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Abstract 

 

The interest for children´s clothing has increased in society. More and more children 

are born and parents are older when they have children. Education has become a 

natural feature in most people´s life, just as both parents often work today. The 

households have therefore better economy and thus greater consumption 

opportunities. Parents are, in greater extent, looking for personal and different 

clothing with focus on quality and, to some extent, exclusivity rather than just a cheap 

and functional garment. The buy is often linked to issues of image, identity and 

meaning, but can also be seen as an increased interest in exciting and unusual pieces.  

 

These current consumption patterns have led to new opportunities for companies 

selling children´s clothing. More and more companies are looking to the industry in 

hopes of reaching the high- consumption parents, and the business area automatically 

becomes too crowded. Together with low-cost giants and famous brands, small 

businesses try to survive on this competitive market. These smaller firms have 

difficulties competing with a famous brand or with a low price. They have relatively 

limited resources, high costs and are struggling with an initial fair unknown brand. 

They therefore need to charge a higher price to get by, and thus it becomes important 

to these smaller firms to attract customers by other means.  

 

This type of problem is what I intended to examine in my essay. I have come to the 

conclusion that it is important for smaller companies to differentiate themselves from 

their surroundings and offer a unique range that no one else has, with good quality as 

the primary. It is also important to focus on its customers and establish long term 

relationships with them in order to create a loyal clientele and therefore increase the 

chances of achieving profitability on the market.  
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1. INLEDNING 
 
I detta avsnitt presenterar jag en generell bakgrund, följt av en koncentrerad 
problemdiskussion. Avslutningsvis tillkommer syfte, frågeställning samt avgränsning 
av uppsatsen. Jag har även valt att definera ett antal begrepp som är centrala i mitt 
arbete, för att underlätta förståelsen för läsaren.   

1.1 Bakgrund 
 

Barnkläder är ett relativt nytt fenomen. Fram till tidigt 1900-tal klädde man istället 

sina barn i små vuxenkläder, missanpassade för deras lekfulla fritid och behov. Så 

småningom växte insikterna och man ville erbjuda plagg som inte skadade eller 

hämmade barnen, utan som istället var utvecklade utifrån deras specifika, aktiva 

livsstil. De hämmande kläderna kritiserades starkt från flera håll i samhället och ledde 

till att ett nytt typ av utbud sakta växte fram efter den industriella andan i Sverige. Det 

höll under denna era på att ske en stor förändring på den svenska 

barnklädesmarknaden. Utbudet började att ändra form och med samhälliga insatser till 

hjälp, som det statliga barnbidragets införande år 1948 samt Aktiv Hushållning, ökade 

konsumtionen av barnplagg. Barnkläderna var länge inriktade på att vara praktiska 

och funktionella.1 

 

Idag spelar det visuella, designen, en allt större roll, det handlar alltså inte enbart om 

kvalité och funktionalitet; ett hållbart, praktiskt plagg. Köpet av barnkläder verkar 

även vara anknutet till frågor om image, identitet och mening. Barnkläder ska helst ha 

en personlig prägel och innefatta en typ av image som föräldrar relaterar till och vill 

förknippas med.2  

 

I början av 2000-talet ökade barnafödandet kraftigt . År 2008 kom drygt 109 300 barn 

till världen. Inte sedan början av 1990-talet har landet haft så höga födelsetal. I 

storstäder som Stockholm har siffran inte överstigits sedan mitten av 1950-talet. Barn 

mellan 0-17 år motsvarar idag cirka tjugo procent av den totala, svenska 

befolkningen. Andelen kommer att minska åren framöver, för att sedan uppnå tillväxt 

                                                
1 Berggren, Torell, Viveka. 2007. Folkhemmets barnkläder: diskurser om det klädda barnet under 
1920-1950-talen, sid. 45-67. Arkipelag. 
2 Eriksson, Charlotta. 2008. Dagens Nyheter. Barnkläder har fullständigt exploderat. 28 mars. 
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igen till följd av att barnafödandet genererat blygsamma siffror under både 1990-talets 

slut, och 2000-talets tidiga inledning.3  

 

En anledning till att barnafödandet minskat kan vara att fler träffar sin partner senare i 

livet eller att användningen av preventivmedel ökat. Det kan likaså bero på att fler 

väljer att vidareutbilda sig efter gymnasiet och skjuter då upp barnplanerna. Vi blir 

därför allt äldre när vi skaffar vårt första barn. Detta bidrar även till att föräldrar har 

relativt god ekonomi när de väl bildar familj. De har därför större 

konsumtionsmöjligheter idag jämfört med förr.4 Det är idag även vanligare att båda 

föräldrarna arbetar, jämfört med förr i tiden då mamman vanligen tog hand om barnen 

i hemmet. Detta har tillsammans lett till att den genomsnittliga åldern för 

förstföderskor stigit till drygt 28 år, i jämförelse med motsvarande siffra på knappt 25 

år som kunde uppvisas -76.5  

 

Uppsynen av personliga plagg på både sig själv, sitt barn och sitt hem, har blivit allt 

viktigare. Steget är alltså inte långt för en modemedveten förälder att likaså välja 

moderiktiga plagg till sitt barn.6 Enligt Barbro Johansson, etnolog, är det inte de fina 

klädesplaggen vi egentligen vill ha, utan istället vill vi åt den identitet och image som 

dessa kläder förmedlar och som är tänkt att spegla våra egna personliga preferenser 

utåt till vår omgivning. Allt större summor spenderas idag på barnkläder och det är 

inte bara mammor som intresserar sig för sitt barns utstyrsel. Framväxten av roliga, 

annorlunda och personliga plagg har lett till ett ökat intresse även från pappornas sida. 

Detta vittnar bland annat Margareta Ternell på Svensk handel om. Det har skett en 

förskjutning från karriärmedvetenhet till likaså ett allt större fokus på fritid och hem, 

vilket kan vara ytterligare en förklaring till att dyrare barnkläder blivit allt vanligare.7  

 

Barnklädesköpet har blivit ett höginvolverat köp, där föräldrar som konsumenter tar 

en större risk och därför söker efter kunskap vid förvärv och uppvisar därmed en 

                                                
3 www.scb.se, sökord: barnafödande. 2009-10-7. 
4 Eriksson, Charlotta. 2008. Dagens Nyheter. Föräldrar uttrycker sig genom barnens klädsel. 27 mars. 
5 www.scb.se, sökord: barnafödande. 2009-10-7. 
6 Eriksson, Charlotta. 2008. Dagens Nyheter. Föräldrar uttrycker sig genom barnens klädsel. 27 mars. 
7 Sundgren, Linda. 2007. ViFöräldrar. Familjelycka till salu. 27 december. 
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högre grad av engagemang.8 Man är idag väldigt kvalitetsmedveten och efterfrågar 

det allra främsta till sitt barn.9  

 

Barnkläder har alltså blivit en högengagemangsprodukt som alltfler aktörer på 

barnklädesmarknaden börjar inse. Genom att minska den risk som konsumenter tar 

vid köp av högengagemangsprodukter, arbetar många företag, främst de mindre, för 

långsiktiga kundrelationer, lojalitetskapande och varumärkesuppbyggnad. Dessa 

komponenter hör väl ihop, då ett känt och väluppbyggt varumärke genererar en typ av 

lojalitet och förtroende från konsumenternas sida. Denna lojalitet är många gånger 

avgörande för en mindre aktör på denna konkurrensutsatta marknad i avseende att 

skapa en gedigen kundkrets att sälja till. På motsvarande sätt bidrar ett aktivt arbete 

med att skapa långsiktiga kundrelationer och kundlojalitet till ett starkare 

varumärke.10  

 

För små företag med begränsade resurser är man starkt beroende av sina kunder, och 

för att kunna skapa lojala kunder måste företagen veta vad just deras målgrupp 

efterfrågar av dem. I syfte att utveckla sin relation till sina, potentiella samt befintliga, 

köpare behöver företagen tillgodose deras specifika behov, och för att göra detta 

måste företagen veta allt om dem och deras preferenser. Vad prioriterar de högst av 

ett barnklädesplagg? Hur ser de på service? Vilka typer av villkor och erbjudanden 

ligger dem närmast om hjärtat? Vilket är bästa sätt att nå dem på? Alla dessa 

frågeställningar är starkt kopplade till fenomenet relationsmarknadsföring, som syftar 

på att lära känna sina kunder och skapa goda relationer till dem, och dess 

underliggande grenar Customer Knowledge Management samt Customer Experience 

Management, och kan ses som en mycket stark konkurrensfördel för ett företag att 

besitta. Vet man sina kunder och vad de vill ha samt hur de vill bli behandlade, kan 

man lättare locka dem till sig. Detta är mycket värdefullt på en konkurrensutsatt 

marknad där många företag slåss om de attraktiva kunderna.11  

 

                                                
8 Jobber, David. 2004. Principles and Practice of Marketing, sid. 66-89. McGraw-Hill Education. 
9 Sundgren, Linda. 2007. ViFöräldrar. Familjelycka till salu. 27 december. 
10 Taylor, Steven A & Celuch, Kevin & Goodwin, Stephen. 2004. The Importance of Brand Equity to 
Customer Loyalty. Journal of Product & Brand Management. Volume 13. Number 4. 
11 M Garcia-Murillo & H Annabi. 2002. Customer Knowledge Management. Journal of the Operational 
Research Society, sid. 875-884. Volume 53. 



 
 

8 

Att barnklädesbranschen förändrats och blivit en mycket lönsam marknad kan det 

även vittnas om på modemässan i Danmark, Köpenhamn. Barnkläder har blivit ett allt 

vanligare inslag på mässan och det faktum att cirka 170 utställare fanns på plats 

senast, med drygt 500 modemärken enbart för barn, visar att branschen vuxit till en 

miljardindustri. Marknaden växer kraftigt och affärerna slåss om den 

högkonsumerande omgivningen. Antalet klädesföretag och butiker inriktade på barn 

växer kontinuerligt. Detta har lett till möjligheten för små verksamheter att konkurrera 

med de större om de köpvilliga konsumenterna. Intresset för barnkläder har, jämfört 

med de senaste tio till tjugo åren, ökat och det beror delvis på ett kraftigt utökat utbud 

av annorlunda barnkläder. Det enorma erbjudande som finns på barnklädesmarknaden 

bildar en enorm mångfald som även försvårar för konsumenten att välja.12  

 

Trots framväxten av mindre, mer annorlunda barnklädesföretag, shoppar fortfarande 

majoriteten sina barnkläder hos de stora aktörerna. Barnklädesmarknaden i Sverige 

består till största del av Hennes & Mauritz, Kappahl och Lindex. De tillsammans 

utgör över hälften av hela barnklädesmarknaden i Sverige.13 

 

De mindre aktörerna skiljer sig åt från de större på många sätt, bland annat med sina 

priser. I vissa fall kan prisskillnaderna mellan en mindre butik och en större 

lågprisaktör som exempelvis Hennes & Mauritz motsvara flera hundra procent. Det är 

en anledning till att konsumenter fortsätter att köpa majoriteten av sina barnkläder hos 

de större, väletablerade kedjorna som erbjuder ett lägre pris än vad de mindre 

butikerna har möjlighet att göra. De större aktörerna kan på detta sätt generera höga 

marknadsandelar i branschen. Mindre märken och butiker får därmed det svårare att 

konkurrera utifrån samma förutsättningar.14  

 

Anledningen till att marknadsdominanterna kan erbjuda ett relativt lågt pris för sitt 

barnklädessortiment beror till övervägande del på deras låga produktionskostnader. 

De flesta av märkena har flyttat sin produktion utomlands för att uppnå lägre 

tillverkningskostnader. Den internationella frihandeln har även bidragit till det 

växande marknadsutbudet. Utbudsökningen med fler konkurrerande aktörer har lett 

                                                
12 Sundén, Maria. 2007. Svenska Dagbladet-Näringsliv. Liten får kosta. 14 november. 
13 Aronsson, Cecilia. 2006. Dagens Industri. Små kläder-stora affärer. 24 mars. 
14 Passanisi, Åsa. 2006. Aftonbladet. Fyra tusen i månaden går till barnkläder. 24 april. 
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till att företagen tvingas rivalisera med hjälp av kvalitet och pris. Klädesbranschen i 

stort har påverkats av globaliseringen och mode har blivit mer världsomfattande, och 

tillgängligt för de flesta. Men konkurrensen som ökat de senaste åren har inte bara lett 

till ett tuffare klimat, utan också till en marknad med fler möjligheter för svenska 

klädaktörer. Det har exempelvis blivit lättare för svenska företag att upprätta sin 

verksamhet utanför vårt lands gränser.15  

 

För att som mindre aktör kunna konkurrera med de större kedjorna, som erbjuder 

både lägre pris och ett mer välkänt varumärke, tvingas de arbeta i hög utsträckning 

med relationsmarknadsföring. Det är av större vikt för mindre företag, som i högre 

grad är beroende av sina kunder, att skapa goda relationer till sin viktiga kundkrets. 

Relationen mellan företaget och dess kunder består av både förtroende, åtagande samt 

engagemang. Genom att företaget lyssnar på sina kunder och erbjuder dem attribut 

som just de efterfrågar, skapas ett förtroende mellan parterna som binder företaget 

samman med dess kunder på ett starkt, betydelsefullt sätt.16  

 

Det har således skett en framväxt av barnklädesföretag och många nya, små märken 

och butiker har dykt upp på marknaden. Försäljningskanalerna har utvecklats och 

många mindre klädesbutiker använder sig i hög grad av internetförsäljning för att 

kunna nå ut till en bredare kundmassa och öka tillgängligheten för deras köpare då det 

geografiska läget kan variera och få, fysiska butiker etablerats. Internetanvändningen 

har ökat drastiskt de senaste åren och idag använder både företag och konsumenter 

internet som en väg att nå vad den eftersöker. För företagens del kan internet vara en 

effektiv källa att nå ut till fler potentiella kunder och öka sin tillgänglighet. För 

konsumenter kan det likaså handla om en fråga om effektivitet; det enklaste sättet att 

exempelvis handla kläder på. Genom att, istället för att besöka en traditionell affär, gå 

in på internet och besöka företagets hemsida, kan kunden i lugn och ro se över de 

erbjudanden som finns, jämföra mellan olika företag och utbudsalternativ, för att 

sedan bestämma sig vilka plagg som verkar mest attraktiva. Antingen genomför 

konsumenten köpet direkt på hemsidan, eller så vet denne vad den ska besöka för att 

nå det plagg man vill ha. För små aktörer med begränsade resurser kan en 

                                                
15 Wernstedt, Gabriel. 2007. Dagens Nyheter. Familjer köper allt mer barnkläder. 23 augusti. 
16 M. Morgan, Robert & D. Hunt, Shelby. 1994. The Commitment-Trust Theory of Relationship 
Marketing. Journal of Marketing. Volume 58. 



 
 

10 

välfungerande och smidig hemsida, med bland annat försäljningsmöjligheter, tips och 

övrig service, vara mycket viktig. På detta sätt blir företaget mer tillgängligt och 

kunder som inte har möjlighet att besöka den fysiska affären med dess personal och 

expertis, kan istället besöka deras hemsida. Företagen vinner på detta sätt fler kunder 

och kan vara delaktig i dennes fullständiga köpprocess, både innan och efter 

förvärv.17  

 

Som svar på den marknadsutveckling som kunnat skådas, med ett växande 

marknadsutbud av barnkläder, kan man allt oftare likaså se lyxiga och erkända 

klädesmärken, som exempelvis Ralph Lauren, införa barnklädeskollektioner.18 Dessa 

företag har en betydande fördel, då deras varumärken redan är kända och etablerade. 

