be combined with a company’s lifestyle. 

 

This essay is dependent on a number of interviews with the owner of a maternity clothing 

trademark, PROUD. PROUD is a new company that has many different options concerning 

expansion, trademark and its existing and future products and also the knowledge regarding 

the client’s attitude towards PROUD.  

  

The authors of this essay believe that the trademark should represent a lifestyle. For a 

company to be able to deliver, it has to understand what the future clients want and need. I.e. 

feedback is most important so that in the future PROUD can expand on both market- and 

business level to succeed. To build a long-term involvement and create loyalty between the 

company and consumers some form of exchange of knowledge and response must be a part of 

a successful business. To create a company based on a lifestyle philosophy you have to 

understand the market and the requirements the clients have.  

 
“PROUDmothers” are defined, according to the authors, as PROUD’s most attractive 

customer group. The new consumers signify the lifestyle that PROUD’s trademark and 

business concept represent. 

 

The strategies that the authors have found are focused on marketing, development of customer 

segment and finding new consumer groups. Also caring for the relations and developing them 

towards the business network and creating a connection with the end customer are very 

important. Starting a concept store and an Internet store where the PROUDmothers can find 

all products that they need and consume will satisfy their needs and resolve the larger issues 

PROUD have today, i.e. not getting direct feedback from clients.  
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~Sammanfattning~ 
 
Syftet med denna uppsats har varit att genom en fallstudie finna tänkbara strategier för att 

förmedla och fånga en livsstil med ett varumärke och en affärsidé. 

 

Uppsatsen bygger på ett antal intervjuer med ägaren av ett mammaklädesföretag vid namn 

PROUD samt dess svenska återförsäljare. PROUD är ett nytt företag som står vid ett vägskäl 

av olika möjligheter som rör expansion, varumärket, dess befintliga och framtida produkter 

samt vad kunderna anser. Företaget befinner sig på en marknad med en starkt växande 

konsumentgrupp med livsstilorienterade ideal.  

 

Förutom intervjuerna har författarna valt ett antal teorier och modeller som speglar interna 

och externa förhållanden. Marknadsnivån berör de externa förhållandena som företaget omges 

av, i detta fall marknadssegment/kundgrupper, konkurrenter samt leverantörer och 

återförsäljare. Teorin Marknadssegmentering som valts under denna nivå reflekterar 

förhållandet företag och marknad och belyser de olika marknadssegmenten som i sin tur 

anpassas till företagets identitet. På företagsnivån klarläggs företagets organisation och de 

aktiviteter som företaget har för att kunna tillgodose sin valda marknads behov. Strategier, 

ledning och planering går även de in under denna nivå, likaså företagets interna relationer 

samt företagets resurser. Företagsnivån innefattar tre modeller; Konsumentbeteende och 

marknadsföring, The Business Model samt modellen Transaktions- och Relationsperspektiv i 

marknadsföring. Dessa teorier och modeller har sedan korrelerats och författarna har 

sammanställt ett antal slutsatser.   

 

Alla relationer är relevanta ur ett affärsutvecklingsperspektiv och i arbetet tar författarna upp 

tre relationer. Relation företag – återförsäljare samt återförsäljare – slutkund är i dagsläget 

välfungerande. PROUD har idag valt bra återförsäljare, vilket visar sig i att dessa 

återförsäljare anser sig inte enbart sälja produkter utan även kunskap som skapar mervärde för 

slutkunden. Den tredje relationen som tas upp är företag – slutkund. Denna relation är idag 

icke existerande och författarna anser att detta är en resursbrist. All information och feedback 

PROUD får idag är sekundär. PROUD kan ej till hundra procent veta vad kunderna tycker 

och feedback anser författarna är av stor importans om företaget skall vara välgrundat på både 

marknads- och företagsnivå.   
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Författarna anser att varumärket skall representera en livsstil. Det vill säga ett företag måste 

veta vad kunderna tycker om produkterna för att expansion på både marknadsnivå och 

företagsnivå skall lyckas. För att skapa långsiktig involvering och lojalitet mellan företag och 

kund ska exempelvis kunskapsutbyte och lyhördhet vara en viktig del i en lyckad 

affärsutveckling. Att skapa ett livsstilsorienterat företag som har förståelse för sin marknad 

och kundernas behov och livsstil är därför viktigt.  

 

För att tydliggöra för läsaren vilken livsstil författarna anser att PROUD’s slutkunder bör äga 

skapades en benämning; PROUDmammorna. PROUDmammorna syftar till den nya starka 

kundgruppen som representerar PROUD’s livsstil samt även PROUD’s varumärke och 

affärsidé.  

 

De tänkbara strategier som författarna funnit rör ett utökat fokus på marknadsföring, 

utvidgning av kundsegmentet med nya kundgrupper i centrum samt vårdande och utvecklande 

av relationer inom företagets nätverk samt att skapa relation till slutkunden. Exempelvis 

genom uppstartande av konceptbutiker och Internetbutiker där PROUDmammorna skall 

kunna finna produkter och tjänster som tillfredsställer deras behov och livsstil.  
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1 Inledning 

I bakgrunden behandlas historik rörande barnafödandet i Sverige och Europa samt hur 

marknaden har förändrats. Därefter kommer problemavsnittet introduceras med en 

problemdiskussion och problemformulering samt att uppsatsens syfte och dess avgränsningar 

presenteras. Sist uppvisas några definitioner.  

 
1.1 Bakgrund 
 
”Under 1990-talet sjönk barnafödandet i Sverige till den lägsta nivå någonsin uppmätt i vårt 

land. Detta skedde under en period av ekonomisk recession med inhemsk kostnadskris och 

neddragen sysselsättning”1. Att jobbet kommer först och barn och familj kommer sen är ett 

genomgående tema i flera studier som genomförts under 1990-talet. Detta fenomen framgår 

tydligt när unga kvinnor och män intervjuas om deras framtidsplaner i en tid då 

samhällsklimatet skapat en hårdare bostads- och arbetsmarknad. Att vänta med att skaffa barn 

kan för vissa kvinnor vara angeläget vid karriärplanering, vilket resulterat i att mammorna 

blivit äldre samt att barnafödandet minskat. Attityder och beteende understöds också av den 

politik som förs. Trots att barnafödandet avtagit är svenska födelseantalet nära EU-

genomsnittet, dock tyder statistiken på en sakta uppgång i Sverige2 (se bilaga 1).  

 

Fler kvinnor väljer att utbildar sig och fler kvinnor väntar med att skaffa barn tills de känner 

att deras ekonomiska situation är tillfredställande, detta fenomen har skapat en ny kundgrupp. 

Denna grupp utgör starka och attraktiva konsumenter på marknaden, de är mer erfarna och har 

troligen bättre ekonomi är de yngre mödrarna. Detta menar författarna skapar en starkare 

köpkraft hos konsumentgruppen. Denna kundgrupp genererar också nya möjligheter för 

livsstilsorienterade företag som kan erbjuda produkter eller tjänster som överensstämmer med 

kundernas behov och krav. 

 

År 1994 födde majoriteten av kvinnorna i Sverige flest antal barn när de var i åldrarna 25-32. 

Fem år senare år 1999, var majoriteten av föderskorna i åldrarna 28-32. År 2004 föddes det 

flest barn av mammor som befann sig i åldrarna 28-34. Denna statistik visar tydligt att 

svenska kvinnor väntar allt längre med att föda barn (se bilaga 1). 

 

                                                
1 http://www.regeringen.se/content/1/c4/08/91/a3c91b40.pdf sid. 1 t.o.m. 12 
2 http://www.regeringen.se/content/1/c4/08/91/a3c91b40.pdf sid. 1 t.o.m. 12 
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Mammaklädesaktörer tävlar om dessa attraktiva konsumenters uppmärksamhet på den 

rådande marknaden. Mängden rent nischade mammaklädesföretag är i dagsläget relativt liten. 

Aktörerna själva berättar att de inte tycker att konkurrensen är stenhård eftersom de anser sig 

själva vara nischade och därför skiljer sig från sina större konkurrenter (se bilaga 2). Att vara 

en nischad entreprenör är inget nytt, snarare ett modernt fenomen som ständigt utvecklas. I 

och med den marknadsekonomi som råder idag förutsätts det att företag ständigt förnyar sig 

och är lyhörda på marknadens krav.   

 
1.2 Fenomen 
 
Detta är författarnas tolkning3 av de egenskaper dagens karriärmammor besitter: 

 

•  Stolthet över att vara/bli mammor 

•  Stolthet över att vara karriärkvinnor 

•  Moderna kvinnor; kvinnor som både har familj och karriär samt egen ekonomisk 

trygghet 

•  Nya konsumenten; ”Jag är en individ!” 

•  Identitetsmedvetenhet; att leva enligt en livsstils preferenser 

•  Äldre förstbarnsföderskor med ”exklusivare och något dyrare vanor”  

•  Konsumenter med större märkesmedvetenhet och starkare köpkraft; pris och kvalité 

samt den livsstil varumärket utstrålar bör stämma överens med den identitet kvinnorna 

har/vill ha 

 

Om det finns varumärken som den nya kundgruppen kan relatera till så väljer konsumenterna 

de varumärken som bäst representerar deras livsstil. Dagens samhälle är ytterst 

individualiserat, som konsument finns mängder av val och beroende på vilken kundgrupp som 

konsumenten tillhör påverkas preferenserna. Förutom ålder och kön, har bland annat 

utbildning, jobb samt intressen skapat mer eller mindre generella livsstilar som 

överensstämmer med dessa kriterier. Som företag gäller det att välja ut den konsumentgrupp 

som varumärket främst skall attrahera samt genom olika marknadsstrategier fånga gruppens 

uppmärksamhet. 

 

                                                
3 Författarnas tolkning efter att studerat ett flertal texter som rör barnafödandet kvinnors livsstilar ex. 
http://www.regeringen.se/content/1/c4/08/91/a3c91b40.pdf  051003 
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Livsstil har blivit ett kännetecken för konsumentgrupper och det avser att företag i en tid med 

många konkurrenter och marknader, svarar på behoven som livsstilen ger.  

 

1.2.1 Problem 
 
Företag kan förväntas expandera successivt, dock så kommer inte utvidgningen ske hållbart 

om företaget saknar tillförlitlig respons från slutkunden. Det vill säga företag bör få tillgång 

till kundernas attityder och erfarenheter kring de tjänster och produkter företaget 

tillhandahåller. Detta för att skapa en fördelaktig tillväxt på både marknads- och företagsnivå4. 

Dialog och relation är två nyckelord och även verktyg som många av dagens företagare 

dessvärre inte utnyttjar till sin fulla potential.5 För att skapa långsiktig involvering och 

lojalitet mellan företag och slutkund kan kunskapsutbyte och lyhördhet vara nyckeln till en 

lyckad affärsutveckling. Genom en ständigt lärande dialog kan företag anpassa sig till sin 

marknad och sina kunder. Om bägge parterna förstår varandra och utbyter kunskap 

sinsemellan uppstår en unik relation som bidrar till igenkänning samt involvering i företagets 

och varumärkets värde samt ideologi. 

 
1.2.2 Problemdiskussion 
 
Ett nytt företag möter en hel del problematik under företagets utvecklingsstadier. Val av 

strategier som rör expansion, företagets varumärke, produkt/produktutveckling samt 

kundernas erfarenhet och attityder är av stor vikt inom affärsutveckling. Ett företag går 

igenom olika utvecklingsfaser, vid varje fasövergång bör företaget planera för eventuella 

motgångar och kriser. Vid kriser krävs att verksamheten skall kunna svara med lämpliga 

åtgärder på ett optimalt sätt. Det krävs även att företaget finner nya möjligheter för tillväxt. 

Genom olika affärsutvecklingsstrategier, val av marknadsstrategier och därtill även val av 

distributionskanaler kan företag expandera och växa successivt, närmare bestämt steg för steg 

för att nå kunderna. Verksamheten måste kartlägga vilka resurser som finns i företaget och 

även vilka resurser som behövs för att få maximal tillväxt. Ifall kännedom om företagets 

resurser saknas kan svårigheter uppstå på längre sikt med att få ut sin affärsidé och sitt 

varumärke gentemot distributörer, leverantörer och slutkunder. Missförstånd kan uppstå och 

varumärket kan möta svårigheter i etablering på marknaden.  

 

                                                
4 För definition se sidan 17 & 18 
5 Källa: Hans Zimmerlund; Relationsmarknadsföring föreläsning; HT 2005 
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Kunskap om tjänster och produkter såväl som goda relationer med sina leverantörer krävs, 

likaså förståelse för sin marknad och kundernas behov och livsstil. Många verksamheter kan 

utan direkt feedback från sin slutkund expandera men tillväxt kan bara ske till en viss gräns. 

Relationen mellan kund och företag är av ytterst stor vikt. Det vill säga företag måste veta vad 

kundernas livsstil är och vad de anser om produkterna för att utveckling på intern- och 

externnivå skall lyckas. För att väcka intresse hos kundgrupp bör dialogen med slutkunderna 

vara tydlig så att företagets egenskaper och värde kan stärkas. Detta för att kunna svara på 

kundernas krav och även skapa involvering till varumärket i samverkan med interaktion för 

att forma en långsiktig relation. Därmed skapas en livsstil tillsammans med varumärket. 

Kunderna känner att varumärket och företaget representerar dem och de vill gärna stanna kvar 

i relationen.  

 
1.2.3 Problemformulering 
 
På vilket sätt skall en nischad entreprenörsverksamhet kommunicera företagets affärsidé6 

internt inom företaget samt externt mot kunder och återförsäljare och därmed förmedla 

livsstilen med varumärket? 

 

1.3 Syfte 
 
Uppsatsens syfte är att genom en fallstudie finna tänkbara strategier för att fånga och 

förmedla en livsstil7 med ett varumärke och en affärsidé. 

 
1.4 Avgränsningar 
 
Den största avgränsning i uppsatsen är att författarna undersökt ett specifikt företag och dess 

varumärke, i detta fall mammaklädesföretaget PROUD. Författarna har utfört ett flertal 

djupgående intervjuer med företagets ägare samt med dess svenska återförsäljare: Mission 

Motherhood, Growinlife och Mammakläder. Författarna har enbart iakttagit den svenska 

marknaden och har därmed avgränsat sig till att endast intervjua återförsäljare verksamma i 

Sverige. Detta för att fånga upp återförsäljarnas egna erfarenheter och observationer rörande 

de svenska slutkunderna, återförsäljarnas och kundernas attityder gentemot mammakläder 

generellt samt även av varumärket. Anledningen till att författarna inte kommer att ta upp de 

större varukedjorna är för att PROUD inte använder dessa aktörer som återförsäljare i 

                                                
6 se definition av affärsidé; kapitel 3.1.4  
7 se definition av livsstil; kapitel 3.1.1 
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dagsläget. Dessa företag är mer inriktade på ett bredare kundsegment och är därmed ingen 

direkt konkurrent. Uppsatsen kommer att beröra affärsutveckling på marknads- och 

företagsnivå. Författarna avgränsar sig från att göra några ekonomiska uträkningar samt ta 

hänsyn till omvärldshändelser som exempelvis konjunktur i uppsatsens slutsatser. 