Konsumenter har då, sedan tidigare, en relation till märket och är beredda att lägga en 

extra slant på att få köpa en barnklädsel med ett välkänt modemärke. Detta till 

skillnad mot mindre aktörer som uppkommer på marknaden utan en uppmärksammad 

veksamhet eller varumärke.19  

 

Margareta Ternell på Svensk handel spår en fortsatt tillväxt och utveckling för 

barnklädeshandeln, även om det mattats av på grund av det rådande konjunkturläget. 

Hon ser ljust på framtiden för barnklädesmarknaden och dess aktörer, och skådar ett 

fortsatt behov av intressanta och spännande barnplagg. Trots hög konkurrens och ett 

stort antal rivaliserande aktörer i branschen, verkar efterfrågan från konsumenter av 

annorlunda barnplagg ännu inte avstannat, vilket indikerar på fortsatta incitament för 

små aktörer att etablera sig på marknaden. Av den enorma mångfald som präglar 

branschen, är frågan snarare kopplad till behovet av allt detta. Behöver vi verkligen 

allt? Situationen kan nog inte förklaras utifrån ett behovsperspektiv, utan det 

föreligger nog djupare aspekter bakom denna utveckling. En förklaring kan vara att vi 

i allt högre grad väljer att köpa oss till vår identitet och image i brist på självkänsla. 

Föräldrarskap kanske börjar handla mer om de kläder våra barn bär, snarare än den tid 

vi spenderar med dem. Hur det än ligger till finns det en betydande efterfrågan av 

barnkläder och därmed en anledning för mindre aktörer att försöka etablera sig på 

                                                
17 Ralph L. Keeney. 1999. The Value of Internet Commerce to the Customer. Management Science, 
sid. 533-542. Volume 45. Number 4. 
18 Eriksson, Charlotta. 2008. Dagens Nyheter. Barnkläder har fullständigt exploderat. 28 mars. 
19 Hoeffler, Stevel & Keller, Kevin Lane. 2003. Marketing Advantages of Strong Brands. The Journal 
of Brand Management. Volume 10. Number 6. 
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marknaden. Etableringen är dock inte helt problemfri och för en mindre aktör fodras 

något extra för att de inte ska bortglömmas i mängden och mista viktiga kunder.20 

Denna problematik avser jag att undersöka djupare i min uppsats.  

1.2 Problemdiskussion 
 
I bakgrunden beskrivs hur barnkläder fått ett ökat intresse i samhället. Alltfler barn 
föds och föräldrar är äldre när de bildar familj. Utbildning har blivit ett naturligt 
inslag i de flesta liv samtidigt som båda föräldrar oftast förvärvsarbetar idag. 
Hushållen har därför bättre ekonomi och därmed större konsumtionsmöjligheter. 
Föräldrar eftersöker, i allt högre utsträckning, personliga, annorlunda plagg med fokus 
på kvalitet och i viss mån exklusivitet snarare än endast ett billigt och funktionellt 
barnplagg. Inköpet är även kopplat till frågor om image, identitet och mening. Dessa 
aktuella konsumtionsmönster har lett till nya möjligheter för barnklädesföretag. Allt 
fler aktörer söker sig till branschen i hopp om att nå de högkonsumerande föräldrarna, 
och verksamhetsområdet blir därmed för trångt. Tillsammans med lågprisjättar och 
välkända varumärken försöker små företag att överleva på denna konkurrensutsatta 
marknad. Dessa mindre aktörer har svårt att konkurrera med ett välkänt varumärke 
eller lågt pris. De har relativt begränsade resurser, höga kostnader och tampas med ett 
inledningsvis okänt varumärke. De behöver därför ta ut ett högre pris för att klara sig, 
och därmed blir det viktigt för dessa mindre barnklädesföretag att locka till sig kunder 
på annat sätt.  
 
Artikeln ”The Importance of Brand Equity to Customer Loyalty”21 kan direkt 
appliceras på den nuvarande barnklädesmarknaden med dess ändrade 
konsumtionsmönster, då texten tar upp den problematik som kan uppstå vid köp av 
högengagemangsprodukter. När konsumenten genomgår ett förvärv av detta slag, 
tillkommer en risk. Det blir därför av stor betydelse för företag att skapa ett starkt 
varumärke som framkallar trygghet och lojalitet hos kunderna, och som minskar 
denna risk. Annars mister företaget sina viktiga köpare. 
 
Författarna till artikeln ”Customer Knowledge Management”22 redogör för vikten av 
att lära känna sina kunder väl. De problem som kan uppstå för ett mindre företag är att 

                                                
20 Eriksson, Charlotta. 2008. Dagens Nyheter. Föräldrar uttrycker sig genom barnens klädsel. 27 mars. 
21 Taylor, Steven A & Celuch, Kevin & Goodwin, Stephen. 2004. The Importance of Brand Equity to 
Customer Loyalty. Journal of Product & Brand Management. Volume 13. Number 4. 
 
22 M Garcia-Murillo & H Annabi. 2002. Customer Knowledge Management. Journal of the Operational 
Research Society, sid. 875-884. Volume 53. 
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man inte lär sig tillräckligt om sina köpare, och förstår därmed inte betydelsen av att 
skapa goda relationer till dem. Genom att inte prioritera sina konsumenter, avstannar 
deras incitament för att köpa företagets produkter, vilket leder till svikande och 
illojala kunder. Följden blir ödesdiger för ett mindre bolag som är så pass beroende av 
sin målgrupp.   
 
Relationsmarknadsföring är betydelsefullt för en mindre aktör. Det gäller dock att inte 
glömma bort de mest värdefulla detaljerna av relationsskapandet. Isåfall minskas 
effekten av ett företags relationsuppbyggnadsarbete. I artikeln ”The Commitment-
Trust Theory of Relationship Marketing”23 beskriver författarna värdet av att förmedla 
både åtagande och tillit mellan affärsrörelsen och dess kunder. Relationen ska präglas 
av att kunden kan yttra sina åsikter om företaget, till företaget, som i sin tur lyssnar 
och anpassar sig. Detta blir bland annat avgörande för om en mindre aktör lyckas 
skapa en lojal, betydelsefull kundskara eller ej. Det är även väsentligt att beakta om 
man vill överleva på barnklädesmarknaden i Sverige. 
 
Det förekommer en rad olika problem som kan uppstå för en liten aktör på en 
konkurrensutsatt marknad. Företagen är små och inledningsvis relativt outvecklade 
inom sin verksamhet. Etableringen kan därför vara blygsam och tillgängligheten låg. 
För att nå ut till fler kunder, behöver företagen vara där köparen är. Detta för att öka 
bekvämligheten för sin viktiga målgrupp samt för att minska tröskeln till ett köp. 
Internet är idag en mycket viktig marknadsföringskanal, som når ut till de flesta. 
Genom att exempelvis bedriva service samt försäljning via internet, ökar komforten 
för kunderna och initiativ till köp kan bli mer frekvent. Denna problematik beskrivs 
vidare i artikeln ”The Value of Internet Commerce to the Customer”.24 
 
Då dessa mindre aktörer agerar på en konkurrenskraftig marknad med många företag, 
måste varje verksamhet finna vägar att sticka ut ur mängden och finna en speciell 
plats i konsumenternas medvetande. Ett företag som har ett starkt varumärke besitter 
mycket viktiga konkurrensfördelar. Dess kunder har en god relation till märket vilket, 
förutom att leda till lojalitet och förtroende för företaget, även motiverar ett högre pris 

                                                
23 M. Morgan, Robert & D. Hunt, Shelby. 1994. The Commitment-Trust Theory of Relationship 
Marketing. Journal of Marketing. Volume 58. 
 
24 Ralph L. Keeney. 1999. The Value of Internet Commerce to the Customer. Management Science, 
sid. 533-542. Volume 45. Number 4. 
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på rörelsens produkter. Detta beskrivs i artikeln ”Marketing Advantages of Strong 
Brands”.25 
 
Samtliga ovanstående artiklar, som tidigare tagits upp i bakgrundsavsnittet, berör 
olika aspekter av problematik som kan uppstå för ett företag som inte bedriver sin 
verksamhet och marknadsföring på rätt sätt. De kan likaså ses som teorier som alla 
förklarar centrala delar och ämnen som är mycket viktiga för, framförallt mindre, 
företag att beakta på en konkurrensutsatt marknad. 
 
Jag vill med detta arbete tillföra viktiga kunskaper om, främst små, aktörer och de sätt 
som de kan arbeta utifrån för att uppnå lönsamhet på en konkurrensutsatt marknad. 
Jag förenar viktiga teorier och modeller till att gälla i konkreta sammanhang och, 
genom noggranna studier, försöker jag lösa en viktig problematikfråga som påverkar 
många företag på många olika marknader. Jag hoppas att de resonemang och resultat 
som härletts från denna studie ska kunna hjälpa bolag i arbetet med utformningen av 
deras marknadsföring och förhoppningsvis även stärka företagens position på dess 
aktuella marknad. 
 
Utifrån min problemdiskussion har jag väglett mitt syfte och frågeställning.  

1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att analysera, utvärdera och jämföra fyra företag, i varierande 
stolek, i avsikt att undersöka vilken typ av marknadsföring de använder sig av för att 
uppnå lönsamhet på den svenska barnklädesmarknaden. 

1.4 Frågeställning  
 
Utifrån uppsatsens syfte har följande frågeställning formulerats: 
- Hur kan små aktörer på den svenska barnklädesmarknaden, med hjälp av 
marknadsföring, skapa lönsamma och goda relationer till sina kunder? 

1.5 Uppsatsens avgränsning 
 
Jag avgränsar min uppsats till att endast beakta barnklädesmarknaden i Sverige. Min 
kvalitativa undersökning består av en fallstudie av ett större företag och tre mindre 
barnklädesaktörer, som jag avser analysera och jämföra med hjälp av tilltänkta teorier 

                                                
25 Hoeffler, Stevel & Keller, Kevin Lane. 2003. Marketing Advantages of Strong Brands. The Journal 
of Brand Management. Volume 10. Number 6. 
 



 
 

14 

och modeller. Jag kommer i första hand fokusera på de mindre företagen inom 
barnklädesmarknaden i Sverige då det är främst deras problematikfråga jag avser 
undersöka i min uppsats. Jag har vidare valt att, i större utsträckning, skriva uppsatsen 
utifrån säljarens synvinkel.  
 
Bland de fallföretag som jag intervjuat finns både aktörer som själva producerar 
barnkläder och även tilltar rollen återförsäljare, samt företag som endast har en 
återförsäljande roll. Då min uppsats till stor del handlar om relationer, kan man som 
läsare tro att relationsproblematiken skiljer sig åt beroende på om företaget både har 
en producerande samt återförsäljande roll, eller endast fungerar som en återförsäljare. 
Detta tycker jag inte stämmer, och jag hoppas att mitt resonemang är tydligt nog att 
det klart framkommer att diskussionen i stort sett är lika och kan appliceras på 
samtliga företag, trots att de i vissa avseenden har olika roller i den typiska 
distributionskedjan. Relationsproblematiken är aktuell i samtliga fall, och likaså 
relevant för min uppsats. Jag gör därför ingen skillnad mellan dessa företag. 
  
Jag tar även upp varumärkesproblematik i min uppsats. Aktörernas varumärken står i 
stort sett inför samma utmaningar. En återförsäljare är lika beroende av sitt 
varumärke, det vill säga sin butik med dess innehåll, som ett barnklädesmärke är av 
sitt aktuella varumärke. När jag talar om varumärkesproblematik gör jag därför heller 
ingen skillnad mellan ett barnklädesproducerande företags varumärke och en 
återförsäljares varumärke.  
 
Med kunder avser jag främst butikernas slutkunder, som kan benämnas både köpare, 
avnämare och konsumenter. Ordet företag kan även benämnas bolag, rörelse eller 
verksamhet. I annat fall kommer min benämning att förklaras på ett sätt att läsaren 
förhoppningsvis förstår. Jag kommer endast nämna produkter och inte tjänster i min 
uppsats, då jag undersöker företag vars främsta försäljningsfokus är barnklädesplagg.   

1.6 Begreppsdefinitioner 
 
Liten aktör 
 
Verksamhet med färre än femtio anställda.26  
 
 
 
 
                                                
26 www.ne.se, sökord: litet företag. 2009-11-12. 
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Lönsamhet 
 
Då mitt syfte är att analysera, utvärdera och jämföra fyra företag, i varierande stolek, i 
avsikt att ta reda på vilken typ av marknadsföring de använder sig av för att uppnå 
lönsamhet på den svenska barnklädesmarknaden, har jag som krav att de olika 
aktörernas verksamheter går mot lönsamhet och vinst.  
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2. METOD 
 

I följande metodavsnitt presenterar jag det tillvägagångssätt jag använt mig av för att 

uppnå uppsatsens material - och informationsinsamling. Jag redogör även för de 

metoder jag använt mig av för att besvara arbetets syfte och frågeställning.  

2.1 Strategi för min forskning 
 
Jag har tänkt mig att utföra en kvalitativ fallstudie27 där jag utvärderar och analyserar 
tre mindre barnklädesaktörers marknadsföring, samt ett större barnklädesbolags 
marknadsföring. Jag avser att titta på hur de valt att marknadsföra sig, för att sedan 
kunna jämföra företagen och dess marknadsföring med varandra utifrån valda teorier. 
Jag vill ha reda på hur de olika företagen marknadsför sina produkter för att skapa 
lönsamma och goda relationer till sina kunder och på så sätt öka chanserna för att 
uppnå lönsamhet på den svenska barnklädesmarknaden. 
 
Metoden styrs av intervjuer med personer på företagen, för att ingående få reda på hur 
de marknadsför sig. Företagens hemsidor och den information som finns där, har även 
använts. I Kappahl´s fall har jag haft kontakt med en marknadsförare, som tittat på 
och hänvisat mina frågor till företagets hemsida, och den information som finns där. 
Jag anser att mina frågor kunde besvaras utifrån den informationen. Mina slutsatser 
och analyser är dock gjorda efter egna tolkningar, något jag vill poängtera i min 
uppsats.  Istället för att undersöka många olika barnklädesföretag, har jag valt att 
fokusera på ett antal färre aktörer, för att få ett mer grundligt och utförande resultat. 
Genom att jämföra dessa aktörer med varandra, hoppas jag få fram det unika i varje 
bolag, och lättare kunna urskilja likheter och olikheter i syfte att kunna besvara mitt 
syfte och aktuella frågeställning.28  

2.2 Ansats för min forskning 
 
Deduktiv forskaransats innebär att man, från generella teorier, kan dra slutsatser som 
även kan gälla i specifika sammanhang. På så sätt kan konkreta hypoteser härledas 
från befintlig empiri och teori.29  
 

                                                
27 Johannessen, Asbjorn & Tufte, Per Arne. 2003. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, sid. 
20-21.   Liber AB. 
28 Denscombe, Martyn. 2009. Forskningshandboken; För småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna, sid. 231-270. Open University Press UK Limited. 
29 Johannessen, Asbjorn & Tufte, Per Arne. 2003. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, sid. 
258.   Liber AB. 
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Induktiv forskaransats innebär att man istället gör det motsatta, det vill säga att man, 
från det konkreta, kan dra slutsatser om det allmänna. Från empirin kan teorier 
härledas.30  
 
I ett forskningsarbete som detta, används vanligen en kombination av dessa 
ovanstående sätt. Det kallas för abduktion, och har använts i mitt arbete likaså.31 

2.2.1 Validitet 
 
Validitet handlar om förhållandet mellan det allmänna fenomen som ska studeras, och 
specifika data. Begreppet avser att reda ut huruvida data är tillräckligt bra 
representationer av det allmänna fenomenet, eller inte.32 Validitet rör även frågan om 
huruvida det är aktuellt att överföra resultat från en studie till övriga områden.33 Jag 
kommer att använda mig av olika typer av metod, som skriftliga källor och intervjuer, 
för att få fram olika typer av data som kan öka kvaliteten i min studie. Det blir lättare 
att skildra ämnet utifrån olika perspektiv. Tillvägagångssättet kallas triangulering. 
Tillsammans ökar detta validiteten i uppsatsen.34  

2.2.2 Reliabilitet  
 
Hur tillförlitlig de data jag får fram är, kan mätas på olika sätt. Antingen kan det testas 
genom att man upprepar samma typ av studie, eller så låter man ett antal oberoende 
forskare värdera data.35 
 
Jag anser att de data jag fått fram med stor sannlikhet skulle upprepa sig nästintill 
identiskt om min studie skulle genomgås igen, utifrån samma förutsättningar. Dock 
förändras samhället och marknaden för barnkläder likaså. Detta innebär att företagens 
marknadsföring även ändrar utseende. Resultatet av denna undersökning är till stor 
del tolkningar av den marknadsföring som aktörerna använder sig av idag, baserat på 
nutida förutsättningar. Det kan på längre sikt leda till att upprepade mätningar av 
samma fenomen i framtiden kan visa ett annat resultat än vad som redovisats i denna 
uppsats. 