 

1.5 Definitioner 
 
1.5.1 Livsstil 
 
”Term ursprungligen lanserad av Alfred Adler för att beteckna beteendemönster bestämda av 

personliga egenskaper, motiv och värderingar. Livsstil används ofta vid beskrivning av 

konsumentbeteende som grund för utformning av produkter och reklam med avsikt att tilltala 

olika segment av konsumenter. Exempelvis stod yuppien för en uppmärksammad livsstil 

under 1980-talet. Inom resurs- och miljöforskningen är människors livsstil en viktig faktor att 

ta med i beräkningarna.”8 

 
1.5.2 Koncept 
 
”…utkast, manuskript; i modern företagsekonomisk och organisationsteoretisk litteratur en 

bärande idé eller grundläggande föreställning om hur olika delar av en verksamhet skall 

kombineras eller samordnas. Detta språkbruk har direkt övertagits från amerikansk fackdebatt 

(jfr eng. concept 'begrepp', 'idé'). I svensk facklitteratur förekommer koncept i den här 

betydelsen vanligen i sammansättningar. Affärskoncept, eller affärsidé, avser en kombination 

av faktorer som kan ge ett företag konkurrensfördelar. Med organisationskoncept, eller 

organisationsprinciper, avses hur en organisation är utformad. Informationskoncept, eller 

informationspolicy, anger riktlinjerna för ett företags information till omvärld och anställda.”9  

 

1.5.3 PROUDmammor 
 
Författarna har skapat en benämning för den nya mammakundgruppen som besitter de 

egenskaper som presenteras under avsnittet 1.2 Fenomen. Benämningen klarlägger denna nya 

kundgrupp samt tydliggör för läsaren vad författarna åsyftar. Benämningen kommer främst att 

användas i analys och slutdiskussion. Proudmammorna representerar den livsstil som 

författarna anser PROUD’s varumärke och affärsidé skall överensstämma med. 

                                                
8 http://www.ne.se; sökord: livsstil; 051010 
9 http://www.ne.se; sökord: koncept; 051010  
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PROUDmammornas livsstil är en kombination av externa influenser så som fokus på familj, 

karriär samt individen. 

 
1.5.4 Affärsidé 
 
”Kombination av faktorer som kan ge ett företag konkurrensfördelar; vanligen formulerad i 

tanke eller skrift för att ange inriktningen hos företaget. I litteraturen om företagsstrategi 

innefattar affärsidén vanligen följande faktorer: en kundgrupp med specifika behov (en 

marknadsnisch), en produkt eller tjänst utformad för att möta dessa behov samt en 

organisation för att framställa och leverera produkten/tjänsten.”10 

 
 

                                                
10 http://www.ne.se; sökord: affärsidé; 051010 
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2 Metod  

I detta kapitel kommer författarna att presentera sin valda forskningsstrategi och 

metodansats. Författarna beskriver även varför de valt det specifika företaget.   

 
2.1 Val av forskningsstrategi 
 
Författarna har tolkat all information utifrån företagets och dess återförsäljares perspektiv. 

Med modellerna och teorin som valts, har två nivåer som berör företaget definierats av 

författarna; marknadsnivå och företagsnivå.  

 
2.2 Val av forskningsansats 
 
Det finns två huvudinriktningar för hur forskaren förhåller sig till forskningsansatsen. Dessa 

är induktivt och deduktivt. En induktiv studie utgår från observationer i verkligheten samt 

försöker sammanfatta regelbundenheter i olika teorier. I en deduktiv ansats väljs en teori eller 

prövas olika hypoteser. Sedan dras slutsatser rörandes företeelser utifrån allmänna principer 

och teorier.11 

 

Författarna har använt sig av redan existerande teorier och modeller, det vill säga inte 

utvecklat egna teorier. Detta innebär att denna uppsats har en deduktiv ansats. Författarna har 

jämfört dessa valda teorier med informanternas svar och därefter sammanställt olika slutsatser.   

 
2.3 Val av metodansats 
 
Inom metodteorin finns det två olika inriktningar som metodlitteraturen skiljer på. Dessa är 

den kvantitativa och den kvalitativa ansatsen. En kvantitativ ansats är mätbar, observationer 

och mätningar av olika företeelser görs och sedan undersöks de olika sambanden. Metoden 

går in på bredden istället för på djupet och intresset ligger i att få svar som är gemensamma, 

representativa eller genomsnittliga.12  

 

Motsatsen till kvantitativ är kvalitativ, följaktligen är då en kvalitativ ansats icke mätbar. 

Forskaren är mer intresserad av att undersöka på djupet snarare än på bredden. Då en sådan 

ansats används står oftast människor och individer i centrum.13  

 

                                                
11 Hartman J; Vetenskapligt tänkande; Studentlitteratur Lund 1998 
12 Holme M, Solvang K; Forskningsmetodik; Lund: Studentlitteratur 1997  
13 Hartman J; Vetenskapligt tänkande; Studentlitteratur Lund 1998 
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I denna uppsats har författarna främst att använt sig av en kvalitativ ansats. Djupgående 

intervjuer har utförts med VDn Camilla Runberg och tre av företagets återförsäljare i Sverige. 

Detta för att få inblick i kommunikationen mellan företag och återförsäljare samt få feedback 

från återförsäljarna rörande kunderna, samt deras attityder kring varumärket och dess 

produkter. 

 

2.4 Datainsamling  
 
Primärdata är förstahandsvalet vid undersökningar och framtagning av information. 

Primärdata har i denna uppsats hämtats från de olika intervjuerna.  

 

De sekundärdata författarna har använt sig av är främst litteratur och Internet. Fördelen att 

använda sig av flera varianter av källor är styrkan och tilltron för användningen av fallstudien 

som forskningsstrategi. Författarna har även intervjuat tre av modeföretagets återförsäljare 

och därefter djupanalyserat informanternas svar. 

 

Intervjuerna med företagets VD har skett främst personligen medan kontakt med de övriga 

intervjuobjekten skett via telefon eller e-post. Intervjuerna har varit uppbyggda på 

semistrukturerade intervjufrågor, det vill säga författarna har haft en färdig lista med ämnen 

och frågor som har besvarats. Författarna har varit flexibla gällandes ämnens ordningsföljd 

och informanterna har haft möjlighet att utveckla sina idéer och beskriva sina åsikter utförligt.  

 
2.5 Validitet och Reliabilitet 
 
2.5.1 Validitet 

 
Uppfyllelsen av reliabilitet och validitet vid uppsats eller forskningsarbete är en viktig faktor 

för hög nivå av trovärdighet och substans. Tillförlitligheten och relevans av den insamlade 

informationen är av stor betydelse för att kunna presentera ett trovärdigt resultat. Validiteten 

bedömer resultatets giltighet samt hur väl resultatet stämmer överens med verkligheten.14  

 

Författarna anser att detta arbete har en hög validitet då uppsatsen främst består av 

förstahandskällor hämtade direkt från företagets VD samt dess återförsäljare i Sverige. 

Informanterna var noggrant förberedda och intervjufrågorna var baserade på de teorier som 

                                                
14 Holme M, Solvang K; Forskningsmetodik; Lund: Studentlitteratur 1997   
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arbetet grundar sig på. I och med att informanterna var väl förberedda på frågorna kan de av 

affärsrelaterade anledningar förskönat vissa svar.   

 

2.5.2 Reliabilitet 
 
Om en undersökning utförts flera gånger om och med likvärdiga resultat så har 

undersökningen en hög reliabilitet. Begreppet reliabilitet ser till hur vida författarna använder 

den bästa metoden för att utvärdera användbarheten.15 

 

Reliabiliteten är i denna uppsats hög eftersom författarna haft kontakt med företagets 

återförsäljare samt fått återkommande respons från företagets PROUD’s VD Camilla Runberg. 

 

Gällande konkurrensavsnittet 4.2 kan det finnas en saknad av reliabilitet i 

konkurrenssituationen och konkurrensanalysens trovärdighet då författarna till detta arbete vet 

att det finns fler konkurrenter än de som tagits upp. 

 

2.6 Val av företag 
 
Vid val av företag såg författarna PROUD som ett ungt och intressant entreprenörsföretag 

med en drivande och stolt ägare. PROUD har funnits på marknaden ett tag utan att göra 

speciellt mycket väsen av sig och företaget har nu enligt författarna anlänt till den mest 

intressanta utvecklingsfasen: ”Hur skall vi gå vidare?” Med det menar författarna att företaget 

har obegränsade utvecklingsmöjligheter, förutsatt att PROUD väljer en för företaget optimal 

strategi. PROUD som är ett mammaklädesföretag distribuerar sina produkter genom olika 

återförsäljare i nuläget.    

 

Innan författarna bestämde inriktning på uppsatsen fanns det många idéer och alternativ. Först 

undersökte författarna PROUD’s produktutvecklingsmöjligheter, men VDn Camilla Runberg 

hade redan ett antal teoretiska och praktiska lösningar på gång så det blev därför obehövligt. 

Författarna forskade även lite kring ämnet varumärke. Slutligen bestämdes att fokus skulle 

ligga på PROUD’s interna och externa affärsutvecklingsmöjligheter i dag. 

  

                                                
15 Holme M, Solvang K; Forskningsmetodik; Lund: Studentlitteratur 1997 
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3 Teori 

I teori avsnittet beskrivs de teorier som valts utifrån interna och externa förhållanden. 

Teorierna sätts samman i en teoretisk syntes och därefter presenteras en teoretisk 

referensram.  

 
3.1 Marknadsnivå 
 
Denna nivå berör de externa förhållanden som företaget omges av, i detta fall 

marknadssegment/kundgrupper, konkurrenter, leverantörer samt återförsäljare. Teorin som 

valts under marknadsnivån speglar förhållandet företag och marknad och belyser de olika 

marknadssegment som skall anpassas till företagets identitet.   

 

3.1.1 Teori 1: Marknadssegmentering16 
 
Marknadssegmentation innebär att marknaden är uppdelad i specifika kundgruppers behov, 

karaktär eller beteende. Företagen identifierar olika sätt att segmentera marknaden på och 

utvecklar därefter olika effektiva profiler för att kunna möta kundernas behov. Eftersom olika 

konsumenter har olika behov, behövs en marknad för varje kundgrupp. 

Marknadssegmentering erbjuder konsumenterna en individuellt anpassad och specifik 

marknad.  

 
•  Ingen segmentering: Vilket innebär att företaget använder sig av en och samma 

massmarknadsföring som skall passa alla typer av kunder. 

•  Marknadssegmentering: Företag som kan urskilja olika köpares behov anpassar 

annonsering efter företag och privat personer. 

•   Nischad marknad: Fokuserar på subgrupper inom olika segment. Det är en mer 

definierad grupp som har sina behov och aktivt söker just sina produkter. I nischade 

marknader finns oftast färre konkurrenter.  

•  Mikromarknad: En marknad som är skräddarsydd efter behov och efterfrågan från 

kundgrupper inom de demografiska, geografiska, psykologiska segmenten. 

Mikromarknaden delas därmed ofta in i lokal och individuell marknadsföring. 

                                                
16 Kotler P; Principles of Marketing; European 3rd edition; Pretence Hall 2002 sid. 316-318   
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3.2 Företagsnivå 
 
I företagsnivån klarläggs företagets organisation och även de aktiviteter som företaget utför 

för att kunna tillgodose sin valda marknads behov. Strategier, ledning och planering går även 

de in under denna nivå, likaså företagets interna relationer samt företagets resurser. 

 

Kundens upplevelse och erfarenhet kommer i fokus under företagsnivån såväl som insikt 

rörande kundens köpbeteende, identifiering och relation till företaget och dess varumärke. De 

frågor som kan ställas är exempelvis: Vilka är våra kunder och återförsäljare och vad har de 

för behov? Hur ser relationen och dialogen ut med våra kunder och återförsäljare? Vad kan vi 

lära oss av dem? 

 

Modellerna som valts till företagsnivån är Kamfjord’s; Konsumentbeteende och 

marknadsföring, Hedman’s och Kalling’s; The Business model samt Grönroos’ modell; 

Skapande av kundvärde. Dessa tre modeller belyser dialog och informationsutbyte mellan 

företag och kund samt även hur relationen mellan dessa parter skapar mervärde och 

involvering.  

 
3.2.1 Modell 1: Konsumentbeteende och marknadsföring17 
 
Marknadsföring är viktigt i alla stadier då en kund ska besluta sig för att inhandla en vara eller 

en tjänst. Det är genom marknadsföring som kunden får information rörande olika alternativ 

som kan hjälpa till att lösa dennes behov, problem och önskemål. Ett företag som har 

välanpassad marknadsföring har därför en större chans att få fler kunder än ett företag där 

anpassningen av marknadsföring är bristfällig. Fig. 1, Konsumentbeteende och 

marknadsföring (se nästa sida) illustrerar marknadsföringens målområde genom att i princip 

alla steg i köpprocessen är föremål för informationshämtning, dialog och påverkan. Modellen 

visar både den enskilde individens och företagets perspektiv i informations- och köpprocessen. 

Då det exempelvis uppstår ett behov hos den enskilda individen kan marknadsföring förstärka 

och hjälpa konsumenten finna rätt lösning för sitt specifika problem. Det enskilda företaget 

måste då samtidigt samla in information om vilka behov som finns på marknaden och försöka 

komma med lösningar det vill säga produkter/tjänster som tillfredsställer kundens önskemål.  

 

                                                
17 Kamfjord G; Turism och affärsresand- nya idéer och strategier; Sellin 1999   
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Modellen bär två syften: ett analytiskt och ett operationellt. Det första syftet innebär att olika 

konsumtionsbeteenden och påverkansfaktorer analyseras. Det operativa syftet skapas först då 

kunskap från den analysiska delen samlats in och sedan omformuleras till en orienteringskarta 

för marknadsföringsarbetet. Det är utefter denna orienteringskarta marknadsplanen byggs upp. 

Marknadsföringen som synliggörs i Kamfjord’s modell är främst relationsmarknadsföring 

även kallad Customer Relationship Marketing (CRM). CRM är ett samlingsbegrepp för den 

uppsättning påverkansmedel som ingår i den dialog företaget för med kunderna. CRM bygger 

på att förhållandet mellan kund och företag skapar en tillfredställande skräddarsydd relation 

som ökar och förlänger konsumtion. Detta skiljer sig från den traditionella marknadsföringen 

som mer inriktas på en masskommunikation som saknar individualiserad utformning. 

 

 
 
Fig. 1: Konsumentbeteende och marknadsföring av Kamfjord; Kapitel 7; sid. 125-126  
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3.2.2 Modell 2: The Business Model18 
 
Affärsmodellen beskriver olika nivåer som företaget uppbyggs av. Om nivåerna sammanfogas 

på ett konsekvent sätt, kan affärsutveckling och kreativt nytänkande leda till en fruktsam 

verksamhet. För att överleva på marknaden krävs att alla nivåer är i symbios. 

 
•  Marknadsnivå 119: Berör kunder och kundgrupper på den valda marknaden, men 

även externa förhållanden i företaget omvärld så som konkurrenterna på marknaden. 

•  Erbjudandet: Rör produkter och tjänster samt hur väl dessa överensstämmer med 

marknadens krav och kundernas behov. 

•  Företagets aktiviteter och organisation: Belyser hur företaget differentierar sig och 

huruvida affärsidé och varumärke överensstämmer med erbjudande och marknad. 

Företagets aktivitets och organisationsnivå bör även den genomsyras av affärsidén. 

•  Resurser: Företagets resurser är i denna modell indelade i följande kategorier: 

mänskliga, fysiska och organisatoriska. Dessa är företagets materiella respektive 

immateriella tillgångar som ger företaget unika chanser att skapa en stark och 

framgångsrik verksamhet. Detta förutsatt att verksamheten har kännedom om 

resurserna samt vilka som saknas. 

•  Marknadsnivå 2: Relation med återförsäljare, produktion och industri. För att kunna 

förstå och utveckla företagets resurser krävs att relationer och nätverk som företaget 

omges av underhålls.  

                                                  MARKNADSNIVÅ 1 

 

Erbjudande 
 
 

Aktiviteter och Organisation 
 
 

Resurser 
 

MARKNADSNIVÅ 2 
 
Fig. 2: The Business Model; Hedman J, Kalling T; s.113- 128  

                                                
18 Hedman J, Kalling T; It and Business Models- concept and theories; Liber/Abstrakt Malmö 2002 sid. 113-128. 
(Författarna har översatt engelska titeln The Business Model till svensk titel, Affärsmodellen.) 
19 Denna nivå kommer i uppsatsens analysavsnitt (5 Analys) redovisas under marknadsnivå.  
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3.2.3 Modell 3: Transaktionsperspektiv och Relationsperspektiv i marknadsföring20 
 
Transaktionsperspektivet:  

Företaget har en mekanisk syn på kunden, och det fysiska moment i form av utbyte av 

produkt och pengar, det vill säga transaktionen. Kunden är köparen som önskar en specifik 

produkt/tjänst och företaget tillhandahåller den specifika produkten/tjänsten. 

Marknadsföringen riktar sig främst på att distribuera värde som i förväg produceras för 

kunden. Denna typ av skapande av kundvärde är målstyrt.  

 

Relationsperspektivet:  

Inom relationsmarknadsföring ses kunden som en part vilken organisationen ska interagera 

med. Fokus ligger inte vid själva köpet utan tyngden ligger vid den ömsesidiga samverkan 

som uppstår mellan parterna. Det är relationen mellan kund och den som tillhandahåller 

produkten/tjänsten som bestämmer utgången i försäljningen, det vill säga även beroendet är 

ömsesidigt. Kunden är mer öppen för andra alternativ än det som denne från början tänkt sig 

och företaget är flexibelt och kan anpassa sin produkt/tjänst efter kundens behov. Samverkan 

för att skapa värde för kund och leverantör, sker då främst genom dialog. Enligt detta 

perspektiv är värde inte något som tilldelas i förväg utan något som skapas ömsesidigt mellan 

de bägge parterna, i samspel mellan kund och leverantör. Produkten ligger inte i fokus utan 

istället de värdeskapande processer som ger kunden värde därmed är dessa kundvärden 

processtyrda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3: Transaktionsperspektiv och Relationsperspektiv i marknadsföringen; Service 

management och marknadsföring –en CRM ansats; Grönroos sid. 35 

                                                
20 Grönroos C; Service Management och Marknadsföring –en CRM ansats; Liber Ekonomi; Kristianstad 2002 
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3.3 Tidigare forskning 
 
3.3.1 Rådande marknadsförhållanden (Se bilaga 2) 
 
Efter granskning av marknaden skriver författarna; ”…ur ett monopolistiskt perspektiv så 

motsvarar inte det som konsumenterna vill ha det som producenterna producerar.”21 

Konsumenterna anser att produkterna inte differentierar sig tillräckligt mycket från varandra, 

dock framgår av arbetet att författarna anser att konsumenterna inte vet att det finns ett 

förhållandevis stort utbud av mammaklädesvarumärken. Författarna menar även att de 

enskilda producenterna ej lyckats påverka marknaden ännu och därmed inte heller 

produktdifferentieringen. Trots det skriver författarna att producenterna ser ljust på framtiden 

och att de fortfarande har en stor chans att både påverka, skapa och utveckla nya möjligheter. 

Detta då det finns en efterfrågan på en marknad som involverar produkter som ständigt 

utvecklas för att motsvara kundernas önskade preferenser. 

 
                   
 
 
         PRIS 
                          dyrt 

 

 

    KVALITÉ 

  dålig                                                   god 

                                                                                        

                         Lina Hanno Design 

   billigt   PROUD 

    Boob 

Madderakka 

 
Fig. 4: Marknadsdiagram rörande konkurrenssituationen i den svenska 
mammaklädesbranschen; ur En redogörelse av en marknad som kännetecknas av 
monopolistisk konkurrens (se Bilaga 2) 
 

 

                                                
21 Se bilaga 2 
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3.4 Teoretisk syntes  
 

                     MARKNADSNIVÅ 1 (extern nivå) 
Teori 1: Marknadssegmentering 

 
 

 
ERBJUDANDE = Livsstil / Koncept 

 
 

         Mamma relaterade  Pris / Kostnad            Service 
         Produkter                                    / Mervärde 
 
 

 
    AKTIVITETER OCH ORGANISATION  

 

 
 
 

 
 

  RESURSER 
 
 
Mänskliga     Fysiska                               Organisationer 
= relationer                                           = tillgångar                           = nätverk / relationer 

 
 
 

MARKNADSNIVÅ 2 
                                              Distributör/Återförsäljare 
Modell 3 
 
         Transaktions-                 INVOLVERING   Relations-                
         marknadsföring                     Konsumentbeteende    marknadsföring
                    marknadsföring  
                                                          Modell 2 
 
 
Fig. 5: Författarnas grafiska syntes   
 
Med syntesen vill författarna tydliggöra sambanden mellan teorier och modeller samt hjälpa 

läsaren att förstå det resonemang och den ordningsföljd författarna använt sig av för att påvisa 

tänkbara strategier för det valda företaget. Affärsutveckling går in i olika faser och nivåer och 

affärsmodellen kommer att utgöra den strukturella grunden för arbetets syntes. Fokus kommer 

att ligga på involvering och relationsförstärkande aktiviteter. Företagets affärsidé kommer 

därmed att genomsyra dessa aktiviteter från marknadsnivå 1, erbjudande nivå, aktivitets- och 
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organisationsnivå, resurs samt marknadsnivå 2. Denna involverings- och relationsvärdekedja 

förklaras och förtydligas i den grafiska syntes (se fig. 5) som författarna konstruerat. 

 
 
3.5 Teoretisk referensram 
 
Kartläggning av tänkbara varumärkesbyggande strategier: 

Teoretiska referensramen bygger på de olika teorierna (på marknads- och företagsnivån) som 

författarna redovisat tidigare i avsnitten 3.1 till och med 3.2. Dessa teorier jämförs sedan med 

det empiriska resultatet.  

 
3.5.1 Marknadsnivå  
 
Företaget bör befinna sig i rätt segment för att locka rätt kundgrupp. 

Marknadssegmentering 
•  Segmentering av kundgrupp  
 

Konsumentbeteende och marknadsföring 
•  Påverkansfaktorer hos kundgruppen 
•  Relationen till kunderna                                                                
•  Kundernas behov och livsstils val; Vem är kunden? Hur lever kunden? Vad kan vi 

som företag, erbjuda kunden? 
 

            Affärsmodellen, marknadsnivå 1 
•  Relationen till kunder och konkurrenter 

 
3.5.2 Företagsnivå 
 
Företaget bör förstå konsumenternas beteende och behov samt att denna kunskap skall 

genomsyra företagets organisation och val av strategier. 

            Affärsmodellen, erbjudande nivå 
•  Huruvida produkten överensstämmer med kundgruppens krav  
 
      Affärsmodellen, aktiviteter och organisation 
•  Huruvida affärsidén genomsyrar företagets aktiviteter och organisation 
 

            Affärsmodellen, resurser 
•  Kännedom om företagets materiella respektive immateriella resurser, dagens och 

morgondagens 
 
      Affärsmodellen, marknadsnivå 2  
•  Företagets interna relationer 
 

            Transaktionsmarknadsföring kontra relationsmarknadsföring 
•  Differentiering genom företagets syn på kundvärde 
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4 Empiri  

Detta kapitel inleds med en beskrivning av PROUD med utgångspunkt från företagets 

utveckling, marknadsposition i dagsläget samt en sammanställning av intervjuobjektens svar.  

 

4.1 PROUD’s historik (se bilaga 3, 4 & 5) 
 

Bolaget startades våren 2003 av Camilla Runberg då hon väntade sitt andra barn. Camilla 

Runberg hade svårt att hitta mammakläder som tilltalade henne och efter att ha fått idén att 

skapa funktionella tilltalande mammaplagg kontaktade hon en väninna. Väninnan designade 

kläder och tillsammans startade de företaget PROUD, Camilla Runberg har idag köpt ut sin 

väninna från verksamheten. Runberg fick hjälp av sin omgivning att starta upp företaget, 

bland annat av hennes mors kusin Barbro Sörman, en gammal erkänd svensk designer som 

hjälpte Camilla Runberg att etablera kontakter med olika tygleverantörer, 

produktionsverksamheter etc. PROUD’s logga är gjord av ”HM-tecknaren” Mats Gustafsson. 

PROUD började med att göra en provkollektion som såldes till två butiker i Stockholm och en 

butik i Göteborg. 

 
4.1.1 Målgrupp 

PROUD’s målgrupp är storstadstjejer/kvinnor, ålder 28-40 år med intresse för mode och 

kvalité. PROUD positionerade sig i början i det övre prissegmentet men för att kunna anpassa 

sig till marknaden har företaget nu sänkt priserna på sina basplagg, dock erbjuds kunderna 

även en exklusiv lite dyrare del med aftonkläder. PROUD vill som varumärke tillhöra det 

övre prissegmentet och Camilla Runberg vill gärna att varumärket prisidentifieras med 

exempelvis Fillipa K. 

 
4.1.2 Produktutveckling 

Från början bestod utbudet endast av kläder för gravida. Men Camilla Runberg har planer att 

vidareutveckla ”mammakonceptet” genom att bredda produktutbudet och få ut varumärket 

PROUD. Runberg poängterar att en anledning till varför intresset inte har tagit fart utomlands 

än är att kundsegmentet saknar vetskap om att produkterna finns samt även att kvinnor inte 

ammar offentligt i den omfattning som svenska kvinnor gör.  
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4.1.3 Företagsutveckling 

Efter fem månader hade PROUD de första produkterna ute i butik. Det var tre butiker första 

säsongen som sedan har ökat allt eftersom. Efter tolv månader var det fem butiker och efter 18 

månader drygt tio butiker. Hösten 2004 lanserades PROUD i Norge hos fem återförsäljare och 

våren 2005 i Finland hos en återförsäljare. Till våren 2006 finns PROUD i ca 35 butiker i åtta 

länder. Länderna är Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, England, Skottland och 

Irland. Expansionen har skett dels via egen försäljning och dels via agenter i Norge och UK.  

 

Enligt Camilla själv finns det både fördelar och nackdelar med att använda sig av 

återförsäljare, än så länge har det fungerat bra och försäljningen har successivt ökat. 

Det är av främst två anledningar Camilla Runberg valt denna distributionskanal. Först är det 

av rent tidsmässiga skäl. Hon väntade sitt andra barn då hon startade företaget PROUD och 

tid var en bristvara. Att distribuera sina produkter genom återförsäljare var då ett bra 

alternativ, eftersom uppstartade av en egen butik är tidskrävande, speciellt i början. Den andra 

faktorn har varit risk. Det är ett stort ekonomiskt risktagande att starta en butik, eftersom 

företaget ej vet om produkterna kommer att bli accepterade och uppskattade av kunderna. 

Med återförsäljare minskar dock företagets egna påverkan över hur produkterna presenteras 

och placeras i butikerna. Likaså vet inte företaget hur återförsäljarnas relation med kunderna 

är. Blir kunderna trevligt bemötta, får de god service? 

 

Camilla Runberg anser att uppstartande av egen butik kan vara av fördel då företaget har 

kontroll över hur produkterna presenteras och även ur ett varumärkesbyggande perspektiv. På 

så sätt kan PROUD som varumärke förstärkas och företagets image och identitet nå kunder på 

ett tillfredställande sätt.  

 
4.2 Återförsäljarna 
 
Författarna har intervjuat PROUD’s svenska återförsäljare. Intervjuernas syfte är att få 

ytterligare feedback på vad kunderna och återförsäljarna anser om PROUD’s mammakläder 

samt vilket intryck PROUD som varumärke utstrålar. Informanterna som författarna intervjuat 

är: Mission Motherhood (M2) som finns i både Malmö och Helsingborg. Mammakläder 

beläget i Göteborg samt Growinlife som har två butiker i Stockholm och en i Linköping. (För 

hela intervjun för respektive återförsäljare se bilaga 6, 7 och 8)   
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Svaren från intervjuerna visar på att alla tre återförsäljarna svarade snarlikt. Två av tre 

tillfrågade återförsäljarna ansåg att dagens trend med familjeliv, kombinerat med växande 

andelen utbildade karriärkvinnor med god ekonomi blivit allt markant som kundgrupp. Ur 

detta har en ny lukrativ kundgrupp fötts som marknader börjat anpassa sig efter. PROUD är 

ett exempel på ett företag som anammat rådande marknadsförhållanden. Alla tre återförsäljare 

fokuserar sina verksamheter mot den nya mammakundgruppen som befinner sig i åldern 28-

40. Återförsäljarna poängterade även att mammorna har blivit äldre och kräsnare.  