                                                
30 Ibid, sid. 261. 
31 Ibid, sid. 35-36. 
32 Ibid, sid. 47-48. 
33 Ibid, sid. 267- 268. 
34 Ibid, sid. 47-48. 
35 Ibid, sid. 265. 



 
 

18 

 

2.2.3 Generaliserbarhet 
 
Med generaliserbarhet menas huruvida resultat från en studie kan överföras till andra 
liknande situationer. Avser främst  kvalitativa arbeten.36 Om de går till på samma sätt 
som i min studie, på företag liknande de jag studerat, borde generaliserbarheten vara 
hög.  

2.3 Metoder för datainsamling 
 
Här avses främst de metoder som jag använt mig av för att samla in de data som 
analyseras i arbetet. Jag kommer att använda mig av primärdata37 utifrån intervjuer 
med en del av företagen. Sekundärdata,38 i form av hemsidor och årsredovisningar, 
kommer även att brukas.  
 
I övrigt har jag använt mig av sekundärdata i form av böcker och artiklar, varifrån jag 
exempelvis funnit material till bakgrund- och teoriavsnittet.  
 
Mina intervjuer kommer att baseras på semistrukturerade intervjufrågor, som innan 
intervjutillfället skickas till intervjuobjekten för förberedelse. Under intervjun, som 
sker via mail, kommer frågorna att utvecklas, och verksamheterna får då en chans att 
tala mer ingående om de olika frågorna. Jag hoppas att på detta sätt få fram mer 
innehållsrik information om temat, som kommer att bidra till ett mer tillförlitligt 
resultat i slutändan. Då jag använder mig av en kvalitativ ansats, där jag med hjälp av 
ett mindre urval undersöker mitt valda ämne, hoppas jag kunna fördjupa mina 
kunskaper om detta specifika område som det forskats väldigt begränsat om i nutid.39 

2.3.1 Kritik av aktuella källor 
 
Då mitt specifika ämne är tämligen outforskat, har jag en begränsad mängd tidigare 
forskning att direkt utgå ifrån. De intervjuer som jag genomfört spelar därför en 
betydande roll för mitt arbete. Dock baseras min uppsats på resonemang som det 
forskats mycket inom, och där jag använt mig av källor från internet och tidigare 
artiklar och böcker som berört ämnet. Internet kan givetvis vara en osäker källa, och 
de sidor jag använt mig av får försiktigt beaktas av både mig själv och av läsaren. De 
                                                
36 Ibid, sid. 260. 
37 Ibid, sid. 23-28. 
38 Ibid. 
39 Denscombe, Martyn. 2009. Forskningshandboken; För småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna, sid. 231-270. Open University Press UK Limited. 
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sekundära data jag använt mig av, som böcker och artiklar i tidskrifter exempelvis, är 
bättre källor att förlita sig på.40  
 
De intervjuer jag haft och den viktiga information jag fått därifrån, kan också 
kritiseras ur en synvinkel. Jag vet inte hur mina intervjuobjekt påverkats av mina 
ställda frågor eller av själva intervjusituationen. De svar jag insamlat kan mycket väl 
vara influerade av intervjuobjektens egen identitet och preferenser. Jag kan även ha 
påverkat intervjun. Jag kan heller bara bedömma vad de svarar på mina frågor, och 
inte hur de faktiskt handlar i verkligheten. Detta är därför viktigt att ha i åtanke när 
resultat hämtas från intervjuerna, och analyser dras.41 

2.4 Perspektiv 
 
Jag skriver mitt arbete utifrån ett holistiskt perspektiv då studien utgår från kvalitativ 
metod. Ett holistiskt perspektiv innebär att jag beskådar ting i sitt sammanhang och, 
utifrån det, försöker visa på hur de är beroende av varandra samt hänger ihop. Genom 
att skåda delarna, kan en helhet uppsökas.42 

2.5 Urval 
 
För att uppnå mitt syfte med denna uppsats samt besvara min aktuella frågeställning, 
har jag valt att genomföra en jämförande fallstudie av tre mindre barnklädesföretag, 
samt en större barnklädesaktör. Genom intervjuer och information från företagens 
hemsidor hoppas jag på att utmärka både likheter och olikheter i de bådas 
marknadsföring, för sedan kunna utvärdera, analysera och diskutera hur samtliga 
arbetar för att skapa lönsamma och goda relationer till sina viktiga kunder som ett 
steg för att även uppnå lönsamhet på marknaden.43  
 
Jag kommer att studera fyra barnklädesaktörer på den svenska barnklädesmarknaden. 
Tre av dessa, Kappahl, Chickenpox samt Minifolk, har samtliga butiker i Stockholm. 
Den fjärde aktören, Mykidoo, har ingen fysisk butik ännu, utan bedriver försäljning 
med hjälp av deras internethemsida samt via så kallade homepartys, hemförsäljning 
hos sina kunder. Jag kommer att intervjua tre av dessa verksamheter, samt studera 
information om företagen från deras hemsidor, för att uppnå mitt ställda syfte med 
uppsatsen samt för att kunna besvara min aktuella frågeställning. 
                                                
40 Johannessen, Asbjorn & Tufte, Per Arne. 2003. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, sid. 
23-28. Liber AB. 
41 Denscombe, Martyn. 2009. Forskningshandboken; För småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna, sid. 231-270. Open University Press UK Limited. 
42 Ibid, sid. 322. 
43 Ibid, sid. 231-270. 
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2.6 Kritik av egen forskarroll 
 
Då jag inte skriver denna uppsats i uppdrag för något företag, ligger det heller inte i 
mitt intresse att försöka vinkla det på något (o)fördelaktigt sätt.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
44 Ibid. 
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3. TEORI 
 
Följande teoretiska kapitel inleds med en sammanfattande introduktion, följt av en 
teoretisk argumentation där jag presenterar tilltänkta teorier som sedan beskrivs 
utförligare under teoriavsnittet. Kapitlet avslutas med en teoretisk syntes och en 
teoretisk referensram för att illustrera sambandet mellan valda teorier och den senare 
empirianalysen. 

3.1 Sammanfattande introduktion 
 
Det har hänt en hel del på den svenska barnklädesmarknaden. Tack vare bland annat 
föräldrars ändrade konsumtionsmönster, har fler mindre företag etablerat sig inom 
branschen i avsikt att erbjuda mer personliga och exklusiva barnklädesplagg till den 
högkonsumerande omgivningen. Detta har lett till hög konkurrens och rivalitet 
samtidigt som dessa mindre aktörer måste ta till medel för att inte bortglömmas och 
bli en i mängden. Hur ska ett litet företag, med knappa resurser, marknadsföras för att 
kunna uppnå lönsamhet?  
 
Syftet mynnar ut i frågeställningen: ”Hur kan mindre barnklädesföretag, med hjälp av 
dess marknadsföring, skapa lönsamma och goda relationer till sina kunder?”. För att 
uppnå detta syfte och frågeställning kommer jag att analysera de aktuella företagens 
marknadsföring för att se hur den skiljer sig åt. Jag kommer i min studie undersöka 
hur tre mindre klädföretags marknadsföring ser ut, till skillnad från ett större, 
väletablerat barnklädesföretag, och utifrån detta utvärdera och analysera utifrån 
nedanstående valda teorier och perspektiv.  
 
Härledning av teorier och perspektiv 
 
Dessa mindre barnklädesaktörer konkurrerar uppenbarligen genom att erbjuda något 
som de större, väletablerade barnklädesföretagen inte erbjuder, nämligen barnkläder 
med en, förmodligen, högre kvalitet och speciell design med fokus på personliga 
plagg. Deras kundkrets består troligen av en mindre grupp lojala kunder. 
Relationsmarknadsföring är därför en bra modell att använda sig av för att beskriva 
vikten av närhet till företagets konsumenter. Då min frågeställning lyder: ”Hur kan 
små barnklädesaktörer, med hjälp av sin marknadsföring, skapa lönsamma och goda 
relationer till sina kunder?”, är relationsuppbyggnad av mycket stor vikt i min 
uppsats. Därför kan denna teori ses som extra viktig, och grunden till arbetet.  
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Transaktionsperspektivet, eller massmarknadsföring, används för att belysa relationen 
som endast ett utbyte av produkt mellan företaget och dess kunder. Spontant kan man 
tänka sig att det större företagets utbyte med dess kunder i högre utsträckning kan 
beskrivas med hjälp av det sistnämnda perspektivet, och att det försöker nå ut till sin 
omgivning genom massmarknadsföring, det vill säga genom att bedriva samma 
marknadsföringsmix till samtliga konsumenter.   
 
För att kunna beskriva barnklädesbranschen på ett övergripande sätt tas Porters 
kännetecken för de olika branschstadierna upp. På detta sätt kan jag avgöra vilket 
stadie som barnklädesmarknaden hör till.   
 
För att vidare öka kunskapen och förståelsen för branschen samt dess påverkan på 
företagens marknadsföring, kommer även Porters fem konkurrenskrafter generellt att 
tas upp.  
 
Då jag kommer att undersöka både en stor aktör som funnits länge, men också mindre 
bolag som är relativt nya på marknaden, är produktlivscykeln en relevant modell att 
presentera i mitt arbete och att ha i bakhuvudet när jag utför mina empirianalyser. 
 
Ett barnklädesföretags omgivning är konkurrensutsatt och dynamiskt. Efterfrågan har 
på senare tid ändrats, och konsumtionsmönstren antagit nya former. För många 
företag innebär detta en chans, eller ett krav, till en förändring. Jag tar därför upp 
Ansoff`s matris som beskriver produktstrategier för tillväxt.  
 
Involveringsteorin används för att övergripande beskriva det nya fenomen och 
konsumtionsmönster som uppstått bland föräldrar, som numera är mycket engagerade 
och måna om de barnkläder de köper, och de krav de ställer på dessa. Föräldrar lägger 
idag ner mer pengar på sina barns kläder, till skillnad från förr, och köper i allt större 
utsträckning barnkläder kopplade till deras egen identitet. För mindre 
barnklädesföretag är det därför mycket väsentligt att nå dessa högkonsumerande 
föräldrar. 
 
Kundrelationens livscykel kommer likaså att tas upp i syfte att lyfta fokus till 
företagets konsumenter och dess betydelse, samt för att avgöra om rätt 
marknadsföringsinsatser riktas mot rätt kund i rätt stadium av köpprocessen.  
 
Customer Relationship Management (CRM) betonar vikten av att förstå sina kunder 
och veta vad de vill ha samt hur de vill bli behandlade.  
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Som ett komplement till ovanstående teori, tas även Customer Experience 
Management (CEM) upp.  
 
One- to- One Marketing handlar om vikten av att behandla individuella kunder olika. 
För ett större företag, som når ut till en bredare massa, bedrivs ofta samma typ av 
marknadsföring till samtliga kunder. Man avser inte att särskilja och utmärka köparna, 
utan ser dem som en homogen grupp av människor med samma typ av preferenser 
och behov. För en mindre aktör däremot, som är beroende av en begränsad grupp 
lojala kunder, blir relationsskapandet till sin målgrupp betydligt viktigare. Det blir 
kritiskt att se sina konsumenter som heterogena individer, för att arbetet med att skapa 
lojala och nöjda kunder ska bli mer effektivt. Denna modell tar vidare upp denna 
problematik.   
 
Jag antar att dessa mindre barnklädesföretag inte än är särskilt väletablerade, i alla fall 
inte i jämförelse med den större aktören. Brand Equity uppmärksammar betydelsen av 
att ta hand om sitt varumärke. Denna teori utmärker vidare vikten av att särskilja sig 
från sina konkurrenter och bilda sig ett starkt varumärke.  
 
Varumärket är naturligtvis av stor betydelse för mindre, svagare barnklädesföretag 
som är beroende av ett mindre, köpkraftigt kundsegment. Ett starkt varumärke 
framhäver ett företags värde och påverkar kunden i positiv bemärkelse. Det fungerar 
därför som en konkurrensbarriär och leder till högre lönsamhet. Varumärkesstrategi 
är därför viktig att ta upp, och kan ses som ett komplement till ovanstående teori. 
 
Den massmediala relationen av stor vikt för ett litet barnklädesföretag likaså. Genom 
att öka uppmärksamheten och kännedomen kring sin verksamhet kan företaget gynnas 
i hög utsträckning.  
 
Word of Mouth känns som en självklar teori i detta sammanhang, då dessa, framförallt 
mindre, butikers överlevnad i hög grad är beroende av att deras kunder är nöjda och 
lojala samt att de sprider viktig information vidare till andra potentiella kunder.  
 
För att lyckas måste man urskilja sig från mängden och erbjuda något som andra inte 
gör. Differentieringsstrategier är därför viktiga att ta upp. Genom att differentiera sig 
och göra sig annorlunda, förstärks företagets image och lockar fler kunder. Det 
förstärker även ett bolags varumärke.  
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Positioneringsstrategier beskriver var företaget avser att konkurrera och hur de avser 
att konkurrera. Man talar om ett antal nyckelfaktorer för en lyckad positionering. 
Dessa är; klarhet, konsistens, trovärdighet och slutligen konkurrenskraft.  
 
Det är lätt att ett företag positionerar sig fel. Omgivningens dynamiska förändringar, 
som exempelvis kunders ändrade konsumtionsmönster och preferenser, kan kräva en 
kontinuerligt uppdaterad positionering av företagen i en konkurrensutsatt bransch. 
Därför kommer även ompositioneringsstrategier att tas upp.  

3.2 Grundläggande synsätt 
 
När jag analyserar de mindre barnklädesaktörerna använder jag mig av perspektivet 
relationsmarknadsföring, då det handlar om vikten av att skapa goda relationer till 
sina kunder, uppnå interaktion med dessa och bilda nätverk. Detta för att så 
småningom lyckas värva återkommande kunder. Priset avgör inte köpet, snarare 
kundens lojalitet.45  
 
När jag analyserar det större barnklädesföretaget som förmodligen istället 
konkurrerar, i större utsträckning, med hjälp av ett välkänt varumärke och lågt pris, 
använder jag mig av transaktionsperspektivet. Detta perspektiv placerar 
marknadsföringsmixens 4P i fokus, och utbytet ses som det mest centrala. 
Transaktionen betraktas som en engångsförsäljning och priset är istället en avgörande 
faktor. Massmarknadsföring används för att effektivt nå ut till en stor målgrupp.46  
 
Samband 
 
Relationsmarknadsföringsperspektivet är grundläggande att använda i denna uppsats, 
då mindre barnklädesaktörer inte har någon större chans att konkurrera med hjälp av 
ett transaktionsperspektiv, alltså med priset. Det finns redan kända, större aktörer som 
gör det. Dessutom visar konsumtionsmönstren på att föräldrar idag spenderar mer 
pengar på barnkläder och är mer måna om kvalitet och image. Risktagandet blir större 
vid inköpet, och relationsperspektivet blir då av största vikt för att förklara betydelsen 
av nära kundrelationer och kundlojalitet, samt att minimera köprisken som föräldrarna 
tar vid denna typ av förvärv. 
 