 

För fyra fem år sedan var varumärket av större vikt och butikerna hade lättare att sälja dyrare 

plagg. Attityden har förändrats och varumärket är inte lika viktigt längre. Idag vill kunderna 

ha fler produkter och att exempelvis kläderna skall sitta bra både under och efter graviditeten. 

De större varukedjorna som H&M och Lindex utökar sitt utbud av mammaplagg vilket skapar 

priskonkurrens mellan de nischade butikerna och de stora kedjorna. En konkurrenssituation 

som många av de mindre nischade butikerna har svårt att konkurrera med.   

 

Bland de nischade mammavarumärkena är konkurrensen marginell. Anledningen till detta tror 

bland annat Harriet Låstbom från Mammakläder, Göteborg, beror på att det är en liten nisch 

och att statusen mellan varumärkena är låg. BOOB är dock ett exempel på ett varumärke som 

lyckats nå sin kundgrupp framgångsrikt. De få gånger kunderna efterfrågar något varumärke i 

mammaklädesbutikerna har främst BOOB tröjor nämnts. BOOB tröjor har blivit synonymt för 

amningströjor, vilket beror på en framgångsrik kombination av produkt, koncept och 

marknadsföring anser Lillie Persson från Mission Motherhood.  

 

Mammorna ser endast mammaplagg i livsstilstidningar för gravida/mödrar, i annonser eller på 

Internet. Det är efter att ha sett annonser som kunderna främst ringt och frågat efter specifika 

plagg, dock sällan efter ett varumärke. Återförsäljarna samt kunderna anser att PROUD’s 

varumärke står för stilrena, klassiska mammaplagg av god kvalité.  
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5 Analys 

Genom att utgå från referensramen kommer författarna analysera de empiriska fakta som 

samlats och tolka dessa gentemot valda teorier och modeller.  

 

Analysen av PROUD kommer först att ske ur ett marknadsperspektiv. För att locka rätt 

kundgrupp bör företaget befinna sig i rätt segment. Med hjälp av teori 1; 

Marknadssegmentering kan specifika segmenteringsnivåer och kundgrupper som PROUD vill 

attrahera urskiljas, vilket i detta fall är Proudmammorna. Enligt teorin om 

marknadssegmentation bör ett företag först identifiera olika segment i marknaden och sedan 

utveckla profiler för att möta kundernas behov på ett tillfredsställande sätt. Ingen 

segmentering stämmer ej överens med PROUD’s valda marknad eftersom det innebär en 

massmarknadsföring som är anpassad för alla kundsegment. Marknadsegmentering motsvarar 

inte heller PROUD’s marknadssituation eftersom denna teori mer inriktar sig på olika 

kundgrupper och är mer generellt betingad. Idag konkurrerar stora varukedjor med mindre 

butiker som valt en inriktning som är anpassad för en specifik konsumentgrupp. Varukedjor 

ser till att tillfredsställa så många kundsegment som möjligt, de massproducerar produkter och 

kan därmed använda priset som konkurrensmedel, något som de mindre aktörerna har svårt att 

anpassa sig efter. 

 

Mikromarknad skulle i framtiden kunna passa Proudmammorna eftersom marknaden är 

skräddarsydd och relativt snäv. De demografiska och geografiska faktorerna representeras av 

lokalmarknadsföring medan de psykologiska av individuell marknadsföring. Dessa två 

marknadsföringsstrategier styr denna marknad. Mikromarknad förutsätter att en direkt dialog 

med slutkunden förs, vilket PROUD saknar i dagsläget. Dagens marknadssituationen, då 

statusen varumärkena emellan samt kännedomen om olika mammaklädesaktörer är låg, är en 

mikromarknad idag för smal för att stämma överens med PROUDmammornas behov och krav.  

 

Den marknad som passar bäst för PROUD är den nischade marknaden eftersom det där finns 

ett stort kundsegment och fokus ligger på subgrupper inom segmentet, Proudmammorna. 

Företagen inringar de behov som kundgruppen söker och därmed skapas produkter som är 

anpassade efter önskemål. Marknaden har färre konkurrenter och detta visar även 

informanternas svar. Det kan vara svårt att vara butiksägare idag då marknaden fortfarande är 

liten, säger Lillie Persson ägare på M2. En bra produktbredd i butiken samt en bra 
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prisvariation (det vill säga hittar olika leverantörer som kan komplettera varandra) är en 

förutsättning för överlevnad i branschen. Även detta visar att den nischade marknaden 

överensstämmer med mammaklädesmarknaden i dag.  

 

Andra modellen Konsumentbeteende och Marknadsföring har två syften. Det första syftet är 

att finna påverkansfaktorer i kundgruppens köpbeteende samt analysera dessa. 

Påverkansfaktorerna utgörs av PROUDmammornas behov, problem och önskemål. 

Informationsflöde kommer i dagsläget från den feedback återförsäljarna får från sina kunder. 

Problematiken med detta ligger i att återförsäljaren blir en mellanpart som förmedlar 

information mellan företag och kund. Informationen kanske inte når företaget och vice versa 

samt att den kan förändras under flödets gång. Det andra syftet, det operationella, är att 

bearbeta informationen och anpassa dialogen mot kundgruppen före, under och efter 

köpprocessen. Detta görs genom utformning av en marknadsplan med CRM i fokus, en 

individualiserad utformning snarare än en masskommunikation. Enligt modellen medför detta 

en positiv dialogbaserad relation som skapar ett långsiktigt och hållbart köpbeteende.  

 

Det operationella syftet förutsätter att dialog finns, brist på dialog kan då medföra problematik 

för ett företag saknar en bra kommunikationskanal mellan deras olika åhörare. Detta 

överensstämmer med PROUD’s situation eftersom mycket av informationen inte når företaget 

och detta bromsar upp det operationella syftet med modellen. Syftet är att informationsflödet 

från kundgruppen skall analyseras och kunskapsdialogen företag – kund skall leda till en 

utformning av en orienteringskarta för marknadsföringen av varumärket.  

 

Sista modellen som placeras under marknadsperspektiv är The Business Modell, dock endast 

marknadsnivå 1. The Business Modell används för affärsutveckling och kreativt nytänkande 

som används inom olika nivåer i företaget. Detta sker på ett konsekvent sätt genom samtliga 

nivåer för att skapa goda förutsättningar för en framgångsrik verksamhet. Marknadsnivå 1 

representerar de externa förhållandena mellan kunder, kundgrupper och konkurrenter i 

företagets omvärld. Förhållandet mellan PROUD och dess kundgrupp är svag som författarna 

nämnt tidigare likaså relationen mellan konkurrenterna, dock så säljs konkurrenternas 

produkter i samma butiker som PROUD’s.  
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Vid analysering av PROUD ur ett företagsperspektiv så belyses de återstående nivåerna i The 

Business Modell; erbjudande, aktiviteter och organisation, resurser samt marknadsnivå 2. 

Erbjudandenivån berör produkterna, vilket i PROUD’s fall är mammakläderna och hur vida 

företagets produkter överensstämmer med PROUDmammornas krav. Författarna anser att 

PROUD lyckats fånga in dessa påverkande faktorer på ett bra sett. Det som styrker detta är 

återförsäljarnas observationer vilket framgått under intervjuerna. Rätt konsumentgrupp har 

alltså valt att använda varumärket PROUD vilket stärker att erbjudandet stämmer överens 

med livsstilens behov och krav.  

 

Företagets aktiviteter och organisationsnivå beskriver hur affärsidén och varumärket 

genomsyrar erbjudandet. Organisationen består av en person i centrum, Camilla Runberg som 

sedan omges av återförsäljarna, intressenter, konsulter och produktion. Denna uppbyggnad 

utgör en konstruktion av en imaginär organisation eftersom tjänster outsourcas22.  

 

                                                                              
 

Då företaget har kanaliserat varumärkets värden genom marknadsnivå 1 samt erbjudande 

nivån kan problematik uppstå i aktivitets- och organisationsnivån om verksamheten ej är 

konsekvent. I PROUD’s fall har affärsidén även i denna nivå lyckats genomsyra aktiviteter 

och nätverk. Om nätverket förstår företagets värde och en kontinuerlig dialog förs kommer 

slutkunden lära sig vad varumärket står för, eftersom det sätter sin prägel på hela 

organisationen. 

 

Resursnivån utgörs av tre kategorier; mänskliga, fysiska och organisatoriska. Dessa delas 

sedan upp i materiella och immateriella resurser. För att stärka en god företagsutveckling 

krävs kännedom rörande resursernas fördelar och nackdelar, men även de resurser som 

företaget i dagsläget saknar samt vill införskaffa. I PROUD’s fall är det de mänskliga och 
                                                
22 Outsourcing: The buying in of components sub-assemblies, finished products, and service from outside 
suppliers rather then by supplying them internally” sid. 372 Oxford Directory of Business 
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organisatoriska resurserna såsom relationer och nätverk som är av stor vikt eftersom de utgör 

företagets organisationsstruktur. I dagsläget utgörs de materiella resurserna av ett varulager 

enligt Camilla Runberg. De immateriella resurserna som de organisatoriska och mänskliga har 

Camilla Runberg god kännedom om samt även de materiella resurserna som utgörs av de 

fysiska. De fysiska resurserna utgör en liten del av den totala mängden resurser som finns 

tillgänglig för PROUD samt att den mänskliga resursen direktdialog med slutkund saknas.  

 

Marknadsnivå 2 innebär relationen återförsäljare, produktion och industri. Fokus ligger på 

underhållande av relationer i företagets interna nätverk vilket utgörs av återförsäljare, 

produktion och intressenter samt olika konsulter inom exempelvis PR och webbkonstruktion. 

Återförsäljarna är PROUD’s starkaste del i nätverket anser författarna och även Camilla 

Runberg själv. 

 

I PROUD’s fall krävs det i marknadsnivå 2 god samverkan med återförsäljarna vilket 

företaget har, som tidigare nämnts. Återförsäljarna har en god förståelse över vad PROUD 

står för, vilka kunder varumärket skall attrahera samt hur kollektionen är uppbyggd i form, 

färg, bredd och kvalité. Geografiskts sätt är återförsäljarnas butiker bra placerade, i eller strax 

utanför centrala delar av storstäder i södra och mellersta delarna av Sverige, där målgruppen 

finns. I dagsläget är det få konkurrenter som kan erbjuda en hel kollektion, detta har PROUD 

lyckats väl med anser både återförsäljare och kunder. Då teorierna jämförts med verkligheten 

har författarna funnit att problem uppstår i resurs- och marknadsnivå 2. Det gemensamma 

mellan dessa nivåer är bristen på dialog, mellan företag och slutkund. 

 

Sista teorin som författarna valde var Transaktions- och relationsperspektiv i Marknadsföring. 

Modellen är uppdelad i två perspektiv och har till syfte att synliggöra kundfokus, det vill säga 

skapande av kundvärde. Modellen avser marknadsföring inom tjänsteföretag. Företaget vill att 

varumärket förknippas med positiva värden som skall överensstämma med PROUD’s 

identitet och affärsidé. I distributionskanalen, återförsäljare, erbjuds kunderna både kläder och 

kunskap och kan då ses som ett tjänsteföretag samt att PROUD köper en tjänst av 

butikerna/återförsäljarna och därmed passar modellen väl in i detta sammanhang.  

 

Transaktionsperspektivet är ett mekaniskt sätt att se kunden på och där transaktionen, det vill 

säga utbytet av produkt och pengar är i centrum. Konkurrensen och konfliktfrekvensen är hög 

eftersom produkterna och tjänsterna är kopierbara och det självständiga valet hos kunderna är 
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högt, alternativen i detta perspektiv blir två: att köpa eller icke köpa. Marknadsföringen är 

målstyrd och därmed är även kundvärdet förutbestämt, detta medför att produkterna och 

tjänsterna är mindre flexibla. Transaktionsperspektivet stämmer därmed inte överens med 

PROUD’s återförsäljare. 

 

I relationsperspektivet ligger det ömsesidiga beroendet och samverkan som grund för en god 

relation mellan företag och kund. Själva köpet är inte lika viktigt som det gemensamma 

beslutandet. Kund och försäljare har lika stora roller och dialogen mellan dessa parter skapar 

värde för båda. Kunden känner sig förstådd och sedd och försäljaren får i sin tur viktig 

kunskap om kunden och därmed skapas en långsiktig och lojal relation. I detta perspektiv är 

kundvärdet processtyrt. Författarna anser att detta perspektiv väl överensstämmer med 

PROUD’s relation till återförsäljare samt relationen mellan återförsäljare – kund.   

Förtroende och samförståelse blir de två nyckelfaktorerna, då återförsäljarna förstår vad 

PROUD står för kan de i sin tur förmedla värdena vidare till företagets attraktivaste 

slutkunder, PROUDmammorna.  

 
5.1 Sammanfattning av analys 
 
Marknadsnivå: 

 
•  Enligt teorin om Marknadssegmentering befinner sig PROUD på en nischad marknad 

med få konkurrenter. Fokus ligger på subgrupper inom segmentet, det vill säga 

PROUDmammor. Företaget vill ringa in de behov kundgruppen har samt anpassa 

produkter efter önskemål. 

 

•  Att finna påverkansfaktorer hos kundgruppen är i dagsläget svårt då 

informationsflödet mellan företag – slutkund utgörs av sekundär kunskap, från 

återförsäljarna. Information kan försvinna samt förändras under flödets gång. Då 

företaget saknar direkt information rörande slutkunden kan problematik uppstå vid 

framtida dialog mot kundgruppen samt utvecklandet av en välanpassad marknadsplan. 

CRM saknas då det ej finns någon dialogbaserad relation med slutkund.  

 

•  Svag relation till kundgruppen, dock så har företaget lyckats fånga 

PROUDmammornas livsstil. Relationen till konkurrenterna är svag, dock så säljs 

konkurrenternas produkter i samma butik som PROUD’s.   
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Företagsnivå: 

 
•  PROUD’s produkter överensstämmer med kundgruppens behov vilket visas i att rätt 

konsumenter inhandlar produkterna.  

 

•  PROUD’s organisationsstruktur utgörs av en imaginär organisation, uppbyggd av 

nätverk och relationer. Affärsidén genomsyrar nätverkets aktiviteter väl.   

 

•  Resurserna utgörs av relationerna inom nätverket samt ett varulager. Företaget har god 

kännedom om dessa resurser, dock saknas direktdialog med slutkunden.  

 

•  God samverkan med återförsäljarna bidrar till att företagets värden förmedlas till 

slutkunden. 

 

•  Återförsäljarna arbetar utifrån ett relationsperspektiv och förmedlar produkter samt 

mervärde genom kunskap. Kundvärdet är således processtyrt och bygger på förtroende 

och samförståelse mellan återförsäljare och kund. Då återförsäljarna förstår PROUD’s 

affärsidé kan de i sin tur förmedla värden vidare till slutkunden, PROUDmammorna.  

 

5.2 Resultat 
 
Syftet med denna uppsats var att genom en fallstudie finna tänkbara strategier för att fånga 

och förmedla en livsstil med ett varumärke och en affärsidé. Författarna har kommit fram till 

att PROUD befinner sig i en nischad marknad med ett fåtal konkurrenter. Företaget PROUD 

är under ett utvecklingsskede och därmed är de strategier som väljs under denna 

utvecklingsfas av stor betydelse då det påverkar företagets framtida tillväxt. 

 

De strategier som författarna anser vara tänkbara för PROUD bör attrahera företagets främsta 

kundgrupp det vill säga PROUDmammor. Denna kundgrupps livsstil styrker PROUD’s 

affärsidé och därmed förstärker de värden som författarna anser att varumärket bör äga.  

 
PROUD’s organisationsstruktur utgörs av en anställd, Camilla Runberg samt nätverket som 

består av återförsäljare, intressenter, konsulter och produktion. Relationerna inom nätverket 

fungerar väl idag medan relationen företag – slutkund är obefintlig. Återförsäljarna utgör en 
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mellanhand, där PROUD får all sin slutkundsfeedback, det vill säga sekundär information. 

Mycket av informationen kommer inte PROUD tillhanda, utan försvinner eller stannar hos 

återförsäljarna. Denna brist på feedback kan skapa långsiktiga problem eftersom företaget 

saknar direkt kommunikation med sin kundgrupp, PROUDmammor. I en tid då behov och 

trender ständigt utvecklas är beroendet av ett oupphört informationsutbyte för att förstå vad 

kunden vill ha av stor vikt. PROUD måste därför utveckla en strategi där slutkunden nås för 

att vidareutveckla och förstärka affärsidén och därmed även varumärket. 

 
PROUD’s marknad består idag av ett antal återförsäljare runt om i Sverige. Dessa butiker är 

strategiskt placerade i attraktiva centrala områden, i större städer där kundgruppen rör sig, 

arbetar och bor. Konkurrenternas produkter säljs ofta i samma butik som PROUD och detta 

kan ses som både positivt och negativt. Fördelarna är främst att butikernas produktsortiment 

är utplockat för att överensstämma med kundernas behov och livsstil. PROUD med sitt breda 

produktutbud skiljer sig och har därmed ett försprång gentemot konkurrenter. Återförsäljarna 

tillhandahåller inte bara produkter utan även kunskap vilket frambringar mervärde för kunden. 

Då kunden känner sig förstådd skapas lojalitet och tillförlit samt en relation som bygger på ett 

informationsutbyte mellan de bägge parterna. Relationen återförsäljare – PROUD är idag god, 

detta syns genom att rätt kundgrupp hittar och inhandlar företagets produkter, med andra ord 

har valet av återförsäljare varit strategiskt bra.  

 

Nackdelarna med detta val av distribution är att återförsäljarna kan påverka kundens val av 

produkt ofördelaktigt. Personliga preferenser (exempelvis butiksägarens eget varumärke) kan 

påverka kundens köpbeteende. Likaså synkroniserar de olika varumärkenas kampanjer sällan 

vilket även det kan påverka kundens val av produkt. Ytterligare en extern faktor som har stor 

påverkan på kundernas köpbeteende är hur väl produkterna överensstämmer med säsongens 

trender, så som färg, form och materialval. De attitydförändringar som skett under de senast 

fyra fem åren har resulterat i ett mindre varumärkesfokus och kunderna väljer hellre att köpa 

fler och billigare produkter, detta till fördel för de stora aktörerna på marknaden. Nischade 

butiker är därmed mer utsatta på den rådande marknaden.    

 

Camilla Runberg bör fortsätta att vårda sina relationer. Återförsäljarna är idag PROUD’s 

ansikte utåt och om både parter förstår varandra, kan återförsäljarna förmedla PROUD’s 

budskap på rätt sätt. Informationsflödet skulle idag kunna förbättras avsevärt på både 
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marknads- och företagsnivå om det fanns en direkt dialog/feedback mellan företag och 

slutkund. 

 

Avsnittet tidigare forskning 3.3 beskriver rådande marknadsförhållanden och tydliggör det 

återförsäljarna och företaget PROUD bekräftar, att konsumenterna ej vet att produkterna finns 

och att de inte tror att de differentierar sig tillräckligt från varandra. Att varumärkena och de 

nischade butikerna har en liten marknad kan tolkas mot antalet födda barn ställt mot Sveriges 

folkmängd (48,000 födda barn 2004 mot 9,000,000 invånare 2004). Forskningsavsnittet 

tillsammans med intervjuerna visar även att BOOB är den mest efterfrågade och välkända 

varumärket på marknaden. Detta tror vi författare är på grund av kombinationen stark 

marknadsföring och en lyckad produktlösning.  
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6 Diskussion 

Problem, syfte, metod och resultat skall sammanfogas och diskuteras mot bakgrunden av den 

teoretiska ansatsen. Diskussionen avslutas med ytterliggare forskning inom ämnesområdet 

det vill säga de tänkbara studier som skulle kunna vara aktuellt att forska vidare på. 

 
Det som framgått tydligt under författarnas forskning har främst varit bristen på direkt dialog 

med slutkunderna vilket kan ha medfört att intern och extern feedback förändrats eller helt 

försvunnit i informationsflödet. 

 

För att PROUD skall kunna utvidgas och expandera på ett framgångsrikt sätt bör nya större 

satsningar övervägas, som exempelvis i nya relationer, investeringar och strategier.  

 

PROUD har i dagsläget en något enkelriktad distribution, det vill säga att enbart utomstående 

återförsäljare tillhandahåller PROUD’s produkter till slutkunderna. Som tidigare framgått i 

författarnas analys och resultat finns det fördelar med denna val av distribution. Då dialog och 

relationen med kunden återkommande stått i fokus i uppsatsen blir denna lösning en del i 

problematiken. Återförsäljarna har egna intressen som verksamheter exempelvis att få ut sina 

egna varumärken i första hand, som i exemplet Growinlife. Då de utgör en mellanhand kan 

kunskap tappas bort i informationsflödet och detta flöde är av stor nytta för PROUD idag och 

dess affärsutveckling.  

 

Kännedomen om sina slutkunders erfarenheter och upplevelse av produkterna samt inblicken i 

deras livsstil och behov kan därmed bli något snedvriden då PROUD inte har en direkt 

kommunikation med kunderna. PROUD får alltså använda sig av den sekundära 

informationen de får tillgång till. Dessutom kan återförsäljare även skapa problem då 

företaget saknar fullständig inblick och kontroll över hur återförsäljarna marknadsför 

produkten, i detta fall PROUD’s produkter och hur vida varumärket syns på ett korrekt sätt. 

Därför bör företaget överväga att finna andra distributionskanaler för att gynna sin egen 

affärsutveckling. 

 

Internetbutiker är ett bra exempel på handel utan mellanhänder. Kunden handlar sina varor 

direkt från företaget och företaget får i sin tur direkt respons från kunderna. Genom 

medlemslösningar och ”community –värden” som finns att tillgå i en välstrukturerad hemsida 

kan mervärde skapas. Det vill säga kundklubbar, information på hemsida och mejl via e-post 
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ger slutkunden kontinuerlig information och bidrar till en förbättrad relation mellan företag 

och kund. Kunden känner sig delaktig och sedd, vilket skapar en dialog och en långsiktig 

relation.  

 

Nästa steg mot en mer mellanhands-fri distribution är uppstartandet av en egen butik. 

Företaget får full kontroll över hur varumärket visas gentemot sina kunder och därmed kan 

relationen och informationsutbytet parterna emellan växa. En sådan satsning innebär stora 

risker ekonomiskt för företaget, men författarna är övertygade om att en butiksatsning skulle 

ge PROUD ett större värde gentemot sina konkurrenter, medvetandet hos kundgruppen skulle 

öka och dialogen företag – kund skulle förstärkas avsevärt. Detta är de tre främsta motiven till 

varför PROUD borde utveckla denna typ av distributionskanal. 

 

Livsstilsorienterade företag är i dagsläget mycket aktuellt. Allt fler aktörer riktar in sin 

verksamhet på att skapa ett klimat, ett koncept som attraherar kundsegment som tillhör en viss 

livsstil. Särskilt syns detta fenomen i större städer, där Stockholm är ett tydligt exempel. 

Företag som saknar expertis i ett område eller vill utöka mervärdet för sina kunder outsourcar 

kunskapen från andra företag som kan och förstår den specifika del som i dagsläget saknas. 

PROUD’s värde ligger bland annat i alla de olika delarna som ingår i kollektionen. Även fast 

PROUD har sitt specifika kundsegment, PROUDmammorna, vill PROUD attrahera ett brett 

kundsegment inom dess genre och därmed erbjuda kunderna både finkläder så som 

aftonklänningar samtidigt som snygga vardagskläder så som jeans och stickade koftor. 

PROUDmamman skall känna sig klassiskt snygg samtidigt som hon är bekvämt klädd. Att få 

vara elegant och gravid samtidigt skall vara en självklarhet för dagens karriärkvinnor. 

 
Författarna anser även att det finns mycket att vinna i att anamma det koncepttänkande som 

genomsyrar vårt leverne idag. Uppstartandet av en mammakonceptbutik med 

mammarelaterade produkter och tjänster skulle gynna PROUD som företag, samt även stärka 

deras varumärke. Mammakläder, baby och barnkläder samt biprodukter som exempelvis 

barnböcker, leksaker och även livsmedel skulle kunna utgöra en del i konceptstänkandet för 

en PROUDbutik. Genom tydlig marknadsföring skall storstadsmammorna samt 

PROUDmammorna veta att dessa konceptbutiker finns och därmed vara den självklara 

lösningen för både dem själva och deras barn. 
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Att utöka företaget med nya delar inom nätverket och outsourca kompetens inom områden 

som i dagsläget saknas, kan vara en klok strategi. De representerar de resurser företaget kan 

behöva i sin framtida verksamhet. Detta innefattar samtliga resursområden, organisatoriska, 

mänskliga och fysiska. Allt fler konceptföretag samarbetar med andra verksamheter, detta 

skulle även PROUD kunna göra eftersom det kan medföra en förstärkning av affärsidén och 

varumärket samt ytterliggare få fram ”livsstilsfilosofin”. Författarna menar att för ett gott 

samarbete krävs det att PROUD väljer samarbetspartners som exempelvis cafékedjor, 

leksakstillverkare och bokförlag som bär de livsstilsorienterade värden som överensstämmer 

med PROUD’s. 

  

Att organisationen är imaginär och bygger på relationer och nätverk ser författarna inte som 

någon svaghet utan mer som ett framgångsrikt sätt att strukturera samt utveckla sin 

verksamhet på. Då nätverket befinner sig i ett klimat där förståelse och lyhördhet styr, frodas 

långsiktiga relationer som skapar en ”win-win situation” för de parter som ingår. Varje part 

vinner något på relationen och på handlingen, dessutom kan arbetet sinsemellan dessa aktörer 

ej kopieras, de blir unika. Denna unika relation formar nätverket och detta skapar en styrka. 

Nätverk kan liksom andra organisationer expandera och fler intresseområden kan utvecklas. 

Om exempelvis områden som rör teknik (Internet) och kunskap (feedback) fogas samman kan 

dessa medföra goda möjligheter för företagets utveckling. Ett välfungerande nätverk utgör 

därför en stabil grund för affärsutveckling. Då affärsidén och varumärket genomsyrar alla 

aktiviteter inom organisationen har PROUD skapat en god grund, förutsatt att relationerna 

vårdas och den fortsatta relationen skapar fördelar för bägge parter. 

 

Alla kundgrupper på marknaderna är påverkningsbara dock så krävs det att företagets styrkor 

och svagheter upptäcks för att en välanpassad marknadsplan skall kunna utformas. Samtidigt 

fodras att företaget finner framgångsrika marknadsstrategier utformade efter den kunskap som 

erhållits från kundgrupp och marknad, konkurrenter och internt inom organisationen. 

Författarna anser att PROUD måste agera kraftfullare inom marknadsföring och använda sig 

av fler distributionskanaler för att öka kundernas medvetenhet om PROUD. Förutom 

Proudmammorna, måste PROUD hitta kanaler för att nå det yngre kundsegmentet, 80-

talisterna. Dagens kunder, det vill säga mammor i 35 – 40 års ålder kommer ej vara lika aktiva 

kunder om exempelvis fem år. Nya kundkanaler måste upptäckas och utvecklas.  
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Som författarna nämnt tidigare måste PROUD upptäcka nya distributionskanaler. Vid fel val 

av marknadskampanjer samt distributionskanal (exempelvis vid kampanj i samarbete med 

återförsäljare) kan de framtida kunderna som aldrig kommit i kontakt med varumärket 

tidigare, missuppfatta varumärkets värde. Varumärkets värden kommer inte fram och 

exempelvis PROUD’s exklusiva del av kollektionen kan därmed tappa anseende. Det gäller 

att företaget finner marknadsföringsverktyg som skapar kännedom om varumärket och 

attraherar nya kunder. Väl integrerad annonsering, PR-kampanjer samt att figurera i 

sammanhäng där målgruppen finns, ökar medvetandet om att produkterna och varumärket 

finns och samtidigt vilka värden företaget har.  
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7 Slutsats / Åtgärder 
 
Slutligen kartlägger författarna tänkbara strategier för hur företaget PROUD skall kunna 

förmedla och fånga PROUDmammornas livsstil med sitt varumärke och sin affärsidé.  

  

•  Marknadsföring: Eftersom konsumenterna/slutkunderna ej vet att variationen av 

mammaklädesåterförsäljare finns och att de ej differentierar sig från varandra krävs 

ökade marknadsföringsåtgärder.  