                                                
45 Gummesson, Evert. 2002. Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R, sid. 16. Liber AB. 
46 Ibid, sid. 31-33 samt sid. 24. 
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Då jag utför en jämförande fallstudie av företag i varierande stolek, tas 
transaktionsperspektivet med dess massmarknadsföring upp i syfte att förstå och 
analysera det större företaget på ett bra och heltäckande sätt.  

3.3 Teoriavsnitt 
 
Jag har valt att indela mina perspektiv, teorier och modeller efter nedanstående 
rubriker. Systematiken har valts efter egna logiska grunder, då jag avser att härleda 
från övergripande, generella teorier till smalare modeller. Detta för att öka 
förståelsen för läsaren.    

3.3.1 Relationer 

3.3.1.1 Relationsmarknadsföring 
 
I boken Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30 R, beskriver författaren Evert 
Gummesson relationsmarknadsföring som följande: ”Relationsmarknadsföring kan 
ses som marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum”47. 
Marknadsföringsformen betonar vikten av att vårda kundrelationer, lojalitet betonas 
starkt. Gummesson fortsätter: ”Den erbjuder bland annat möjligheter till längre 
kundrelationer och därmed lägre kostnader. Följden blir bättre lönsamhet samt ökad 
return on relationships”48.  
Författaren beskriver vidare  relationsmarknadsföring utifrån en rad olika värderingar. 
De mest centrala beskrivs nedan. 
 
Den ena är att marketing management bör ses som en marknadsorienterad 
företagsstyrning. Marknadsföringsformen kräver att hela företaget 
marknadsorienteras, då samtliga delar av en verksamhet påverkar dess kundrelationer. 
Relationsmarknadsföringen genomsyrar hela organisationen, därför bör den innefatta 
och involvera alla.49  
 
Långsiktigt samarbete och win-win är en annan viktig värdering, då 
relationsmarknadsföring tillåter samt betonar samarbete. Alla relationer anknutna till 
företaget bör ses som medpartners snarare än motpartners. Det vinner företaget på i 
slutändan, och det effektiviserar själva utfallet av relationsmarknadsföringen. 
Samtliga parter kan öka värdet av relationen till varandra. Alla i nätverket bör känna 
att relationerna är av mening. Detta banar väg för långsiktiga och bestående 
                                                
47 Gummesson, Evert. 2002. Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R, sid. 16. Liber AB. 
 
48 Ibid, sid. 20. 
49 Ibid, sid. 29. 



 
 

26 

relationer. Inom relationsmarknadsföring arbetar man för kvarhållandet av kunder, 
samtidigt som man försöker motverka kundavhopp.50  
 
Det är likaså viktigt att alla parter i en relation har ansvar för det som händer. De 
måste vara aktiva. Det är alltså väsentligt att förstå att relationen mellan exempelvis 
köpare och säljare bygger på en tvåvägskommunikation som innebär att det köparen 
kommunicerar till företaget, bör också verksamheten beakta och anpassa sig efter.51 
 
Relationsmarknadsföring kräver relations- och servicevärderingar, inte 
byråkratjuridiska värderingar. Marknadsföringen bör bygga på goda relationer och 
service, samt win-win tänkande och ansvarstagande. Man bör inse att kunder är olika 
individer som tillhör grupper de själva valt. Det enda som räknas är slutresultatet. Då 
kunder faktiskt är källan till intäkt, bör de sättas i centrum och bli värdesatta. 
Konkurrens är oundvikligt och förekommer i en marknadsekonomi, men även 
samarbete bör få utrymme. Byråkratjuridiska värderingar symboliserar precis 
motsatsen. Inom de värderingarna är man mer intresserad av tillämpningen av lagar 
och regler, fokuseringen på interna rutiner och intresset för ritualer. Kunder ses endast 
som statistiska genomsnitt snarare än viktiga individer. Historiskt sett har dessa typer 
av värderingar dominerat. Idag tvingar bland annat den rådande konkurrensen en 
ändring till mer flexibla och ”mjuka” värderingar och synsätt.52 
 

53 
 
Samband 

                                                
50 Ibid. 
51 Ibid, sid. 29-30. 
52 Ibid, sid. 30-31. 
53 Egen modell. 
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Inom relationsmarknadsföring lyfts fokus på ett företags konsumenter. Detta är viktigt 
för mindre aktörer att likaså göra, då de är mycket beroende av en trogen kundskara 
för att uppnå lönsamhet. Med denna modell vill jag dels undersöka om, och isåfall 
hur, företagen arbetar med relationsmarknadsföring, samt hur väl företagen försöker 
anpassa sig och sitt företag efter kunden.  Det återspeglar även hur väl företagen 
känner sina kunder och i vilken utsträckning kunderna har en öppen relation till 
företaget i fråga.  

3.3.1.2 Massmarknadsföring 
 
I boken Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30 R, försöker även författaren Evert 
Gummesson att beskriva relationsmarknadsföringens motsats; massmarknadsföring. 
Såhär skriver han: ”Massmarknadsföring, eller transaktionsmarknadsföring, är 
synonymt med engångsförsäljning. I transaktionsmarknadsföringen säger det faktum 
att man gjort affärer med en kund ingenting om sannolikheten att göra affärer igen, 
inte ens om man gjort många affärer. Transaktioner saknar minne och sentimentalitet. 
En kund kan exempelvis göra återköp hos samma leverantör på grund av kostnaderna 
för att byta leverantör, utan att vilja ha någon närmare relation med denne eller känna 
lojalitet”.54  
 
När ett företag bedriver massmarknadsföring avser man inte att differentiera sin 
marknadsföringsmix, utan den ser bara ut på ett sätt och erbjuds till samtliga. Detta 
för att på effektivaste sätt nå ut till så många som möjligt, vilket är 
massmarknadsföringens främsta syfte. Transaktionsperspektivet är här centralt, då 
dessa företag oftast konkurrerar med hjälp av ett lågt pris, framför något annat. Dessa 
två modeller är relevanta för analysen av det större företaget som, förmodligen, inte 
arbetar med relationsmarknadsföring i lika hög omfattning som de mindre aktörerna 
tvingas göra.55  
 

                                                
54 Ibid, sid. 31-32. 
55 Ibid, sid. 31-33. 



 
 

28 

56 
 
 
 
Samband 
 
Då jag kommer jämföra företag i varierande stolek, känns massmarknadsföring som 
en viktig samt nödvändig modell att ta upp. Transaktionsperspektivet bygger på denna 
marknadsföringsform och kan främst appliceras på det större företaget som undersöks 
i min studie. 

3.3.2 Övergripande marknads- och företagsbeskrivning 

3.3.2.1 Porters fyra branschstadier 
 
Ett företag kan befinna sig inom olika typer branscher, där förutsättningarna skiftar 
beroende på vilken marknad ett aktör agerar på. I boken Marketing Management 
beskriver författarna Philip Kotler och Kevin Lane Keller de olika branschformerna.  
 
Fragmenterade branscher är branscher som består av många små och medelstora 
verksamheter, det förekommer få stora företag som innehar stora andelar av 
marknaden. Dessa typer av näringsgrenar symboliseras likaså av att det är relativt lätt 

                                                
56 Egen modell. 
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att etablera sig på marknaden, det föreligger dyra kostnader för transport och lager, 
varierande efterfrågan och få erfarenhet- eller stordriftsfördelar.57 
 
Framväxande branscher är näringsgrenar som är nya eller annorlunda på grund av 
nya tekniska förhållanden. Det kan även vara en bransch som förändrats på grund av 
ändrade kostnadsförhållanden eller att nya behov uppstått hos konsumenterna. Det 
kan även föreligga ekonomiska- eller sociologiska förändringar. Tack vare det råder 
varierande kvalitet på utbjuda produkter, ovisshet gällande tekniska- och strategiska 
aspekter, betydande initialkostnader, avhopp av företag samt outvecklade 
verksamheter.58  
 
Branscher i mättnadsstadiet lider av minskad tillväxt i längre perioder. Detta bidrar 
till konkurrens mellan företagen om bland annat marknadsdelar och makt på 
marknaden. Det blir även viktigare att sälja till en trogen, lojal kundgrupp snarare än 
flera, opålitliga kunder. När ett företag går över till ett mättnadsstadie, kan det 
upplevas tungt men tillväxten kan återigen skapas om man är nytänkande och 
innovativ. Olika strategiska genombrott kan drabba branschen och ge liv åt företagen 
igen.59   
 
Branscher i nedgångsstadiet består av företag som länge minskat sitt försäljningsantal 
och har inte mycket kvar att ge på marknaden. Verksamheternas marginaler blir lägre, 
sortimentet tvingas minskas och konkurrenterna sjunker i antal. Detta kan bero på 
världsekonomin med en internationellt minskad tillväxt, andra faktorer kan vara 
plötslig kostnadsinflation samt teknologisk utveckling som företagen inte kan 
konkurrera med.60  
 

                                                
57 Kotler, Philip & Keller, Kevin Lane. 2009. Marketing Management, sid. 328-330. Prentice Hall. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
60Ibid. 
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61 
Samband 
 
Ovanstående modell är lämplig för att kunna avgöra i vilket stadium 
barnklädesbranschen befinner sig i. Branschen i Sverige symboliseras, enligt min 
egen åsikt, främst av en mättad marknad. Detta specifika branschstadium påverkar 
marknadens utseende och kraktäristika, samt dess involverade aktörer och den 
marknadsföring de tvingas ta till. Därför är teorin relevant för min uppsats.  

3.3.2.2 Porters fem konkurrenskrafter 
 
Modellen rör fem konkurrenskrafter som påverkar både lönsamheten och intensiteten 
i en bransch. De har alltså även en betydelse när det kommer till utformningen av 
aktörernas marknadsföring. Krafterna är hot från; nyetableringar, substitution, köpares 
förhandlingskraft, leverantörers förhandlingskraft samt konkurrens mellan nuvarande 
konkurrenter.62  
 
Nyetableringar leder i regel till att branschens lönsamhet sjunker på grund av att 
priser minskar samt att företagen drabbas av förhöjda kostnader. Det blir ett tuffare 
klimat för samtliga företag på marknaden.63  
 
Hot från substitut kan leda till att en takgräns sätts på den prisnivå som 
lönsamhetsmässigt kan tas ut av aktörerna på marknaden, vilket kan begränsa en 
marknads möjliga förtjänst.64 
 
Köpares förhandlingsstyrka kan se olika ut från fall till fall givetvis, men om köparen 
har betydlig förhandlingskraft kan denne exempelvis förhandla ned pris, kräva 
                                                
61 Egen modell. 
62 Jobber, David. 2004. Principles and Practice of Marketing, sid. 678-681. McGraw-Hill Education. 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
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förbättrad kvalitet och på så sätt framkalla konkurrens och utspel mellan företagen i 
den aktuella branschen.65  
 
Leverantörers förhandlingsstyrka kan likaså se olika ut beroende på situation och 
marknad, men får oftast konsekvensen att leverantörer höjer sina priser eller 
försämrar leveransvarornas kvalité.66  
 
Rivalitet bland nuvarande konkurrenter kan få företagen att ta till olika former av 
prisutspel för att förbättra dess position på marknaden. Det kan även handla om 
reklamkampanjer, olika typer av produktlanseringar, garantiåtaganden eller förbättrad 
service åt kunder.67  
 

68 
Samband 
 
Då min uppsats främst är fokuserad på att undersöka mina studieobjekts val av 
marknadsföring, kan ovanstående modell anses mycket viktig och relevant för mitt 
arbete. Porters fem konkurrenskrafter visar på olika krafter som både bestämmer 
konkurrensen och lönsamhetens utsikter i en bransch. Dessa påverkar mycket väl ett 
företags förutsättningar på marknaden och därmed valet av marknadsföring. Genom 
att använda mig av denna modell kan jag bättre förstå och analysera 
barnklädesbranschen i sin helhet, och därmed analysera mina fallföretag och dess 
marknadsföring på ett bättre sätt.  
 

                                                
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
68 Egen modell. 
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Vad man kan se hända, då denna aktuella marknadsutveckling äger rum, är att dessa 
mindre aktörer som träder in på marknaden påverkar branschen. Det leder, enligt min 
åsikt, till att priserna i stort går ner, både bland de större aktörerna samt de mindre, 
och kostnaderna blir desto högre. Köparnas förhandlingsstyrka växer, och kan tvinga 
ned priserna, förhandla om högre kvalitet eller spela ut konkurrenterna mot varandra. 
Samtliga aktörer inom branschen får ett tuffare klimat tror jag, och måste utveckla 
metoder för att skaffa sig en fördelaktigare position på marknaden. Ökad kundservice 
samt förstärkt marknadsföringsarbete blir här väsentligt enligt mina analyser.  

3.3.2.3 Produktlivscykeln 
 
Då jag kommer att undersöka både en stor aktör som funnits länge, men också mindre 
aktörer som är relativt nya på marknaden, är produktlivscykeln en relevant modell att 
presentera i mitt arbete och att ha i bakhuvudet när jag utför mina empirianalyser. Ett 
företags marknadsföring är på många sätt relaterat till dess försäljning och 
vinstsituation, som i sin tur varierar beroende på om företaget befinner sig i en 
introduktion,- tillväxt,- mognad- eller avtagandefas. Samtliga faser symboliseras av 
olika karaktäristikas, och kritiska förhållningspunkter för företagen att beakta.69  
 
I den allra första fasen utvecklas produkten. Försäljningen har ännu inte kommit igång 
då man fortfarande är i produktutvecklingsstadiet.70  
 
Under introduktionsfasen är produktens försäljningstillväxt oftast låg. Företagen 
brukar under denna fas gå med förlust under en viss period då produktutveckling- och 
reklamkostnaderna är höga för produkten som precis blivit introducerad på 
marknaden. Få känner ännu till den. Företagen brukar vid denna tidpunkt noga bevaka 
produktens utveckling på marknaden för att avgöra om man bör fortsätta introducera 
den på marknaden, eller inte.71  
 
Tillväxtfasen karaktäriseras av en period med ökad försäljnings- och vinsttillväxt. 
Försäljningstakten ökar på grund av att produkten varit ett tag på marknaden och 
blivit allt mer populär och synlig av konsumenter. Vinster kan börja att minska och 
tillväxten börja att avta då nya konkurrenter intar marknaden tack vare 
försäljningstillväxt och vinstmöjligheter som skådats utifrån och gjort marknaden 
attraktiv.72  
 
                                                
69 Ibid, sid. 308-317. 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
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Mognadsfasen symboliseras av att försäljning avtar och konkurrensen slår ut svaga 
aktörer. De företag som är kvar slåss om marknadsandelar genom 
produktförbättringar, reklam och säljfrämjande erbjudanden, rabatt och 
prisminskningar. Detta resulterar i påfrestningar på företagens vinstmarginaler, 
speciellt för anhängande märken. Behovet av effektiv varumärkesuppbyggnad är stort 
under mognadsfasen då varumärkesledande företag är de som bäst klarar av 
påfrestningarna på vinstmarginalen.73  
 
Fallande försäljningssiffror och vinster är karaktäristika för nedgångsfasen. Detta då 
ny teknologi eller ändrade konsumtionsmönster minskar efterfrågan på en produkt. 
Leverantörer kan i detta steg välja att upphöra produktionen helt, eller minska 
produktdjup. Säljfrämjande budget samt produktutvecklingsmedel kan avkortas, och 
marginella distributörer borttas, då leverantörer försöker bevara eller öka 
vinstmarginalerna.74 
 
Som många marknadsföringsverktyg, bör inte produktlivscykeln ses som ett 
universalmedel för marknadsföringstänkande och beslutsfattande, utan kan snarare 
betraktas som ett stödjande verktyg. Genom att betona förändringarna som 
förmodligen uppstår när en produkt marknadsförs över tid, kan konceptet för 
produktlivscykeln ses som ett stimulerande verktyg till strategiskt tänkande. Men som 
ett normativt verktyg, kan modellen ses som svag och trubbig i sin användning. 
Marknadsförare måste övervaka de verkliga förändringarna som händer på marknaden 
innan man sätter exakta mål och strategier.75  
 

                                                
73 Ibid. 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
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76 
Samband 
 
Denna modell är användbar när det kommer till att försöka förstå branschen och dess 
aktörer på ett bättre sätt. Varje specifikt stadium symboliseras av olika egenskaper 
som, beroende på företaget och den aktuella marknaden, hjälper till att öka kunskapen 
om barnklädesbranschen i stort.  

3.3.2.4 Ansoff`s matris 
 
Ett barnklädesföretags omgivning är, enligt mig, konkurrensutsatt och mycket 
dynamiskt. Efterfrågan har på senare tid ändrats, och konsumtionsmönstren antagit 
nya former. För många företag innebär detta en chans, eller ett krav, till en förändring. 
Jag tar därför upp Ansoff`s matris som beskriver produktstrategier för tillväxt. Den 
hanterar fyra olika inriktningar till försäljningstillväxt; 
marknadspenetration/expansion, produktutveckling, marknadsutveckling samt 
diversifiering.77  
 
Marknadspenetration innebär att öka tillväxten för existerande produkter i existerande 
marknader. Detta görs genom att vinna konkurrenters kunder. Det kan åstadkommas 
genom mer effektiv användning av säljfrämjande åtgärder och distribution, genom att 
minska priserna, eller öka budgeten för säljfrämjande åtgärder. Man kan även köpa 
företagets konkurrenter. Det ökar direkt marknadsandelarna och försäljningsvolymen 
för företaget. För att skydda dessa insatser och hindra att de inte lyckas, kan ett 

                                                
76 Egen modell. 
77 Ibid, sid. 325-327. 
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företag ta till olika åtgärder. En metod är att avskräcka utomstående företag att träda 
in på marknaden. Det kan göras genom att skapa barriärer utifrån kostnadsfördelar 
(lägre arbetskostnader, tillgång till råmaterial,skalekonomi, etc), högdifferentierade 
produkter, höga byteskostnader (exempelvis kostnader för att byta från en leverantör 
till en annan), samt visa aggressiva tendenser till att slå tillbaks och försvara sin del av 
marknaden.78 
 
Marknadsexpansion kan innebära för ett företag att konvertera icke-användare till 
användare på en marknad man redan är aktiv inom. Detta kan ses som ett attraktivt 
alternativ på nya marknader när icke-användare bildar ett betydande segment och kan 
vara villiga att prova produkten i fråga beroende på vissa lämpliga incitament. 
Marknadsexpansion kan även uppnås genom att öka utnyttjandegraden.79  
 
Produktutveckling involverar utvecklingen av nya produkter på nuvarande marknader. 
En variant är att utöka existerande produktlinje för att erbjuda nuvarande kunder ökat 
utbud och fler alternativ. När nya inslag adderas, väljer kunder att byta upp sig. 
Produktersättning innebär aktiviteter som ersätter äldre märken, modeller med nya. 
Detta är exempelvis vanligt i bilbranschen då en bilmodell ofta uppgraderas med nya 
inslag. Sista alternativet kan vara att ersätta en äldre produkt med en helt annorlunda, 
vilket ofta sker vid teknologiska förändringar. Branschen ersätter en äldre produkt 
med en innovation.80 
 
Marknadsutveckling innebär främjandet av nya användningsområden för existerande 
produkter för nya kunder, eller marknadsföringen av existerande produkter (och deras 
nuvarande användningsområden) till nya marknadssegment.81 
 
Inträdet på nya marknader med nya produkter kallas diversifiering. Det är det mest 
riskfyllda alternativet för ett företag men innebär likaså störst möjligheter för vinst.82     
 
Samband 
 
Tillväxten inom en viss marknad varierar och marknadens egenskaper förändras 
likaså. En rörande omgivning kräver flexibilitet av företagen och dess ledare. Genom 
att skapa insikt och kunskap om olika strategier för ökad lönsamhet och tillväxt, kan 
man lättare stå emot de konkurrenskrafter som marknaden bjuder på. Man blir ett 
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starkare företag med en ökad motståndskraft. Något som företagen inom den 
konkurrensutsatta barnklädesmarknaden bör beakta för att öka sin chanser för att 
uppnå lönsamhet. 

3.3.3 Kunder  

3.3.3.1 Involveringsteorin 
 
Denna modell beskriver förvärvet utifrån köparens engagemangsnivå, som kan vara 
betydande eller obefintlig. Konsumenters beteende och köpvanor är i hög grad 
beroende av huruvida köparen är involverad i sitt köp eller inte.83  
 
Hög 
När en kund ska införskaffa en produkt med betydande engagemang och involvering, 
finns det vägar att gå för att minska de risker som kan uppstå för konsumenten vid 
köpet. Oftast har konsumenten i fråga tänkt igenom sitt köp i förhand, och de 
förvärvsmöjligheter som finns. Kunden har förmodligen insamlat information för att 
försäkra sig om att man köper rätt vara, vilket likaså styr graden av involvering som 
kan variera. Inte bara kundens personliga åsikt styr vilken typ av vara som köps. 
Influenser från omgivningen, exempelvis vänner och familj, tidningar och internet, 
har även en påverkan. Förvärvet följs av en utvärdering som sedan avgör om ett 
återköp i framtiden kommer att genomföras eller inte. En kund med högt engagemang 
och betydande involvering är viktig att nå för företag. Genom att bedriva 
relationsmarknadsföring kan en god relation till kunden skapas, och interaktion samt 
nätverk uppstå.84  
 
När en konsument köper varor med ett högt engagemang och personlig betydelse, 
ökar också det risktagande som köparen tar. Detta gäller inte enbart ur ett finansiellt 
perspektiv, utan likaså olika typer av sociala- och egoistiska risker. Det är i situationer 
som när man inte vet vad produkten i fråga kommer ge köparen, eller vad köpet 
kommer resultera i för konsekvenser, som risken uppstår. Den problematik som 
uppstår när konsumenten förvärvar en vara som kan införskaffas billigare någon 
annanstans, symboliserar det finansiella risktagande som följer ett köp av högt 
engagemang. När konsumenten heller inte vet huruvida dennes sociala behov 
tillgodoses av varan, uppstår ett socialt risktagande. Den egoistiska risken kan uppstå 
vid användningen av produkten, om konsumenten upplever sig känslomässigt 
tillfredställd av att bruka varan, eller inte. Ett sätt att intetgöra risktagandet är att 
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insamla information från källor som exempelvis ens vänner, för att öka sina chanser 
att bli nöjd med sitt förvärv.85   
 
Låg 
När en köpare anskaffar sig en produkt av lågengagemangstyp, är beteendet ofta 
passivt och oengagerat. Varan betyder inte särskilt mycket, därför är kunden heller 
inte involverad i informationssamlande. Uppstår (mass)reklam som påvisar ett relativt 
snabbt behov som kunden behöver ha tillgodosett, tar man oftast till vad som erbjuds 
utan att läsa på eller jämföra mellan flera produkter. Detta beteende kan förklaras av 
att mycket få risker står på spel för köparen.86 

87 
Samband 
 
Konsumtionsmönstren som präglar barnklädesmarknaden idag är starkt kopplade till 
frågan om hög- respektive låg involvering. Det verkar som om föräldrar köper 
barnkläder utifrån frågor om image, identitet och meningsskapande. Därav har 
engagemanget i inköpen ökat, vilket medför risker (både sociala, ekonomiska och 
egoistiska). Dessa risker måste barnklädesföretagen, med hjälp av deras 
relationsmarknadsföring, försöka minska så köp kan bli frekventa och relationen till 
kunden stärkas. En god relation till dess köpare är väldigt viktigt då ett förtroende 
skapas och lojala köpsegment bildas. Det är enormt betydelsefullt för små aktörer 
med begränsade resurser och höga kostnader. Det är ett avgörande villkor för att de 
ens ska lyckas sälja barnkläder, enligt min åsikt. Denna modell är därför av stor vikt, 
dels för att förstå fenomenet med risktagande och involvering, men också för att 
betona betydelsen av att skapa starka relationer till sina kunder.  
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3.3.3.2 Kundrelationens livscykel 
 
Kundrelationens livscykel är en modell som illustrerar företags relation till dess 
kunder, och hur denna relation ändras över tid. Cykeln ser olika ut, beroende på om 
det är en helt ny kund som företaget ska bilda relation till, eller om det är en 
bestående konsument som man vill bevara relationen till. Modellen består av tre steg: 
initialstadiet, själva köpprocessen samt konsumtionsprocessen. I det första stadiet är 
det viktigt för företaget att uppmärksamma sig och sitt utbud. Det görs genom olika 
former av marknadsföring, exempelvis reklam och PR, som är tänkt att fånga köparen 
och matcha företagets utbud med konsumentens specifika efterfrågan. Det andra 
stadiet  handlar om för företag att presentera sitt utbud och motivera kunden varför 
denne bör köpa just deras produkter. Här bör företaget se till den individuella kundens 
särskilda behov och bedriva någon form av personlig försäljning. Sista stadiet är den 
process då konsumenten använder den köpta produkten. Håller produkten vad 
företaget lovat, kan värdefull information spridas vidare till övriga potentiella kunder 
(Word of Mouth). Misslyckas företaget kan istället negativ information läcka ut, 
vilket kan ge verksamheten ett dåligt rykte som är mycket svårt att tvätta av. För att 
öka sina chanser för framgång är det viktigt att man erbjuder någon form av 
efterservice till kunden. På så sätt lämnar man bara inte köparen efter köp, utan 
relationen kan fortsätta långt efteråt. Det är något som framkallar trygghet hos 
köparen och som ökar chanserna för att kunden ska genomföra återköp i framtiden. 
Ett misstag som företag ofta gör när de lyckats förvärva en kund, är att blicka synen 
framåt och endast försöka uppnå ytterligare ett förvärv med en ny kund. Det är också 
viktigt, men att bevara återkommande kunder vinner företaget på i längden, anser 
jag.88   
 
Samband 
 
Denna modell illustrerar tydligt hur ett företag bör tänka när det gäller relationer till 
kund, menar jag. Den uppmärksammar värdet av att differentiera relationsinsatser 
beroende på var i relationsprocessen man befinner sig. Genom att åta rätt typer av 
insatser vid rätt tidpunkt ökar chanserna för återkommande kunder. Något som är 
mycket viktigt för små aktörer på den svenska barnklädesmarknaden att beakta.  

3.3.3.3 Customer Relationship Management (CRM) 
 
I boken CRM; Customer Relationship Management skriver författarna Kaj Storbacka 
och Jarmo R Lehtinen att:  ”Ett centralt begrepp inom CRM är skapandet av 
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kundvärde. Utvecklingen av kundrelationer kräver en djupgående bekantskap med 
den process genom vilken kunden skapar värde åt sig själv. När man utgår från 
processen i sin helhet, minskar betydelsen av enskilda transaktioner”.89  
 
Angående CRM-arbetets främsta mål hävdar författarna vidare att: ”Målet med CRM 
är inte att maximera avkastningen av enskilda transaktioner utan snarare att skapa 
bestående relationer tillsammans med kunden. Att vara relationsstyrd innebär att båda 
parter anpassar sina processer till varandra på ett sådant sätt att ömsesidiga värden 
skapas. Enligt detta synsätt baseras konkurrensmässiga fördelar inte enbart på pris, 
utan också på leverantörens förmåga att hjälpa kunden att skapa egna värden”.90 
 
Författarna beskriver Customer Relationship Management efter tre hörnstenar. 
Produkten som en liknelse till en process är en viktig andra hörnsten. Såhär 
sammanfattar de vidare den: ”CRM:s andra hörnsten är att betrakta produkten som en 
process. I detta sammanhang är den traditionella distinktionen mellan varor och 
tjänster meningslös. Produkten bör ses som en enhet som är kopplad till ett utbyte 
mellan kundens och leverantörens processer. Genom detta utbyte transformeras 
leverantörens kompetens delvis till skapandet av kundvärde. Produktdifferentiering 
blir således processdifferentiering och öppnar vägen för gränslösa möjligheter att 
skapa olika typer av relationer. Till och med basvaror kan differentieras genom att 
man förändrar relationsprocesserna”.91  
 
Storbacka och Lehtinen beskriver vidare vikten av att företag tar ansvar för ett 
utvecklande av kundrelationer. De skriver följande: ”CRM:s tredje hörnsten är knuten 
till leverantörens ansvar. Det är inte tillräckligt för ett företag att endast tillfredställa 
kundbehov. Inte heller är det tillräckligt att kunden blir tillfredställd. Företaget kan 
skapa starkare relationer endast om det tar ansvaret för att utveckla dessa relationer 
och erbjuda sina kunder nya möjligheter att skapa värden åt sig själva”.92 
 
I boken Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30 R väljer författaren Evert 
Gummesson att komplettera teorin med följande information: ”CRM (och One-to-One 
Marketing) behandlar inte nätverk, till skillnad mot relationsmarknadsföring, utan 
koncentrerar sig på interaktionen mellan kund och leverantör”.93 Gummesson 
fortsätter: ”Customer Relationship Management är relationsmarknadsföringens 

                                                
89 Storbacka, Kaj & Lehtinen, Jarmo R. 2000. CRM: Customer Relationship Management, sid. 13-14. 
Liber AB. 
90 Ibid. 
91 Ibid. 
92 Ibid. 
93 Gummesson, Evert. 2002. Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R, sid. 16-17. Liber AB. 
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värderingar och strategier, särskilt avseende kundrelationer, omsatta i praktisk 
tillämpning”.94 
 
Kopplar man modellen till barnklädesmarknaden kan man konstatera att då små 
aktörer vanligtvis inte har möjlighet att konkurrera med ett lågt pris, bör det istället 
konkurrera med själva produkten som de erbjuder. Genom att sälja ett utbud som är 
kopplat till någon form av mervärde, exempelvis service, motiverar det kunden att i 
framtiden fortsätta köpa sina barnkläder hos just detta företag. Relationer kan 
betydligt lättare skapas och underhållas om företagen lär sig mer om sina 
konsumenter och dess köpvanor. Det är vad Customer Relationship Management 
handlar om; att kunna urskilja vilka som är företagets kunder, lyckas locka dem till att 
bli en företagskund samt att dessutom behålla dem. Genom att samla kunskap om sina 
köpare för att veta hur de vill bli behandlade, kan en aktör vinna försprång på 
barnklädesmarknaden. På så sätt kan kunderna ses som individer, vilket de drar 
fördelar av, och företaget kan vinna ekonomiskt på det. Denna marknadsföringsform 
bygger på vissa tekniska förutsättningar. Det är genom IT-program som värdefull 
information om olika kundgrupper kan samlas, och som sedan ligger till grund för 
CRM-arbetet.95 
 
Samband 
 
Som en mindre aktör på en konkurrensutsatt marknad, är det extra viktigt att ta till 

vara på sina konsumenter. Customer Relationship Marketing är ett redskap för det. 