 
•  Finna nya kanaler för att nå nya och befintliga kundgrupper. Ökat fokus på 80-

talisterna som om några år kommer bli de nya Proudmammorna. Vilka är de? Vad vill 

de? 

 
•  Vårda relationer inom nätverket: Fortsatt fokus på gott samarbete inom nätverket samt 

vara öppen för att utöka och utveckla relationerna. Outsourca och hitta nya resurser 

som kan vara aktuella och intressanta för en god affärsutveckling skulle vara 

strategiskt bra för företaget i dagsläget. 

 
•  Fortsatt samarbete med återförsäljarna: Valet av återförsäljare har varit strategiskt 

bra för PROUD. Återförsäljarna är idag PROUD’s ansikte utåt och om både parter 

förstår varandra, kan återförsäljarna förmedla PROUD’s budskap på rätt sätt. Så länge 

relationerna bygger på dialog och en ”win-win” situation parterna emellan ska 

samarbetet fortgå.   

 
•  Konceptbutik anser författarna vara den mest lönsamma lösningen för PROUD. Då 

företaget valt en liten kundgrupp bör så många olika behov som möjligt täckas in för 

att säkra långsiktig tillväxt och lojalitet gentemot PROUD’s varumärke.  

 
•  Internetbutik. Efter att PROUD som varumärke blivit etablerat kan en Internetbutik 

vara ett bra komplement till konceptbutiken. Livsstilsorienterade kunder som har svårt 

att besöka butiken erbjuds därmed möjlighet att handla önskade PROUDprodukter 

oavsett var i landet slutkunden befinner sig. 
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8 Kritik och fortsatt forskning 

Vid uppsatsforskning kan det uppkomma ställningstaganden huruvida det råder brister i form 

av validitet och generaliserbarhet. Förutom källkritik tar författarna även upp idéer och 

ämnen om fortsatt forskning.     

 
8.1 Källkritik 
 

•  Arbetet är skrivet ur ett företagsperspektiv, det vill säga författarna har ej fått någon 

direkt information från kunderna vilket har gett enkelriktade källor.   

•  Vid intervjuerna kan frågorna ha misstolkats eftersom intervjuerna skett på olika sätt, 

antingen via e-post, telefonintervju eller personligen.  

•  Av fyra tänkbara informanter blev det endast 3, i författarnas ögon godkända 

intervjuer. Growinlife, trots godkännande av deltagande över en månad i förväg, 

väntade till sista minuten med att svara på frågorna. Detta skapade problem då de ej 

ansåg att frågorna var bra formulerade och författarna ej hann kontakta de för 

ytterliggare genomgång av svar. 

•  Eftersom författarna intervjuade PROUD’s återförsäljare finns det risk att svaren blir 

förskönade då de ej vill skada deras relation med PROUD.  

•  Författarna anser att intervjuobjekten borde ha svarat sanningsenligt då detta arbete 

kan till följd även gynna dem och mammaklädesbranschen.   

•  Då författarna endast undersökt ett företag och gjort personliga intervjuer med 

företagets VD, har karaktären på intervjuerna blivit mindre formella desto fler 

sammankomster som ägts rum. 

 
 
8.2 Fortsatt forskning 
 

•  Författarna skulle gärna vilja se en marknadsbeskrivning och ett 

positioneringsdiagram över de mammaklädesföretag som finns i Sverige och vad de 

står för. 

•  Författarna skulle även vilja ha en undersökning av differentieringen mellan 

mammaklädesföretagen idag. Det vill säga hitta strategier för hur kunderna och 

blivande kundklientel skall förstå skillnaderna mellan de olika varumärkena och deras 

produktutbud.  
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•  Fortsatt forskning inom PROUD skulle kunna vara hur PROUD i Europa skall 

fortsätta att utvecklas och expanderas. Val av kundsegment och marknader.  

•  Hur PROUD i framtiden skall vidareutveckla livsstilstänkandet och butikkonceptet.  

•  I Sverige föds det ca 50,000 barn per år. Hur många av dessa föds procentuellt av 

mammor som faller in i PROUDmammans livsstil? Med detta vill författarna 

förtydliga att det rör sig om en liten nischad marknad och hur dessa företag skall 

överleva då kundernas köpbeteende ständigt förändras. Samt att aktörerna brottas på 

en marknad där konkurrenterna (så som Lindex, H&M) är större och kan erbjuda 

billigare produkter.  

 



 43 

Källor 

 
Litteratur: 

•  Grönroos C; Service Management och Marknadsföring –en CRM ansats; Liber 
Ekonomi; Kristianstad 2002 

•  Hartman J; Vetenskapligt tänkande; Studentlitteratur Lund 1998 
•  Hedman J, Kalling T; It and Business Models- concept and theories; Liber/Abstrakt 

Malmö 2002 
•  Holme M, Solvang K; Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder; 

Bernt 1991 
•  Holme M, Solvang K; Forskningsmetodik; Lund: Studentlitteratur 1997 
•  Kamfjord G; Turism och affärsresand- nya idéer och strategier; Sellin 1999 
•  Kotler P; Principles of Marketing; Pretence Hall 2002   
•  Lindblad I-B; Uppsatsarbete, En kreativ process; Lund: Studentlitteratur 1998 
•  Market Supplier Books, Oxford Directory of Business, 3rd Edition; Great Britain; 

Oxford University Press 2003 
•  Normann R, Ramirex R; Den Nya Affärslogiken; Malmö: Liber- Hermod 1995 
•  Porter M; Competitive Advantage; New York; London-Free 2004 

 
 
Internet: 

•  http://www.proud.se 
•  http://www.regeringen.se/content/1/c4/08/91/a3c91b40.pdf  2005-10-03 
•  http://www.nationalencyklopedin.se  2005-10-10 
•  http://www.scb.se 2005-10-03, 2005-12-09 

 
 
Muntliga intervjuer: 

•  Camilla Runberg, Götgatsbacken, Stockholm 2005-08-26 
•  Camilla Runberg Götgatsbacken, Stockholm 2005-10-06 

 
 
Telefon intervjuer: 

•  Harriet Låstbom, Mammakläder, 2005-11-24 
 
E-post intervjuer: 

•  Camilla Runberg, PROUD, 2005-11-18 
•  Lille Persson, Mission Motherhood, 2005-11-23 
•  Lotta Åkerblom, Growinlife, 2005-12-23 

 
 
 



 44 

BILAGA 1 

SCB; Levande födda efter region, moderns ålder, kön och tid; 2005-12-09 
 
 
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

19 kvinnor 501 410 369 319 282 378 320 294 308 255 314 
20 kvinnor 841 736 636 550 502 543 549 509 522 528 512 
21 kvinnor 1257 1196 1040 826 776 759 817 797 781 767 785 
22 kvinnor 1754 1606 1409 1260 1059 1044 945 1020 1101 1063 952 
23 kvinnor 2328 2117 1761 1586 1457 1296 1247 1189 1267 1246 1206 
24 kvinnor 2856 2507 2251 1931 1771 1670 1608 1556 1511 1499 1573 
25 kvinnor 3340 2935 2590 2497 2215 2185 2016 1863 1879 1896 1994 
26 kvinnor 3813 3349 3099 2873 2646 2515 2574 2400 2301 2293 2260 
27 kvinnor 4314 3735 3272 3033 3010 2995 2968 2924 2873 2767 2654 
28 kvinnor 4499 4067 3555 3335 3122 3207 3200 3098 3340 3224 3117 
29 kvinnor 4537 4113 3812 3497 3189 3316 3460 3465 3542 3784 3656 
30 kvinnor 4297 3873 3779 3515 3426 3191 3485 3534 3785 3970 4053 
31 kvinnor 3649 3617 3444 3314 3334 3266 3193 3418 3886 3889 3920 
32 kvinnor 3247 3143 3278 3083 3216 3064 3094 3081 3466 3807 3925 
33 kvinnor 2652 2630 2526 2773 2711 2787 2890 2923 2989 3280 3594 
34 kvinnor 2358 2206 2125 2157 2366 2501 2626 2622 2735 2826 3051 
35 kvinnor 2024 1896 1781 1759 1930 2119 2218 2347 2541 2507 2523 
36 kvinnor 1715 1469 1500 1402 1634 1607 1800 1974 2021 2076 2254 
37 kvinnor 1392 1225 1177 1122 1206 1252 1316 1609 1659 1756 1801 
38 kvinnor 1036 1013 932 914 931 929 1037 1085 1253 1414 1431 
39 kvinnor 810 732 685 685 715 685 751 841 960 1098 1128 
40 kvinnor 517 525 515 481 499 557 542 571 596 721 826 
41 kvinnor 358 357 345 319 348 333 366 419 415 449 472 
42 kvinnor 238 218 191 200 229 245 218 233 288 296 321 
43 kvinnor 146 129 137 133 122 128 146 154 155 165 184 
44 kvinnor 74 58 76 55 82 80 90 74 100 98 99 
45 kvinnor 39 29 26 38 34 34 31 36 43 53 54 
46 kvinnor 16 21 15 16 18 15 19 13 13 23 22 
47 kvinnor 7 5 8 9 3 5 9 8 6 11 8 
48 kvinnor 0 4 1 4 3 2 6 5 4 4 6 
49+ kvinnor 2 1 1 4 0 3 3 4 5 3 3 

00 
Riket 

totalt kvinnor 54617 49922 46336 43690 42836 42711 43544 44066 46345 47768 48698

Viktiga fotnoter:  
Vid beräkning av åldersdifferentierade tal per 1 000 av medelfolkmängden skall medelfolkmängden per 
födelseår användas. 

       
 

Detta diagram visar två statistiska siffror. Vertikala axeln visar hur många kvinnor i 
respektive ålder som födde barn. Den horisontella axeln visar det totalt antal kvinnor för 
respektive år som blev mammor. Detta diagram gäller för regionen Sverige.  
 
Författarna vill med detta diagram tydliggöra att kvinnor väljer att bli mammor allt senare.  
Författarna vittnar även att barnafödandet har haft en stark nedgång men är sakta på väg uppåt. 
Stor minskning i antalet föderskor var mellan 1994 och 1999 med 11,906 barn medan 
skillnaden mellan 1999 och 2004 var endast 5987, vilket är en liten uppgång men det saknas 
fortfarande 50 %.  
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BILAGA 2 

Slutsats från ett tidigare arbete ”En redogörelse av en marknad som 
kännetecknas av monopolistisk konkurrens”; Sofie Ebbestrand och Matilda 
Johansson; Nationalekonomi inriktning mikrotillämpning och handelsteori; 
vårterminen 2005.  
 
Slutsats: 
Om man tittar på detta ur ett monopolistiskt perspektiv så motsvarar inte det som 
konsumenterna vill ha det som producenterna producerar. Detta eftersom konsumenterna inte 
tycker att produkterna differentierar sig tillräckligt mycket från varandra trots att de har alla 
möjligheter i världen att göra det. Men antagligen är det så att konsumenterna inte vet att detta 
utbud existerar. Problemet med just mammaklädesmarknaden, för tillfället, är att de enskilda 
producenterna ännu inte har lyckats påverka marknaden genom produktdifferentiering. Trots 
det ser producenterna ljust på framtiden om möjligheter att kunna påverka. Detta då det finns 
en efterfrågan och att de arbetar inom en marknad som involverar produkter som ständigt 
utvecklas för att nå kundernas önskade preferenser.  
  
Boob var ett välkänt namn som alla i vår intervjugrupp kände till medan Maderakka och 
Proud inte var lika välkända. Detta kan förstås bero på att de är nya märken som försöker slå 
igenom på marknaden och inte har samma möjlighet att marknadsföra sig. De får lita 
på ”word of mouth”- metoden till en början. Man kan tycka att om gravida kvinnor inte är 
nöjda med den marknaden som finns att de borde efterfråga mer och annorlunda kläder hos 
återförsäljarna. Detta ifrågasattes under vår diskussion och det visade sig att de hade de flesta 
gjort men fått till svar av återförsäljarna att de är för fega för att ta in något som inte är 
närliggande basplagg, detta för att gravida kvinnorna vill ha bekväma kläder. Men i vår 
undersökning har vi funnit att det finns snygga, moderna och bekväma kläder till rimliga 
priser. Och att det faktiskt finns en stor efterfrågan av dessa kläder. De tyckte att Maderakkas 
idé med kläder som man kan ha på sig även efter graviditeten var en super idé, detta gjorde att 
de helt klart skulle tänka sig att betala lite mer för plaggen. Nackdelen var att man kanske 
kunde förknippa det med en jobbig tid om graviditeten har varit jobbig. Helst vill man kanske 
slippa se dessa kläder mer. Efter graviditeten trodde de flesta att de skulle spara kläderna, i 
alla fall baskläderna till nästa graviditet. 
 
De designers vi har intervjuat verkar inte tycka att konkurrensen är stenhård eftersom de anser 
sig själva vara nischade och vara annorlunda än alla andra. Monopolistisk konkurrens är en 
inre skalfördelning så att kostnaden per producerad enhet beror på företagets storlek, dvs. 
deras marknadsandel. Eftersom det finns få företag inom kundsegmentet blir 
marknadsandelen större vilket innebär att kostnaden per enhet blir lägre. Det har varit svårt att 
få fram hur de prissätter produkterna, precis som det alltid är när det gäller att få fram 
information om pengar. 
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BILAGA 3 

Intervjufrågor: Camilla Runberg VD PROUD; Götgatsbacken; 2005-08-26 
 
Vi diskuterade kring dessa ämnen. Alla dessa ämnen är aktuella för företaget PROUD’s 
utveckling.  
 

•  Det föds för lite barn i Europa 

•  Hur skapar man en lönsam business i den nischen?’ 

•  Hur ser framtiden ut för nischade företag? 

•  Fokusera på rätt sak vid uppstartandet av ett bolag/företag 

•  Butiksfranchising och distributionsstrategier 

•  Förlängning av 9 månader (gravid och växande mage). Hur skapar man en lönsam 

business med tidsbegränsning på produktanvändandet? 