Modellen hjälper företag att åstadkomma en interaktion med sina köpare. Denna 

interaktion leder till förbätrad kontakt till sina kunder och fördelar för båda parter då 

bolaget lär känna sina kunder bättre och erbjuder dem ett sortiment och en service 

som just de efterfrågar, och kunden blir nöjd av att få sina köpbehov tillfredställda 

och fortsätter förhoppningsvis då sina köp hos företaget.  
 

3.3.3.4 Customer Experience Management (CEM) 
 
I boken Customer Experience Management beskriver författaren Bernd H Schmitt 
marknadsföringsformen som följande: ”Customer Experience Management (CEM) 
kan ses som processen av att strategiskt hantera en kunds fullständiga upplevelse av 
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en produkt eller ett företag. CEM är ett kundfokuserat hanteringskoncept, inte 
nödvändigtvis ett marknadsföringskoncept. Det är vidare ett tillvägagångssätt som tar 
kunden på ett seriöst sätt och erbjuder en uppfattning som rymmer kundens totala 
upplevelse”.96  
 
Schmitt begränsar inte modellens användning till endast praktiska, funktionella 
aspekter gällande de produkter man säljer, utan fokuserar även på andra värdegivande 
aspekter. Han menar vidare att: ”Metoden fokuserar inte enbart på funktionella 
produktinslag och funktionella transaktioner, utan på övriga faktorer som alla ger 
värde under kundens beslutstagande, köp och användning. Den möjliggör för chefer 
att skapa produkter och tjänster som tillfredställer kunder samtidigt som det bidrar till 
ökad lönsamhet och vinst för företagen”.97  
 
Övergripande beskriver Schmitt modellen och dess användningsområden som 
följande: ”Tillvägagångssättet definierar marknader och konkurrens utifrån bred 
sociokulturell och affärsanvändingskontext, denna vida insikt kan företag använda sig 
av när de utvecklar och sprider nya produkter. Teorin använder även 
informationssamling för att samla bred kundintelligens istället för exakta, dock 
inkonsekventa, mätningar”.98    
 
Samband 
 
Modellen kan ses som ett komplement till Customer Relationship Management, och 
adderar ytterligare viktiga aspekter att beakta som en liten aktör på en 
konkurrensutsatt marknad.  

3.3.3.5 One- to- One Marketing  
 
Denna marknadsföringsform kan ses som grunden för Customer Relationship 
Management. Den består av fyra steg, och är svenskt översatt av mig från den 
amerikanska boken Marketing Management, skriven av författarna Philip Kotler och 
Kevin Lane Keller. 

                                                
96 Schmitt, H Bernd. 2003. Customer Experience Management, sid. 17. John Wiley & Sons. Se 
nätupplaga, address: 
http://books.google.se/books?id=X_xHBpn_jUwC&printsec=frontcover&dq=customer+experience+m
anagement&source=bl&ots=NoGNSlChqN&sig=xuh7lu9a6EvcbCh_7yUGxdIaISI&hl=sv&ei=r0nYS
9OSHJGgOIKkiIUH&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBIQ6AEwAA#v=onepag
e&q&f=false 
97 Ibid. 
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1. Identifiera företagets potentiella och befintliga kunder. Ge dig inte efter alla. 
Bygg och underhåll en omfattande kunddatabas som innehåller viktig och 
värdefull information från alla kanaler och kundbeteenden.  

2. Differentiera kunder efter deras behov samt efter deras värde för företaget i 
fråga. Det är alltså viktigt att spendera mest kraft, energi och pengar på de 
kunder som är mest värdefulla för företaget. Applicera verksamhetsbaserad 
kostnadsberäkning och beräkna kundens livstidsvärde för företaget. Uppskatta 
även nuvärdet av alla framtida vinster kommandes från inköp, marginalnivåer, 
remisser och mindre kundspecifika servicekostnader.  

3. Interagera individuellt med kunderna för att förbättra kunskapen och 
kännedomen om deras individuella behov, och för att lyckas bygga starkare 
kundrelationer. Formulera kundanpassade erbjudanden som kan 
kommuniceras till kund på ett personligt sätt.  

4. Kundanpassa produkter, tjänster och meddelanden till varje kund. Underlätta 
för företagets relation och interaktion med kunden genom företagets 
kontaktcenter och webbsida.99  

 
One- to- One Marketing är dock inget att föredra alla företag. De nödvändiga 
investeringarna i  informationssamling, hårdvara och mjukvara kanske överstiger 
vinsten. Marknadsföringsformen passar bäst för de företag som redan brukar samla 
stora mängder individuell kundinformation, innehar produkter som kan säljas vidare 
samt kräver kontinuerlig ersättning eller förbättring, samt företag som säljer produkter 
av högt värde. 100 
 
Samband 
 
Modellen belyser viktiga aspekter att beakta på en konkurrensutsatt marknad, som 
barnklädesbranschen i Sverige. Modellen är intressant enligt mig, men fodrar 
ekonomiska insatser som mindre aktörer kanske inte är villiga, eller har möjligheten 
att investera i. Den baseras på informationssystem som kanske är tämligen ovanliga 
för små företag att använda sig av, något jag istället tror den större verksamheten har 
erfarenhet av. Därför anser jag att denna modell utgör ett bra teoretiskt komplement 
till min uppsats.  

                                                
99 Kotler, Philip & Keller, Kevin Lane. 2009. Marketing Management, sid. 175. Prentice Hall.  
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3.3.4 Differentiering, Varumärkesförstärkning  

3.3.4.1 Brand Equity 
 
Idag slåss företagen om kunderna med hjälp av bland annat dess varumärke. För att 
lyckas sälja barnkläder till ett högre pris och antal är ett starkt varumärke mycket 
viktigt att inneha som liten aktör. Ett väl igenkänt och starkt varumärke leder till att 
konsumenten känner igen företagets produkt framför en annan i en köpsituation och 
minskar därmed dennes tröskel till att genomgå ett förvärv. Ett starkt varumärke 
fungerar också som en försäkran om en bra kvalitetsnivå för kunden. Mervärdet som 
skapas leder i sin tur till högre grad av lojalitet hos företagets köpare och förstärker 
ytterligare varumärket. Om företagets varumärke dessutom är laddat med en viss typ 
av image som konsumenten kan förknippa sig med, kan det likaså leda till ökat 
intresse från köparnas sida. För att varumärket inte ska förlora sin styrka och värde 
behöver det kontinuerligt vårdas och utvecklas av företaget. Brand Equity har ingen 
specifik definition men kan betraktas som ett mervärde som tillkommer en vara. Det 
kan vidare betraktas som ett varumärkes tillgångar sammanfört med dess symboler 
och namn konsoliderat med dess vara. Dessa förfoganden kan delas in i följande 
avvikande delar: Brand Awareness, Perceived Quality, Brand Associations samt 
Brand Loyalty.101  
 
Brand Equity skapar mervärde då det framkallar nedanstående delar. Köparen och 
företaget som säljer produkten i fråga upplever på samma sätt mervärde. Det starka 
varumärket bidrar också till ökad varumärkeslojalitet och ökad andel lojala 
konsumenter. Aktörerna kan genom detta öka sina priser samt vinstmarginal. Det blir 
välkänt vilket underlättar för både högre marknadsandelar samt förbättrad 
konkurrenssituation.102  
 
Brand awareness 
Brand awareness är uppbyggt av att kunden ska kunna känna igen märket i fråga och 
känna en sammankoppling, samhörighet, och medvetenhet till det. Genom att uppleva 
att märket känns bekant och familjärt, samt att man känner igen det, ökar chanserna 
för att konsumenten ska vilja handla av just det märket.103  
 
Perceived quality 
Kvalitetsnivån för företagets utbud är viktig att beakta då det styr den mottagna 
kvalitetsnivå som kunden upplever. Det är mycket viktigt att köparen känner att de 
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produkter man valt att köpa lever upp till de förväntningar man har, annars kan 
köparens uppfattning om märket försämras, vilket kan få förödande konsekvenser för 
ett mindre företag, som är beroende av en trogen kundkrets.104  
 
Brand associations 
Brand associations handlar om de associationer och känslor som märket förknippas 
med i köparens medvetande. Det är mycket viktigt att dessa associationer motsvarar 
de känslor som företaget i fråga avser att framkalla hos sin omgivning, annars har 
man som bolag misslyckat i sin uppgift att skapa ett starkt varumärke. 
Marknadsföringen är tänkt att hjälpa företag med denna uppgift. Genom att beakta  
användarnas image, utbudets olika attribut och exempelvis användartillfällen, 
associationer till företaget, personligheten som varumärket sänder ut och står för, samt 
dess symboler, kan man öka chanserna till ett starkt varumärke.105  
 
Brand loyalty 
Styr kundernas lojalitet till varumärket, och är en mycket viktig del av 
varumärkesarbetet att beakta för en liten aktör. Genom att arbeta för Brand loyalty är 
det tänkt att framkalla både fler kunder, samt ökad lojalitet hos den hängivna 
kundkrets som en mindre aktör är så beroende av.106 

107 
Samband 
 
För att en liten aktör på den svenska barnklädesmarknaden ska kunna ta ett högre pris 
för sitt utbud, är det enligt mig viktigt att inneha ett kraftigt varumärke. För att en 
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liten aktör ska kunna synas och konkurrera på marknaden blir därför 
varumärkesuppbyggnad, Brand Equity, av stor vikt. Med ett starkt varumärke kan en 
liten barnklädesaktör nå framgång på marknaden och öka sina chanser för att uppnå 
lönsamhet. Framkallandet av associationer och kännedom kan uppnås genom 
förmedling av igenkänningsfaktorer och nostalgi som förknippar kunderna med de 
kläder som de själva använde som barn, och sina egna personliga preferenser och 
erfarenheter från barndomen. De mindre företagens viktigaste kunder bryr sig 
förmodligen  mycket om personliga och kvalitetsrika plagg för sina barn. 
Förmedlingen och produktionen av hög kvalitet är därför mycket viktig, menar jag, 
och bidrar till ett kraftigt varumärke. Samtliga teorier inom varumärkesuppbyggnad, 
Brand Equity, bygger på kundlojalitet och kundrelationer. Anknytningen till 
relationsmarknadsföringssynsättet ligger därför nära. Ökad kännedom och 
uppmärksamhet är faktorer kraftigt kopplade till ett starkare varumärke.  

3.3.4.2 Varumärkesstrategi 
 
Varumärket är naturligtvis av stor betydelse för mindre, svagare barnklädesföretag 
som är beroende av ett begränsat, köpkraftigt kundsegment, anser jag. Ett starkt 
varumärke framhäver ett företags värde och påverkar kunden i positiv bemärkelse. 
Det fungerar därför som en konkurrensbarriär, i min åsikt, och leder till högre 
lönsamhet. Varumärkesstrategi är därför viktigt att ta upp.108  
 
Ett starkt varumärke kan byggas med hjälp av att kvalitet byggs in i kärnprodukten, 
eller att man skapar en unik position på marknaden baserat på analys av 
varumärkesområde, arv, värde, tillgångar, personlighet och reflektion. Vidare kan 
repositionering användas för att dra fördel av nya möjligheter, samt användning av 
goda kommunikationsvägar för att skapa en klar position hos målgruppen. Ett starkt 
varumärke kan vidare bildas genom att ett företag är först ut på marknaden med att 
erbjuda en unik marknadsföringsproposition, arbetar på lång sikt samt använder sig av 
intern marknadsföring för att träna personal i värdefulla kunskaper och att sedan 
kommunicera märkesstrategin så att personalen förstår företagets grundläggande 
värderingar vilket företagets varumärke är baserat på.109 
 
Samband 
 
Ett starkt varumärke är mycket viktigt för en mindre aktör på denna konkurrensutsatta 
marknad, anser jag. Genom att företaget skapar sig ett starkt varumärke, växer 

                                                
108 Ibid. 
109 Ibid. 
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incitamenten för kunder att köpa dess produkter. Ett starkt varumärke förknippat med 
ett gott anseende och förtroende, minskar tröskeln till ett köp. Mindre aktörer är starkt 
beroende av en begränsad kundkrets och genom ett starkt och väluppbyggt varumärke 
kan dessa behållas och goda relationer kan skapas och växa fram.  

3.3.5 Marknadsföring 

3.3.5.1 Den massmediala relationen  
 
De händelser som sker i företag och på marknaden bevakas ofta av olika typer av 
massmedier. Detta görs dels utifrån ett samhällsansvar att vilja förmedla viktig 
information av ting som kan betraktas som allmännytta för allmänheten. 
Rapporteringen görs även utfrån att skapa sensationslystna nyheter, och kan därför 
vara vinklade på olika sätt. Det är viktigt för företag, enligt mig, att ha en nära relation 
till medierna då de många gånger kan komma att påverka företagens marknadsföring. 
”PR innebär relationer till intressenter med det yttersta syftet att befästa företagens 
rykte, image och brand equity”.110 Dessa relationer kan vara kopplade till samhället i 
stort, kommunen, facket eller aktiemarknaden exempelvis. Relationerna kan oftast 
betraktas som en marknadsföringsåtgärd. Det man avser att göra är att påverka 
konsumenter och övriga intressenters sätt att uppfatta och uppleva ett företag och dess 
produkt. Kontakten till massmedier är därför mycket viktig. Resultatet av 
marknadsföringen påverkas bestämt av tre typer av massmediala relationer: 

- Relationen mellan massmedier och företagsverksamheter. 
- Relationen mellan massmedier och dess omgivning. 
- Relationen mellan de som exponerats för massmedial påverkan och företaget i 

fråga. 
Många av betraktarna som tar del av dessa nyheter kan arbeta på företaget, eller vara 
en kund eller potentiell konsument. Det kan även vara viktiga finansiärer eller andra 
betydelsefulla intressenter som har inflytande över företaget. Vare sig bolagen arbetar 
för en aktiv relation till massmedier eller inte, har de ändå en betydelse för 
verksamheten och dess kunder, vilket bör motivera en samverkan med dem. De är 
beroende av varandra. Målsättningen hos de båda kan dock gå isär då företag vill ha 
positiv publicitet, medan tidningar drivs av både informationsspridning samt 
sensationslystna nyheter som väcker intresse och säljer lösnummer.111  
 
Samband 
För en liten barnklädesaktör på en mycket konkurrensutsatt marknad, kan den 
massmediala relationen spela en betydande roll. Genom att synas i massmediala 
                                                
110 Gummesson, Evert. 2002. Relationsmarknadsföring; Från 4P till 30R, sid. 213. Liber AB. 
111 Ibid, sid. 212-214. 
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sammanhang med delar av sitt utbud av barnkläder, kan företaget få gratisreklam och 
ökad uppmärksamhet. En liten aktör bör därför, enligt mig, aktivt skapa och bevara 
relationen till medier.  