•  Trender inom graviditet och kläder 

•  Importans av nätverk 
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BILAGA 4 

Intervjufrågor: Camilla Runberg VD PROUD; Götgatsbacken; 2005-10-06 
 

•  Hur startade företaget PROUD upp? 
Bolaget startades våren 2003 då Camilla väntade sitt andra barn. Hon hade då svårt att hitta 
kläder i Stockholm och när hon åkte på en weekend till Paris med sin mamma var inte utbudet 
stort där heller. Hon tog då kontakt med en väninna som designar kläder och de startade 
PROUD. Camilla köpte sedan ut henne från verksamheten. Till Camillas hjälp från början 
hade hon sin mammas kusin, Barbro Sörman, som är en gammal etablerad designer i Sverige. 
Hon hade alla kontakter som behövde beträffande tygleverantörer, produktion etc. Vidare fick 
hon hjälp av hennes väninnas granne, H&M-tecknaren Mats Gustafsson, att göra logotypen. 
(Mats har för gjort Café Operas logotyp på 80-talet). De började med att göra en liten 
provkollektion som de sålde in till två butiker i Stockholm och en i Göteborg första säsongen.  
 

•  Vilka var din målgrupp från första början, och vilka är dina kunder idag? 
Målgruppen från början var storstadstjejer med intresse för mode och kvalité. PROUD låg då i 
det övre prissegmentet. PROUD har sedan sänkt priserna på bas men har fortfarande en 
exklusiv lite dyrare del, s.k. afton. Målgruppen är fortfarande tjejer (28-40 år) med intresse för 
mode och kvalité men hon har fått anpassa priserna efter marknaden. 
 

•  Företagsutveckling. Hur såg företaget ut efter 6 månader, 12 månader och 18 
månader? Kan man se tydliga förändringar, som utveckling av produkter, 
expandering av antalet återförsäljare mm 

Efter fem månader var de första produkterna ute i butik. Tre butiker första säsongen som 
sedan har ökat allt eftersom. Efter tolv månader hade de fem butiker och efter 18 månader 
drygt tio butiker som återförsäljare. Hösten 2004 lanserades PROUD i Norge (fem 
återförsäljare) och våren 2005 i Finland (en återförsäljare). Till våren 2006 finns PROUD i ca 
35 butiker i åtta länder. Länderna är Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, England, 
Skottland och Irland. Expansionen har skett dels via egen försäljning och dels via agenter i 
Norge och UK.  
 

•  Produktutveckling. Kan du tänka dig i framtiden bredda ditt produktutbud, d v s 
designa mer än bara mammakläder? 

Från början bestod utbudet av endast kläder för gravida. Till våren lanseras även en 
amningskollektion. Strategin är att bygga PROUD som ett varumärke dock så från början var 
de att ta sig in i en nisch. Till våren presenteras PROUD’s första barnkollektion (baby 0-2 år) 
inför hösten 2006.  
 

•  Butik eller återförsäljare? Vad ser du för positiva och negativa aspekter med dem 
båda? Varför valde du återförsäljare? 

 23Anledningen till att Camilla valde att starta via återförsäljare var flera. 
1. Tid: Hon väntade sitt andra barn så när hon startade företaget hade hon ytterst 

begränsat med tid. Hon hade dessutom en son hemma som var ett år när hon fick 
affärsidén. För att kunna bygga varumärket PROUD och nå så många återförsäljare 
och länder som hon nu har gjort hade varit mycket svårt samtidigt som att starta 
butik. ”Det blir lätt att man blir involverad i alla frågor gällande butiken och att man 
får hoppa in så fort någon är sjuk etc. 

                                                
23 Svaren på denna fråga fick författarna via e-post samma dag. Helt hennes egna ord.  
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2. Risk: Att starta butik innebär en hel del risk. Hyreskontrakten löper oftast på minst tre 
år. Binda mycket kapital i varulager innan man vet om affärsidén håller är också ett 
risktagande. Genom att börja som jag har gjort kan man lära sig mycket på vägen utan 
att ta alltför stor risk.  

 
Fördelarna med att starta butik är flera: 

1. Man bestämmer helt själv hur ens varor ska presenteras och får därmed enklare att 
bygga varumärkets ”image”. S.k. conceptstores och flagshipstores blir allt vanligare. 

2. Man får behålla större del av kakan själv. Det är svårt i början att hålla bra marginaler 
i alla led och butiksledet har alltid ett påslag på minst 100 %. 

3. Om man startar en butik med ett koncept som håller kan man utveckla en hel kedja. 
Antingen via egna butiker eller via franchise alt en kombination. 

 
•  Skulle det vara aktuellt med att starta upp en butik och i sådant fall var, hur och när 

skulle du vilja etablera butiken? 
Det är absolut intressant att starta butik säger Camilla. Hon skulle gärna vilja starta en butik i 
Stockholm med ett centralt läge om kanske ett år. Men som det ser ut nu, d.v.s. under 
produktutveckling så har hon en hel del bitar som hon vill ska vara på plats innan hon öppnar 
ett s.k. ”concept store”. Allt ska vara på plats och satsningen ska vara total. Konceptet måste 
vara väl genomarbetat innan hon tar steget, tillägger Camilla.  
 

•  PROUD’s roll och relation till media. Vilka distributionskanaler använder du dig av? 
Hur syns PROUD ute på marknaden? 

Från första början har Camilla arbetat mycket med PR. Hon vänder sig främst till 
nischtidningar där hon når sin målgrupp bäst. En del tidningar, t ex Med Barn, gör inga egna 
modereportage utan de använder klädföretagens bilder. Så dessa förser hon med gratis 
bildmaterial. De tidningar som gör egna modereportage ser Camilla till att få kläder i samband 
med fotograferingar. Vidare sponsrar hon en tidning med en sjal för ”bästa gravidtipset” och 
ibland sponsrar hon med vinster i tävlingar. Denna höst är första gången Camilla kommer att 
köpa annonsutrymme. Det har hon gjort tillsammans med Growinlife. De har samannonserat 
och delat på kostnaden i Mama, Amelia och Vänta Barn. Vidare kommer Growinlife att 
använda PROUD’s bilder i sin fortsatta annonsering under hösten. På en del 
mödravårdscentraler finns också PROUD’s skyltar med senaste kollektionen.   
 

•  Har du, som företagare varit i kontakt med någon form av nätverk?  
Nästa vecka (under september månad) ska Camilla bl.a. på möte hos Founders Alliance. Det 
är en entreprenörsorganisation som kan vara säkert kan vara bra att vara med i säger hon. 
Hittills har hon bara varit på ett av deras evenemang och det var EntreprenörsGalan som hon 
uppskattade väldigt mycket. Där fick hon ta del av bl.a. Fjällrävens grundare och hans 
erfarenheter liksom EF:s och Stadiums. Mycket givande.  
 
Camilla har även varit i kontakt med Exportrådet. De håller på att hjälpa henne dels gällande 
produktion i Estland och dels vad det gäller rekrytering av en exportsäljare som 
förhoppningsvis kommer att starta under hösten 2005. 
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BILAGA 5 

E-post intervju: Camilla Runberg, VD PROUD; 2005-11-18 med 
kompletteringar redigerade 2005-12-02 
 

•  Vilka återförsäljare använder du dig av i Sverige? Vart ligger dessa? Återförsäljarna 
utomlands, skiljer de sig åt från Sverige?  

Idag använder jag mig av nischbutiker som till största delen tillhandahåller kläder för gravida 
och ammande kvinnor men också en del babyartiklar, barnvagnar etc. Butikerna ligger i 
Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg, Helsingborg och Malmö. Återförsäljarna 
utomlands och i Sverige påminner mycket om varandra. Marknaden består av nischade 
butiker och stora kedjor som Babyland och Barnens Hus. De stora kedjorna med babyartiklar 
har ofta svårt att erbjuda den service och det produktkunnande som ofta behövs vid 
försäljning av gravidkläder. Likaså tillhandahåller dessa kedjor ofta en del lågprismärken. 
Exponeringen brukar inte heller vara den bästa och de har ofta inte provhytter.  
 

•  Har du märkt någon skillnad i vad återförsäljarna beställer från respektive land? Tror 
du att de ser varumärket PROUD likadant som svenska återförsäljare och därmed 
även att konsumenterna uppfattar det likadant?  

 Det är i Sverige amningsprodukter säljer. Intresset börja så smått komma i andra länder men 
det är en bra bit kvar innan man sitter och ammar offentligt som vi gör i Sverige. Proud har 
precis börjat ta sig in på nya marknader varför det är svårt att säga vad de tycker att 
varumärket står för. Genom de modebetonade bilder Proud gör hoppas jag dock att vi tidigt 
ska bygga upp en känsla av att vara ett designföretag inom gravid och amningsmode med hög 
modegrad, bra passform och god kvalité. 
 

•  Vilka andra orter/städer i Sverige skulle du kunna tänka dig att sälja varumärket 
PROUD och varför väljer du just dessa orter/städer? 

Det vore bra med någon återförsäljare norröver också annars tycker jag att Proud har täckt in 
Sverige bra. Det är trots allt en liten marknad så snarare är det viktigare att öka 
produktutbudet och erövra nya marknader. Det går också att köpa kläderna via Internet och  
Proud överväger att starta försäljning även denna väg. (Skriver ni något om 
distributionskanaler någon annanstans?) Proud överväger också att så småningom starta 
egen/egna butiker. 

 
•  När du och Mats Gustafsson designade logotypen, vad tyckte ni den skulle stå för?  

Katarina (som var med från början) frågade Mats om han kunde tänka sig att hjälpa oss. Jag 
tror inte att de gjorde någon djupare analys innan han gjorde logotypen. Det är Mats typiska 
handstil som är logotypen (Tveksamt om detta ska vara med tycker jag) 
 

•  Vad betyder ordet PROUD för dig idag? 
Stolta, gravida tjejer med magen i vädret. Läckra kläder med bra passform och kvalité. Fart 
och fläkt. Stolta nyblivna mammor med små underbara knyten i famnen. Närhet och kärlek. 
 

•  Hur ser du på mammaklädesmarknaden idag och hur tror du att den ser ut om 5-10 år? 
Jag tror att intresset överhuvudtaget runt familjelivet kommer att fortsätta öka. TV-program, 
tidningar, böcker osv. ökar sitt utbud till denna målgrupp. Intresset för hur man mår, vad man 
stoppar i sig, hur man rör på sig, hur man kopplar av etc. kommer också att bestå. Intresset för 
mode och design tenderar också att öka och jag tror på en fortsatt medvetenhet 
överhuvudtaget. Mammaklädesmarknaden kommer självklart även den att öka men 
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barnafödandet behöver ta fart i många europeiska länder. Vidare är det många länder som har 
tuff ekonomi med hög arbetslöshet etc. vilket också självklart påverkar.  
 

•  Vi påstår i arbetet att vara gravid idag (och senaste ”åren”) har/är lite av en trend. 
Tror du det stämmer? Tror du detta har påverkat dig och ditt företag?  

Det stämmer. Se ovan min kommentar runt familjelivet. Detta har självklart påverkat mitt 
företag positivt. Bl.a. finns det många nischtidningar som visar mycket från Proud och på så 
sätt hjälper till med efterfrågan på Prouds produkter. 
 

•  Vi vill skriva lite om produktutvecklingen. Du har ju mammakläder, vad mer kan vi 
nämna och vad mer vill du tillägga på det!  

Fr.o.m. våren tillhandahåller Proud även amningskläder. Till att börja med sker lanseringen i 
Sverige men kommer efterhand även att lanseras i flera länder. Dock har inte intresset tagit 
fart där ännu, dels för att de inte vet att produkterna finns och dels för att de inte ammar 
offentligt i den höga grad som svenska kvinnor gör.  
 
Hösten 2006 lanseras Proud’s första babykollektion. Det är en kollektion för barn mellan 0-2 
år. Den kommer dels tillhandahållas i det befintliga återförsäljarledet men Proud hoppas också 
genom att ge sig in på barnklädesmarknaden att hitta nya återförsäljare av sina produkter. 
- Jag vill inte skriva mer om mina planer då detta är en offentlig handling 
 
Proud jämför sig idag med varumärken som Filippa K, detta främst gällandes prisklass. 
 
 

•  Vilka fysiska tillgångar har PROUD idag? 
Varulager (Ni menar verkligen fysiska?) 
 
 

•  Vilka du/PROUD ser som Era intressenter? 
Återförsäljare, slutkund, leverantör, press etc.  
 
 

•  Vilken bolagsform du har företaget PROUD i? 
Aktiebolag 
 
 
. 
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BILAGA 6 

E-post intervju återförsäljare; Lille Persson, ägare; Mission Motherhood 
(M2); 2005-11-23 
 

•  Hur länge har ni sålt mammakläder/mammarelaterade produkter? 
Vi startade Mission Motherhood i Malmö den 15/1 – 2003. I mitten augusti 2005 startade vi 
en systerenhet (mindre men med samma sortiment som i Malmö) i Helsingborg och kommer 
den 1/1-2006 ta över en befintlig mammaklädesbutik i Lund. 

 
•  Varför valde ni att specialisera er på just mammakläder/mammarelaterade produkter? 

Min farfar startade Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB 1925 och då fabriken drevs vidare av 
min far blev det naturligt att vi tre syskon växte upp i branschen och började jobba med 
vagnar vilket jag gjorde mellan 88 – 02. I februari 02 föddes mitt tredje barn och jag kände att 
jag inte skull orka driva Emmaljunga vidare som 3 barnsmamma med många resor och tunga 
arbetsveckor! Dock tyckte jag om branschen som sådan men kände att jag skulle vara för nära 
sammankopplad med Emmaljunga om jag började med butik i barnvagnsbranschen så jag 
valde en ännu mindre bransch – mammakläder! 
 

•  Var finns ni lokaliserade i Göteborg? 
Vi har valt att lokalisera butiksenheterna där vi är idag och/eller i city. Vi har en högre 
prislapp på sakerna generellt och står för service, personlighet och då är city mer naturligt. 
Vidare anser vi att de stora shoppinggalleriorna som växer upp utanför city har för tung hyra 
med tanke på vår ganska lilla omsättning och vi saknar märken som kan konkurrera 
prismässigt med H&M och Lindex!  
 
Det ska vara lätt för mammor som fött barn att när de träffar väninnorna på café i stan ska 
man samtidigt kunna svänga in och köpa amningsbh eller amningstopp. Det ska kännas som 
en fräsch butik, som vilken som helst i city, som våra kunder annars brukar handla i. Lite 
grann ska man känna sig hemma fast nu finns kläder för en växande mage eller för tiden 
efter!!! 
 

•  Hur ser er kundgrupp ut idag?  
Vår kundgrupp är gravida kvinnor eller ammande mammor som är till större delen mellan 25 
år – 35 år med övervikt på just 28 - 30 år! Vi har dock mammor som är yngre och mycket 
äldre också! Vår målgrupp har arbete och känner de vill vara fräscha både på sitt jobb och 
privat och lägger en liten större slant på sin graviditet än kanske de som försöker undvika 
mammakläder helt!  
 