3.3.5.2 Word of Mouth 
 
När en kund köper höginvolverade varor, spelar lojalitet en betydande roll. Litar 
konsumenten på verksamheten med dess utbud, och hyser därmed förtroende för 
bolaget, fungerar lojaliteten som en typ av riskminimerare när köpare förvärvar en 
vara med högt engagemang och personlig betydelse. Är kunden nöjd med sitt köp 
skapas ofta både lojalitet och Word of Mouth-effekt. Med Word of Mouth menas att 
den nöjde kunden sprider sitt positiva omdöme av varan till människor i sin 
omgivning.112  
 

113 
 
Samband 
 
Denna modell kan kopplas till teorin om låg- respektive hög involvering, då Word of 
Mouth effektivt kan minska det risktagande som uppstår för konsumenter när de 
väljer att köpa en produkt med högt engagemang. Effekten minskar även oro för 
risktagande hos potentiella kunder som överväger ett köp. Word of Mouth av positivt 
slag är både ett effektivt och relativt billigt sätt att marknadsföra sig genom, och är 
därför av stor vikt för en liten barnklädesaktör, enligt mig. För företagen blir det 
viktigt att förbättra sin image och även öka uppmärksamheten om sitt märke eller 
butik. Detta kan Word of Mouth bidra till.   

                                                
112 Jobber, David. 2004. Principles and Practice of Marketing, sid. 814. McGraw Hill Education. 
113 Copyright- free bild, tagen från hemsidan: http://www.sxc.hu/ 
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3.3.6 Differentiering, Varumärkesförstärkning 

3.3.6.1 Strategier för differentiering, särskiljning 
 
Med differentiering menas sätt att utmärka en vara från konkurrenternas utbud, och på 
så sätt skapa en välfungerande konkurrensfördel som är tänkt att locka fler 
konsumenter till köp. Ett företag kan välja att exempelvis differentiera sin vara eller 
image.114  
 
Differentiering av vara 
Huruvida en produkt kan differentieras eller inte beror på en rad olika faktorer. 
Somliga varor kan lättare göras annorlunda än andra. För att differentiera delar av sitt 
utbud kan ett företag använda sig av exempelvis produktens form eller utseende, dess 
karaktär och kvalitetsnivå samt hur hållbar den är. En varas form kan exempelvis 
karakteriseras och särskiljas med hjälp av den fysiska strukturen. Olika särskiljande 
faktorer som stödjer de basfunktioner som varan har, är likaså vägar att ta till för att 
kunna urskilja en produkt.115  
 
För att ett företag ska kunna ta ett högre pris av köparen, bör det satsa på att erbjuda 
hög kvalitet på sitt utbud. Men hög kvalitet behöver inte betyda högsta möjliga, utan 
kvalitet som den viktiga målgruppen kräver eller hög kvalitet i relation till 
konkurrenternas kvalitetsnivå. Konkurrensfördelen som denna typ av differentiering 
kan inge kan minska sin effekt om företaget inte kan bibehålla samma kvalitetsnivå 
över tid. Här talar man om tre typer av kvalitetsstrategier som ett företag kan ta till; 
Antingen att kontinuerligt förbättra varan, vilket kan anses positivt ur kundens 
synvinkel. Andra strategin är att bibehålla samma kvalitetsnivå konstant över tid. Det 
tredje förslaget är att konstant minska kvalitén för att på så sätt kunna uppnå större 
vinster eller minska kostnadstryck inifrån. Den sistnämnda strategin är inte att 
rekommendera på lång sikt då det ofta leder till minskad lönsamhet och försämrat 
anseende hos omgivningen.116  
 
Med hållbarhet menas om varan i fråga håller vad den lovar eller inte. Upplever 
kunden att produkten inte mäter upp till dess förväntningar, leder det till besvikna 
kunder som med högsta sannolikhet inte gör några framtida återköp hos företaget. Om 
produkten däremot håller vad den lovar, leder det ofta till att verksamheten får ett gott 
rykte som i sin tur kan motivera ett högre pris på utbudet. Huruvida varan är trovärdig 
eller inte spelar även en betydande roll i sammanhanget. Om den kommer att fungera 
                                                
114 Jobber, David. 2004. Principles and Practice of Marketing, kap. 18. McGraw Hill Education. 
115 Ibid, sid. 693. 
116 Ibid, kap. 18. 
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och tillfredställer konsumenten på det sätt den utlovar, är trovärdigheten hög och leder 
till lojalitet hos kunderna.117  
 
Produktens stil påvisar hur varan känns för kunden och hur den fysiskt ser ut. Har en 
produkt en bra och fungerande stil kan det uppväga en mer omfattande prisnivå. Om 
den har en specifik och utmärkande konstart, skiljer den sig åt från konkurrenters 
utbud och blir därmed svårkopierad. Varans faktiska förpackning spelar likaså roll i 
detta avseende och kan hjälpa till att ge produkten en specifik och utmärkande stil.118  
 
Design kan hjälpa en verksamhet att positionera sig på marknaden och samtidigt 
utmärkas ur mängden. Det ger bolaget konkurrensfördelar, och kan ses som samtliga 
attribut som påverkar hur en vara fungerar och ser ut. En vara som är väldesignad är 
både enkel för verksamheten att distribuera och tillverka, samt okomplicerad för 
konsumenten att reparera samt använda. En satsning på design ökar likaså den 
estetiska aspekten och ger produkten ett bra och välfungerande utseende.119  
 
Differentiering av image 
Människor har olika uppfattningar om verksamheter och dess varumärken. Vad som 
påverkar dessa tankegångar är en aktörs image. Ett företags image och identitet är 
därför något som bolag arbetar intensivt med då det spelar en avgörande roll för 
kunders preferenser. Identitet handlar om på vilket sätt bolaget i fråga vill positionera 
och identifiera sig själva och sitt utbud på marknaden och för omvärlden. Identiteten 
styr företaget alltså till stor del själv.120  
 
Företagets image påverkas av faktorer som verksamheten inte kan kontrollera eller 
styra över. Det handlar om hur omvärlden ser på företaget och dess produkter. Med 
hjälp av en önskad image kan varornas värden och karaktärer lättare etableras, samt 
urskiljer företagets utbud från konkurrenternas. Företagets image leder likaså till att 
varan sammankopplas med en rad olika känslomässiga värden. Det är dock viktigt att 
företagets image förmedlas i samtliga delar av verksamheten och dess kommunikation 
ut till omgivningen och även samtliga delar som rör dess varumärke. Imagen måste 
alltså förmedlas av både beteendet av verksamhetens personal, bolagets atmosfär, 
medier och reklam för att den ska fungera så bra som möjligt.121 
 
Faktorer som kan förstärka ett bolags image kan exempelvis vara olika typer av 
                                                
117 Ibid. 
118 Ibid. 
119 Ibid. 
120 Ibid, sid. 260-294. 
121Ibid.  
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symboler som specifika färger som sammankopplas till märket, eller en erkänd 
personlighet. Det är viktigt att samtliga symboler konstant figurerar i anknytning till 
medier och reklam som företaget deltar i, för att uppnå en viss känsla eller historia 
runt utbudet. Ett bolag kan utmärka sig och särskilja sig även genom atmosfären som 
omringar företaget, det vill säga hur verksamhetens fysiska utrymmen, som dess 
butiker och kontor, ser ut. Det kan även skapa en viss image i samband med de 
happenings som företaget väljer att figurera kring.122  
 
Samband 
Då barnklädesmarknaden i Sverige, enligt mig, är präglad av hög konkurrens och 
flera aktörer, blir det viktigt för en mindre aktör att urskilja sig i mängden och synas 
på en trång marknad. Differentieringsstrategier är därför av stor betydelse, i min åsikt. 
Det blir kritiskt för en mindre aktör att erbjuda något unikt som ingen annan säljer. 
Det unika kan vara kopplat till varan man säljer, men det kan även vara något annat 
som ger konsumenten någon form av mervärde vid köp. Matchar företagets image 
med målgruppens, kan det i sig vara ett mervärde. För mindre barnklädesbutiker kan 
det likaså vara viktigt att särskilja sig och sitt utbud med hjälp av en utmärkande 
mönsterdesign, eller genom annorlunda färger och symboler. 

3.3.6.2 Positioneringsstrategier 
 
Positionering handlar om att utforma företagets utbud och image så att det ockuperar 
en urskiljande och speciell plats i huvudena hos målgruppen. Positioneringsstrategier 
beskriver var företaget avser att konkurrera samt hur de avser att konkurrera.123 
 
Samband 
 
För en mindre aktör på barnklädesmarknaden, är det viktigt att man ser över den 
position man blivit tilldelad, eller själv valt, anser jag. Den position som ett företag 
har spelar en mycket stor roll för företaget och dess framgångar. Den avgör huruvida 
bolaget och dess utbud ockuperar en urskiljande och speciell plats i huvudena hos sin 
viktiga målgrupp, eller inte. För små aktörer är det viktigt att starkt förmedla övriga 
attribut än just ett lågt pris, och framhäva de förmågor som företaget besitter.  

3.3.6.3 Ompositioneringsstrategier 
 
Det är lätt att ett företag positionerar sig fel. Omgivningens dynamiska förändringar, 
som exempelvis kunders ändrade konsumtionsmönster och preferenser, kan kräva en 
                                                
122 Ibid. 
123 Ibid, sid. 210-242. 
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Teori/perspektiv/modell Område 

Relationsmarknadsföring 
Transaktionsperspektivet, 
massmarknadsföring 
 
Porters beskrivning av 
branschstadier samt de fem 
konkurrenskrafterna 
Produktlivscykeln 
Ansoff`s tillväxtstrategi 
 
Involveringsteori 
Kundrelationers livscykel 
Customer Relationship 
Management (CRM) 
Customer Experience 
Management (CEM) 
One- to- One Marketing 
 
Brand Equity 
Varumärkesstrategi 
 
Den massmediala relationen 
Word of Mouth 
 
Differentieringsstrategier 
Positioneringsstrategier 
Ompositioneringsstrategier 
 

Relationer 
 
 
 
Övergripande marknads- och 
företagsbeskrivning 
 
 
 
 
Kunder 
 
 
 
 
 
 
 
Differentiering, 
Varumärkeförstärkning 
 
Marknadsföring 
 
 
Differentiering, 
Varumärkesförstärkning 

kontinuerligt uppdaterad positionering av företagen i en konkurrensutsatt bransch. De 
kan behöva identifiera en ny målmarknad, sina differentiella fördelar, eller både och.  
Därför kommer även ompositioneringsstrategier att tas upp. Dessa delas, utifrån 
nyckelvariablerna produktdifferentiering och målmarknad, in i; image repositionering, 
produkt repositionering, ogripbar repositionering samt gripbar repositionering.124  
 
Samband 
 
Det är lätt att ett företag är missnöjt med den position som det blivit tilldelat eller 
själva skapat. Omgivningen är dynamisk och snabbt växlande vilket kräver en mycket 
stark och konkret positionering för att klara sig på marknaden. Att inse när och hur 
man bör ompositionera sig är därför viktigt. Därför tas denna teori upp i arbetet. 
Nedan: Egen illustration. 
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3.4 Teoretisk syntes 
 

För att förtydliga sambandet mellan mina valda teorier och modeller, har jag valt att 

upprätta en teoretisk syntes. Denna styrs av min uppsats syfte och frågeställning då 

samtliga teoretiska inslag är tänkta att hjälpa till att besvara dessa. Avslutningsvis 

tillkommer min teoretiska referensram som ett försök till att mer konkret 

operationalisera mina teorier och modeller så att de kan användas på ett bra sätt i 

analysarbetet av min uppsats. 

  

Relationsmarknadsföringssynsättet genomsyrar uppsatsens syfte och aktuella 

frågeställning då modellen fokuserar på skapandet av mervärde samt långsiktiga 

kundrelationer. I detta avseende kan ovanstående synsätt ses som grunden till den 

teoretiska syntesen samt vidare arbetet i fråga. Transaktionsperspektivet, med dess 

massmarknadsföring för att nå ut till kunder, kan ses som motsatsen och kommer vara 

ett relevant instrument att använda i den empiriska jämförelsen av företagen i 

varierande stolek. Tillsammans beskriver dessa perspektiv de fundamentala delarna 

av relationer.  

 

För att kunna analysera företagen och dess verksamhet, samt eventuella möjligheter 

och tillika begränsningar, och marknaden på ett övergripande och överskådligt sätt, 

uppmärksammas Porters beskrivningar av branschstadier och konkurrenskrafter. 

Produktlivscykeln kan ses som ett bra hjälpmedel att skåda de olika företagen med 

och beakta deras olika ålder och erfarenhet inom branschen. Det större företaget 

befinner sig, exempelvis, i annat stadium än de mindre aktörerna, menar jag. Ansoff`s 

tillväxtstrategi beskriver vägar för hur ett företag kan uppnå tillväxt. I takt med att 

marknaden ändrar utseende måste även dess företag finna nya vägar och mål för att 

uppnå en god lönsamhet. Tillsammans bidrar dessa teorier till en övergripande 

marknads- och företagsbeskrivning.    

 

Barnklädesmarknaden har förändrats och nya konsumtionsmönster kan skådas. 
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Föräldrar vill idag köpa alltmer kvalitetsrika och personliga kläder till sina barn. 

Kläderna bör i allt högre grad matcha deras identitet och image. Barnklädesköpet har 

förändrats och köpare är idag mer engagerade i sitt köp, och risktagandet blir därmed 

större. Involveringsteorin är en modell som beskriver detta fenomen som styrt den 

aktuella marknadsutvecklingen, samt kunders köpmönster, och modellen skiljer 

mellan hög- och låginvolvering. Framförallt mindre barnklädesaktörer måste, för att 

uppnå lojala och engagerade konsumenter, arbeta för goda kundrelationer, anser jag. 

En välfungerande relation till sina kunder är väldigt viktigt. Därför tas 

Kundrelationernas livscykel upp, tillsammans med Customer Relationship 

Management (CRM), Customer Experience Management (CEM) och One- to- One 

Marketing. Kompletterande med Involveringsteorin sätts kunder och relationer i 

fokus. 

 

Ett starkt varumärke är likaså mycket viktigt och ibland en förutsättning för att företag 

ska kunna skapa goda relationer till sina kunder. Ett litet barnklädesföretag bör 

speciellt arbeta aktivt med att arbeta fram ett kraftigt varumärke med en image man 

vill stå för och förmedla till sin omgivning, anser jag. Detta kan uppnås genom att, 

som företag, beakta Brand Equity samt Varumärkesstrategi. Dessa modeller illustrerar 

tillsammans differentiering och varumärkesförstärkning. 

 

Att skapa och inneha välfungerande relationer till medier, samt Word of Mouth-

effekten bidrar till ett starkare varumärke, samt därmed till lojala och engagerade 

konsumenter. Det leder likaså till ökad uppmärksamhet, vilket är nödvändigt för en 

aktör på den konkurrensutsatta, svenska barnklädesmarknaden, anser jag. 

Tillsammans rör dessa modeller företagens marknadsföring. 

 

Som en, framförallt mindre, aktör är det likaså viktigt, enligt mig, att sticka ut från 

mängden och erbjuda något speciellt som kunder inte kan finna någon annanstans. 

Det gäller likaså att positionera sig på ett sådant sätt, att man utmärker sig från 

mängden och att kunderna hittar till företaget. Det behövs på en marknad som både är 

föränderlig och där konsumtionsmönstren ändras kontinuerligt. 

Differentieringsstrategier tillsammans med Positioneringsstrategier samt 

Ompositioneringsstrategier beskriver vikten av att särskilja sig och på så sätt stärka 

sitt varumärke. De lyfter fokus till att vara föränderlig och unik samt att skapa en god 
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position på marknaden. Tillsammans betonar de differentiering och 

varumärkesförstärkning. 

 

För att besvara uppsatsens syfte och frågeställning krävs det ett system som illustrerar 

arbetets olika teoretiska delar och inslag, samt på vilket sätt alla är viktiga och fyller 

sin funktion, samt hör ihop med övriga val av modeller. Detta försöker jag visa 

genom ovanstående teoretiska syntes. Samtliga modeller och teorier som ovan nämnts 

leder, enligt mig, till både lönsamma och goda relationer till kunder, och så 

småningom även till lönsamhet på en konkurrensutsatt marknad.  