Hon är ofta utbildad och skapat sig en karriär men självklart finns här massor av mammor 
som känner att det vi kan ge som ingen annan kan på kedjorna är att svara på frågorna. Vi 
säljer med andra ord KUNSKAP inte kläder! Så de som känner för att få hjälp till rimlig peng 
och tycker om att bejaka sin graviditet är kund hos oss! 
 
Marknaden är alldeles för liten och nischad för att inte ta sig an den större delen av den. Vi 
klarar oss inte om vi inte har en bred prisstege och ser därför till att hitta olika leverantörer 
som kan komplettera varandra! 
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•  Har ni märkt någon förändring i er valda kundgrupp sedan ni startade er verksamhet? 
Kundgruppen har blivit ytterligare och mer kräsen! =) 
Faktum är att utbudet har ökat på kedjorna då födelsetalen ökar igen, lite, och detta gör att 
man åter satsar lite mer i H&M’s mammahörna, Lindex tillkom som ny aktör i vecka 35, 2003, 
och Polarn har gått från 2 skjortor och ett par byxor 02 till en ganska fin bashörna med kläder 
för mammorna.  
 
Dessutom fäster kunderna mer och mer avseende vid att kläderna ska sitta perfekt från början 
av graviditeten och ändå kunna fungera hela tiden. Visst var våra mammor (med all rätt tycker 
jag) krävande när vi startade men det har absolut ökat och det är bara för oss handlare att 
svälja och följa trenden....hitta varor som passar och se till att de blir nöjda! =) 
 

•  I vilken åldersgrupp är era kunder? 
Se ovan under svar 4. 
 

•  Vilka varumärken säljer ni idag och hur tycker ni att dessa skiljer sig åt? 
o Vi säljer följande mammaklädesmärken som enbart har mammakläder och 

amningskläder:  
Proud, Boob, Valja/Brimelle/tete-a-tete/To Be (ett företag), Menonove, Sara, 
2Wear, Facon, Maderakka, Mamalicious. 

 
o Samtliga mammaklädesvarumärken vi har i butiken är valda för att 

komplettera varandra både vad gäller pris och stil: 
Proud, Maderakka, Facon och Sara är mer stiliga, rena linjer och med betoning 
på materialval och snitt. (pris dyrare!)  

 
o Boob, Valja och 2 Wear och Menonove är en mycket bred bas i butiken på 

mammakläder. Det är slit och släng, vardags som fungerar till lite festligare 
tillställningar och ofta ett ganska rimligt om inte riktigt lågt pris på vissa 
produkter. 

 
o Mamalicious som är nyast i butiken kommer vara lågpris och mer 

grunge/street/skate mode för de yngre mammorna som absolut inte känner sig 
hemma i varken finare hörnan eller i vår bashörna!!! 

 
o Sedan säljer vi följande varumärken som bara har amningskläder: 

Glamourmum, Blissfulbabe, Emma-Jane, Anna-Cecilia, Bara Glad. 
 

o Ytterligare varumärken som finns i butiken är: 
Lundmyr, Ordalaget, Anita Maternity, Abecita, Bravado, Solidea som alla 
leverarer enbart underkläder eller andra specialartiklar!  
 

•  Vilka är de mest efterfrågade mammaklädesvarumärkena och vad tror ni efterfrågan 
beror på? 

Det finns få varumärken i mammaklädesbranschen. Det som efterfrågas rakt ut mest utan vi 
först inlett en diskussion är Boob. Det är nog det enda varumärket som tvärs över många 
åldersgrupper (både mammor, mormor och yngre syskon) är ett känt begrepp. Det är ofta man 
kommer in och säger har ni boob-toppar? Man frågar inte om vi har amningströjor.  
 
Sedan kan det vara om en artikel i någon babytidning precis varit inne med test på BH eller 



 53 

reportage om mammamode kan man ha sett något speciellt plagg i tidningen som man frågar 
efter och då är det mest Proud och Valja som är duktiga på att hålla sig framme i tidningarna 
och Anita på BH-sidan! 
 
Den enda anledningen att något varumärke blir efterfrågat är att det blir känt. För att bli känd 
krävs marknadsföring i egna annonser, konsekvent och frekvent! Dessutom måste självklart 
det finnas en produkt bakom märket som efterfrågas och i Boobs fall är det en topp som löser 
ett problem.  
 
Skulle andra varumärken vara lika duktiga på att skapa ett varumärke måste man ju se till sitt 
företags styrka och framhålla just det...Proud tror jag hade haft stor nytta av att kanske göra en 
kampanj med en kändis på bild som är gravid...och är en mamma som står för ”framåt, 
modern och kräver det bästa av livet”!   
 

•  Vilket klientel köper PROUD’s kläder?  
Främst de som väljer Proud idag i vår butik är den äldre mamman eller den mamman som har 
en klassisk klädstil. Det ska vara sobert och stilrent och absolut vara en kontrast till det som 
finns mycket av på kedjorna! Man vill både visa andra men framförallt gå i kläder själv som 
man verkligen trivs i och då motsvarar Proud detta till den grupp som verkligen aldrig hittar 
något på H&M! 
 

•  Vad för specifik feedback får ni från era kunder vad gäller varumärket PROUD? 
De som älskar Proud känner att det är precis så enkelt, stilrent och snyggt som de vill ha i 
vanliga fall när de INTE är gravida.  
 
Den grupp som kanske är ”tuffare” och vill ha en yngre stil tycker ibland att Proud är 
lite ”tantigt” eller för stiligt och oftast då också naturligtvis kommer kommentarer kring priset. 
MEN då måste man säga att det är då inte kommentarer från den målgrupp som kanske är 
Prouds primära!!! Dock är det kommentarer vi får ta emot. (tror dock redan våren 06 kommer 
mjuka upp förhållandet till denna senare grupp ganska mycket genom ytterligare mer färg, 
mönster och priser som flörtar med bredare massa!!!) 
 

•  Hur ser ni på de olika mammaklädesvarumärkena som finns idag? Saknas det något? 
Det som saknats i vår butik har varit något till mammorna som är födda på 80-talet!  
Det låter drastiskt men oftast är de födda på 80-talet eller i snar anslutning till detta årtionde 
när de vill ha tuffare, fräckare och mer ”relaxade” kläder men ändå med stil.  
Gärna hela set som man kan matcha ihop (3 plagg; byxa, linne + bolero för att ta ett exempel) 
MEN prislappen ska ändå ligga under 1000:-. För att täcka in denna marknad som blir större 
just nu då dessa blir mammor har vi hittat det vi saknade från Mamalicious.  
Generellt sett är det MER plagg som fungerar både under graviditet och under amning som 
efterfrågas i fler material och fler stilar.  
 

•  Vad tycker ni varumärket PROUD står för?  
Proud för oss står för hög kvalitet, stilren fräsch design och är prisvärda! 
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BILAGA 7 

Telefon intervju återförsäljare: Harriet Låstbom; ägare av Mammakläder; 
2005-11-24 
 

•  Hur länge har ni sålt mammakläder/mammarelaterade produkter? 
1955 startade Gun Sunnlo, Harriet Låstbom mor, upp butiken. 1987 tog Harriet Låstbom över 
butiken efter hennes mor. 
 

•  Varför valde ni att specialisera er på just mammakläder/mammarelaterade produkter? 
Harriet berättade att hon halkade in på det, i och med att hon mellan 1975-76 hoppade in och 
hjälpte sin mor i affären och senare 1987 tog över verksamheten. Hennes mor startade upp 
butiken för att det vid tidpunkten endast fanns en mammaklädesbutik i Sverige på 1950-talet, 
den fanns då lokaliserad i Stockholm. Gun Sunnlo hade läst en textilutbildning i Norrköping 
och hade kunskaper inom textil och klädesbranschen. Mammabutiken i Stockholm gav 
Sunnlo idén om att öppna upp en sådan nischad butik i Göteborg  
 

•  Var finns ni lokaliserade i Göteborg? 
Butiken ligger i Haga/Linné området strax utanför Göteborgs centrum. 
 

•  Hur ser er kundgrupp ut idag?  
Blandad kundgrupp, åldern på kvinnorna som handlar på butiken sträcker sig mellan 25-40 år. 
Yngre mödrar mellan 20-25 år handla då kollektionerna stämmer överens med deras ”stil”, 
vilket förändras mellan olika perioder. 
 

•  Har ni märkt någon förändring i er valda kundgrupp sedan ni startade er verksamhet? 
Förändringar har skett under de senaste fyra-fem åren, åldern spelar ingen roll längre, man 
köper samma kläder oavsett ålder. Det är nu ”tillåtet” att ha ungdomliga kläder och tvärtom. 
 
Kläder får ej vara dyra, det var lättare att sälja dyrare kläder för några år sedan. Man vill ha så  
mycket kläder som möjligt för pengarna och detta ser Harriet Låstbom som en stor förändring. 
 

•  I vilken åldersgrupp är era kunder? 
Äldre mammor, 30 – 40 år som har bättre ekonomi. Hennes bästa kunder och de kunder hon 
vänder sig åt är utbildade, medelklass kvinnor med god ekonomi. De är målmedvetna utan att 
vara snobbiga. De lägger gärna ut mer pengar på mammakläder.  
 

•  Vilka varumärken säljer ni idag och hur tycker ni att dessa skiljer sig åt? 
Först är det danska märket, New Life som inriktar sig på byxor, kjolar och toppar. De 
producerar även några klänningar. För kunderna är det en något billigare alternativ. Fördelen 
med New Life, för återförsäljarna, är att de producerar kontinuerligt efter efterfrågan och 
därför är de mer flexibla än andra mammakläder producenter.   
 
Mammakläder säljer även underkläder samt att Harriet har ett eget märke som har funnits med 
sedan 1955. Det är en egen tillverkning med sömmerska som kompletterar utbudet som hon 
har i butiken, med exempelvis kjolar och tröjor, främst kjolar. Detta skiljer sig också från 
säsong till säsong.  
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PROUD erbjuder en hel kollektion vilket Harriet ser positivt på. Hon understryker även att 
höstens kollektion är den första kompletta samt att sänkningen av priset har bidragit till att fler 
har valt PROUD’s kläder.   
 
 

•  Vilka är de mest efterfrågade mammaklädesvarumärkena och vad tror ni efterfrågan 
beror på? 

Harriet har märkt att kunderna aldrig går efter varumärkena. De efterfrågar dem inte och 
Harriet anser att det är en liten nisch och att det ej finns något status mellan varumärkena i 
mammaklädesbranschen idag. Enda undantaget är BOOB-tröjan som är etablerat och välkänt. 
Alltså är det väldigt marginellt, ibland kan folk ringa och fråga efter något de sett i en annons 
och det påverkar.  
 

•  Vilket klientel köper PROUD’s kläder?  
Går ej att säga. 25-40 år är hela spektrat och PROUD säljer till alla. Det finns plagg för alla.  
 

•  Vad för specifik feedback får ni från era kunder vad gäller varumärket PROUD? 
 Den feedback hon får är att det är snyggt och dyrt. Höstkollektionen är lite större dock så 
pekar PROUD ej mot kundsegmentet som har mer begränsad ekonomi.  
 
En del har sett bilder på kläderna och tycker att det är snyggt, folk brukar även säga att vissa 
plagg är lite för dyra. 
  

•  Hur ser ni på de olika mammaklädesvarumärkena som finns idag? Saknas det något? 
Harriet har som vi nämnt tidigare även en egen liten tillverkning av kompletterande plagg. 
Annars tycker hon att det är väldigt svårt att säga om det saknas något eftersom det skiljer sig 
från säsong till säsong.  
 

•  Vad tycker ni varumärket PROUD står för?  
Stilrent, kvalité och Harriet sa att det är helt i hennes smak! Hon tillade även att varumärket 
PROUD’s skiljer sig från varuhusens mammakläder.  
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BILAGA 8 

E-post intervju återförsäljare: Lotta Åkerblom, Growinlife, 2005-12-23 
 

•  Hur länge har ni sålt mammakläder/mammarelaterade produkter? 
Growinlife startade försäljning via Internet mars 2000. Första butiken öppnades oktober 2000.  

 
•  Varför valde ni att specialisera er på just mammakläder/mammarelaterade produkter? 

Det är en omfattande fråga… och hade nog varit lämpligare i en telefonintervju än skriftligen. 
Det finns många skäl. Ett tungt vägande skäl var att vilja göra nytta för en relativt stor grupp 
människor som blir ganska styvmoderligt behandlade av en hel bransch. Via Internet ville vi 
nå den geografiskt segmenterad målgrupp. Nu har konceptet utvecklats och förändrats, men 
just då var den nischmarknaden per se och det faktum att utbudet var så dåligt som drev oss. 
 

•  Var finns ni lokaliserade? 
Vi har kontor i Stockholm. Vi säljer via Internet samt via egna butiker i Stockholm och 
Linköping. 
 

•  Hur ser er kundgrupp ut idag?  
För bred fråga tycker jag. Specificera er mer om ni vill ha ett konkret svar. Men kundgruppen 
är förstås gravida eller ammande mammor. Den primära åldersgruppen är 25-40 år. 
 

•  Har ni märkt någon förändring i er valda kundgrupp sedan ni startade er verksamhet? 
Nej. Målgruppen är densamma, men vi har breddat vårt sortiment och appellerar därför till 
fler gravida. 
 

•  I vilken åldersgrupp är era kunder? 
Se ovan. 

 
•  Vilka varumärken säljer ni idag och hur tycker ni att dessa skiljer sig åt? 

Vi säljer 2wear, Valja, Noppies, Anita, Abecita, Boob, Proud, m.fl. 
 
•  Vilka är de mest efterfrågade mammaklädes- varumärkena och vad tror ni efterfrågan 

beror på? 
Noppies,Valja och Boob. 
 

•  Vilket klientel köper PROUD’s kläder?  
Äldre gravida med klassisk smak. 
 

•  Vad för specifik feedback får ni från era kunder vad gäller varumärket PROUD? 
Att stretchen är dålig i byxor och kjolar och därmed undrar kunden hur lång tid av 
graviditeten som man kan bära plagget. Det är väldigt ”damigt” stuk på Prouds kläder. Passar 
vissa, men många reagerar negativt. 

 
•  Hur ser ni på de olika mammaklädesvarumärkena som finns idag? Saknas det något? 

Det saknas en leverantör som producerar snygga moderiktiga klänningar i prisklassen 900-
1300 kr. 

 

•  Vad tycker ni varumärket PROUD står för?  
Proud står för damigt mode. Klassiska kläder. 