3.5 Teoretisk referensram 
 

Syftet med uppsatsen är att analysera, utvärdera och jämföra fyra företag, i 

varierande stolek, i avsikt att ta reda på hur de bedriver sin marknadsföring för att 

uppnå lönsamhet på den svenska barnklädesmarknaden. Syftet mynnar ut i 

frågeställningen: ”Hur kan små aktörer på den svenska barnklädesmarknaden, med 

hjälp av marknadsföring, skapa lönsamma och goda relationer till sina kunder?”   

 

Den teoretiska referensramen är anknuten till teoridelen och syftet är att konstruera 

variabler sammanfogade från varje teori, som sedan kommer att användas i 

analysdelen som stenar, var analysen är uppbyggd efter. Det är utifrån syftet och 

frågeställningen, och därmed teorierna, som variablerna konstruerats för att vidare 

undersökas i empiridelen.  

 

För en, framförallt mindre, barnklädesaktör är lojalitet väldigt viktigt, alltså att man 

lyckas skapa en trogen, lojal kundgrupp. Utan det kan inga egentliga stabila 

marginaler uppvisas för företaget och lönsamhet på denna konkurrensutsatta marknad 

känns avlägset, enligt mig. Lojalitet är därför den överordnade variabeln i detta 

avseende. Utifrån denna presenteras en rad olika underordnade variabler som skapats 

utifrån de olika teorierna och perspektiven. Detta har lett till en rad olika 

undersökningsområden som är tänkta att underlätta för läsaren i empiridelen, där jag 

presenterar mitt resultat och min analys.  
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• Utifrån relationsmarknadsföringsperspektivet och transaktionsperspektivet, 

massmarknadsföring, bildas undersökningsområdet relationer, där de 

underordnade variablerna är samspel och förbindelser. Samspel och 

förbindelser har valts för att undersöka hur de olika verksamheterna 

bedriver sitt arbete för att uppnå mervärde åt både sina intressenter och 

viktiga konsumenter. Har de en långsiktig och nära relation till sina köpare 

och omgivning, kan man anse att dem aktivt bedriver ett arbete för just 

långsiktiga kundförbindelser och värdeingivande åtgärder. Visar resultatet 

på att aktörerna istället arbetar med kortsiktiga växlingar mellan 

konsumenter och intressenter, kan man anta att de olika verksamheterna i 

fråga arbetar efter ett transaktionssynsätt. Man uppmärksammar inte sina 

kunder individuellt, utan de ses som en homogen, bred målgrupp. 

Relationsskapandet anses inte viktigt, och prioriteras därför inte. Företaget 

bedriver samma typ av marknadsföring gentemot sina kunder. 

Kommunikationen mellan företaget och dess kunder är mer stel, snäv och 

begränsad. Priset är en avgörande faktor, snarare än kundlojalitet. 

• Porters modeller som beskriver branschstadier samt konkurrenskrafter, 

tillsammans med Produktlivscykeln och Ansoff`s tillväxtstrategi, bildar 

undersökningsområdet övergripande marknads- och företagsbeskrivning, 

där de underordnade variablerna likaså är övergripande marknads- och 

företagsbeskrivning. Dessa har valts för att undersöka företagen, hur 

marknaden för barnkläder ser ut i Sverige, vilka eventuella möjligheter och 

begränsningar som finns för de olika aktörerna, samt vilka yttre 

omständigheter verksamheterna utstår i Sverige och som sedan eventuellt 

format deras rörelser och marknadsföring. 

• Involveringsteorin tillsammans med Kundrelationens livscykel, Customer 

Relationship Management (CRM), Customer Experience Management 

(CEM) följt av One- to- One Marketing skapar undersökningsområdet 

kunder där den underordnade variabeln är kundkaraktär. Variabeln 

används för att studera om aktörerna tror sig ha engagerade köpare. Om de 

olika verksamheterna anger att de har högengagerade konsumenter kan 

grunden för långsiktiga utbytesrelationer anses vara bra. Dessa minskar de 

risker som kan uppkomma för både köparna och företaget. Säljer företagen 

till engagerade kunder, finns potentialen att dessa så småningom blir 
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höginvolverade, vilket banar väg för att dessa i framtiden även gör återköp 

hos företaget i fråga och blir en frekvent konsument av verksamhetens 

produkter. Om aktörerna istället betraktar sina konsumenter som icke 

involverade, är grunden för ett långsiktigt förhållande och involverade 

kunder ganska så obetydlig, då de blygsamma risker som tillkommer köpet 

för både kund och företag inte motiverar något större engagemang och 

involvering. Hur bedriver aktörerna sin verksamhet för att uppnå 

kundkontakt, och hur arbetar dem för att bevara den? Det är högst 

väsentligt att bolagen känner sina konsumenter och bildar kunskap om dem 

för att skapa lojala och involverade köpare. Om företag väljer att inte 

bevara kontakten till sina konsumenter, kommer det förmodligen resultera i 

opålitliga och ickebestående köpare. Genom att skapa ett starkt band till 

dem, motiveras kunderna att vara lojala mot företaget.  

• Brand Equity och Varumärkesstrategi handlar om differentiering och 

varumärkesförstärkning, där den underordnade variabeln är 

varumärkesuppbyggande. Variabeln används för att studera hur de olika 

aktörerna arbetar för att vidareutveckla sitt varumärke samt förmedla denna 

till dess omgivning. Det beskriver likaså kvaliténs betydelse för både 

företaget och dess kunder. Variabeln används även för att undersöka hur 

verksamheterna uppfattar sin egen image och identitet och hur väl de 

matchar konsumenterna. Om företagen själva arbetar för ett starkt 

varumärke och att påvisa bra kvalitet på sitt utbud och service tillsammans 

med den image och identitet som de olika aktörerna representerar, finns 

förutsättningar för lönsamhet. Om inte, är de relativt begränsade.  

• Den massmediala relationen samt Word of Mouth modellen är inom 

marknadsföringsområdet, där uppmärksamhet är den underordnade 

variabeln. Genom att undersöka hur de olika aktörerna ökar 

uppmärksamheten kring sin verksamhet och utbud, får jag även reda på hur 

företagen marknadsför sig, med vilka medel. Om företagen anger att de 

inte aktivt arbetar för att öka sin uppmärksamhet hos sin omgivning, 

kommer de att synas mindre och det kan bli svårt att uppnå lönsamhet, 

framförallt som liten aktör, på denna konkurrensutsatta marknad. Hur väl 

arbetar bolagen med att synas i exempelvis olika branschtidningar? 

Upprätthåller man den massmediala relationen, och nyttjar den? Bedriver 
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företaget sin marknadsföring på ett effektivt sätt? Når man sin målgrupp? 

Finns en väletablerad marknadsföringsstrategi? Finns tillräckligt med 

resurser? Dessa är några frågeställningar som jag avser att undersöka inom 

detta område. 

• Differentieringsstrategierna tillsammans med Positioneringsstrategier och 

Ompositioneringsstrategier mynnar ut i områdena differentiering och 

varumärkesförstärkning, med den underordnade variabeln särskiljning. 

Variabeln används för att undersöka om, och isåfall hur, verksamheterna 

arbetar för att utmärka sig på marknaden och från de andra konkurrerande 

företagen. Mervärde går att uppnå om bolagen aktivt försöker utveckla ett 

utbud som är unikt. Då kan man skapa ökad kännedom på en trång 

marknad med många aktörer som vill synas. Ett annat sätt att särskilja sig 

på är att bygga upp ett varumärke som matchar de värderingar som 

företagets målgrupp delar. Jag vill undersöka hur företagen arbetar för att 

differentiera sig. Någon form av strategi behövs för att kunna stå ut, och 

uppnå lönsamhet på denna konkurrensutsatta marknad.  
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4 EMPIRI 
 

Jag har medvetet haft en hittills genomgående, specifik teoriordning där jag först 

beskrivit relations- och transaktionsperspektivet, då de är två fundamentala 

relationssynsätt som präglar uppsatsen. Sedan följer teorier som är tänkta att 

beskriva barnklädesmarknaden och dess aktörer i stort. Därefter tillkommer en rad 

olika teorier som beskriver kunden och relationsuppbyggnad mellan företag och 

kund. Kort efter detta följer modeller som handlar om varumärkesuppbyggnad, 

marknadsföring samt sätt för ett företag att differentiera sig, göra sig annorlunda. 

Jag har velat härleda läsaren från övergripande, generella teorier och perspektiv till 

smalare modeller.  

 

Denna specifika ordning redovisas både i teoriavsnittet, den teoretiska syntesen och 

referensramen. Totalt undersöker jag sex olika områden. Dessa, tillsammans med 

respektive variabler, kommer fortsättningsvis även undersökas, men inte i samma 

ordning som ovan följt. 

 

Ordningen blir annorlunda för att många av dessa perspektiv, teorier och modeller 

även hänger ihop på andra sätt än genom den ordning och det samband som 

beskrivits ovan. Systematiken är likaså underordnad och beroende av det logiska 

systemet för empiriavsnittet. Ordningen i empiriavsnittet, och analysavsnittet, styrs 

hädanefter av mina intervju- och undersökningsfrågor och den ordning de ställs i de 

fall intervjuer skett. Varje fråga är kopplad till perspektiv, teorier och modeller som 

redovisats för i arbetet. Detta samband finns rapporterat på samma plats i arbetet 

som de bifogade intervjufrågorna.  

 

Det har tillkommit ett avsnitt dock, som jag nämner framtidsutsikter. Det är dock 

inget område i den mening att det kommer analyseras, utan kan ses som frågor 

anknutna till företagens mål och framtidsvision och kan likaså betraktas som 

relevanta frågor att avrunda en intervju med, i de fall intervju skett.  

 

För att du som läsare inte ska behöva bli ytterligare förvirrad, så kommer du 

upptäcka att två områden, redovisade i den teoretiska referensramen ovan, har 

samma variabler. Dessa slås därför naturligtvis ihop i analysavsnittet.  
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Ordningen av områden, med respektive variabler, blir nu enligt följande: 

-Övergripande marknads- och företagspresentation 

-Differentiering och Varumärkesförstärkning 

-Kunder 

-Marknadsföring 

-Relationer 

-Framtidsutsikter 

 

I empiriavsnittet framförs fallföretagen Kappahl, Chickenpox, Minifolk samt Mykidoo 

och de intervjuer eller övrig informationsinsamling som ägt rum återges efter de olika 

undersökningsområdena.  

4.1 Kappahl 
 

När jag beslöt mig för att inkludera Kappahl i min uppsats, vände jag mig till Julia 

Gustafsson, marknadsförare inom företaget. Hon tog en titt på mina intervjufrågor, 

och menade att informationen till dessa fanns på deras hemsida. Jag har därför, utifrån 

den informationen jag funnit på företagets hemsida i bl.a. årsredovisningar, dragit 

egna slutsatser och analyser, något jag vill reservera mig för men likaså starkt 

poängtera. Följande information är alltså inte hämtad från en direkt intervju.  

 

Övergripande marknads- och företagspresentation 

Kappahl´s historia sträcker sig bakåt i tiden till början av 1950-talet då grundaren, 

Per-Olof Ahl, etablerade en butik i Göteborg. Butiken sålde kappor som snabbt blev 

eftertraktade, och affären började sakta men säkert växa till framgång. Fler butiker 

öppnades i städer runt om i landet och omsättningen började så småningom att öka. 

Tiderna för framgång flukturerade kraftigt de följande åren, vissa perioder var 

kantade av god framgång, medan andra snarare kan beskrivas som svåra tider på 

marknaden. Det var inte förän början av 1970-talet som verksamheten utökade sitt 

sortiment till att även gälla barnkläder. I efterhand kan man konstatera att 

utbudskomplementet blev en succé. Åren därefter värvades både fler butiker och 

länder. Idag har Kappahl butiker i Norge, Finland samt Polen. Antalet affärer ökar för 

varje år. Den största marknaden är fortfarande Sverige. Man har beräknat att det totala 
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värdet på företagets svenska marknad uppgick till 158 miljarder kronor i början av år 

2008, efter goda år av tillväxt. Nettoårsomsättningen för år 2009 uppgick till 4866 

miljoner kronor.125  

Företagets barnavdelning omsatte 1,4 miljarder kronor under åren 2008 och 2009. 

Denna försäljningsutveckling ledde till att marknadsandelen för 

barnklädesverksamheten uppnådde 12,5 procent i Sverige. Detta konstaterades av 

marknadsundersökningsföretaget GfK som lät göra en studie i augusti år 2008. För 

nuvarande står verksamhetsområdet barnkläder för 28 procent av företagets totala 

omsättning.126 

Utifrån de modeller jag använt mig av i arbetet som beskriver företagen och dess 

marknad på ett övergripande sätt, kan jag tyda att Kappahl agerar på en marknad som 

utmärker sig genom att företagets tillväxt varierar, vilket även intygas av företaget 

själv som menar att tillväxten i sin helhet varit positiv länge men att skillnader kunnat 

utvisas i vissa perioder. Bolaget bedriver en kamp om marknadsandelar, där Hennes 

& Mauritz, Lindex och Polarn och Pyret utgör viktiga konkurrenter som alla försöker 

nå ungefär samma kundsegment, och säljer till allt fler erfarna, fasta kunder. Man har 

även hos en större aktör som Kappahl insett behovet av kundlojalitet och flera av 

deras marknadsföringsstrategier är specifikt inriktade på att samla information om 

kunderna för att lära sig mer om dem, och på så sätt kunna nå de mest lojala 

kunderna, medlemmarna, på ett så bra sätt som möjligt och även belöna dem med 

vissa typer av erbjudanden för att de ska vara lojala mot företaget och fortsätta köpa 

deras barnkläder. Man kan även se tendenser, enligt mig, till att 

marknadskonkurrensen lägger större tonvikt på kostnad och service samt att den 

internationella konkurrensen ökar.127  

Nyetableringshot, substitutionshot, köpares- och leverantörers förhandlingsstyrka 

samt rivalitet mellan nuvarande konkurrenter, är, som tidigare nämnts, faktorer som 

                                                
125 www.kappahl.se se aktuell årsredovisning. 
126 www.kappahl.se se aktuell årsredovisning. 
127 Se modeller för övergripande marknads- och företagsbeskrivning. Information även från Kappahl`s 
hemsida. 
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bestämmer intensiteten och lönsamheten för barnklädesbranschen och kan bli 

avgörande vid utformningen av Kappahl`s marknadsföring.128 

I takt med att det har skett flera nyetableringar på marknaden, då många mindre 

företag ser chansen att lyckas nå ut till den högkonsumerande omgivningen, kan jag 

tyda en tendens till minskad lönsamhet inom branschen, och att det kan vara/varit 

aktuellt för företaget att sänka sina priser, trots höjda kostnader för företaget.129 

Marknadsutvecklingen, med fler konkurrerande aktörer, har, enligt mig, lett till ett 

ökat marknadsutbud av barnkläder. Detta har i sin tur lett till att köpares 

förhandlingsstyrka växt, vilket vidare lett till att de tvingat ned prisnivån i branschen, 

förhandlar om högre kvalitet samt spelar ut konkurrenterna mot varandra. Detta har 

säkerligen påverkat Kappahl`s verksamhet och företaget kan ha fått mindre makt i 

takt med den förändrade marknadsutvecklingen.130 

Rivaliteten bland konkurrenterna inom branschen har blivit hårdare, enligt mig, och 

det blir allt vanligare med prisutspel, reklamkampanjer, produktlanseringar samt ökad 

fokus på kundservice och garantiåtaganden, som metoder att skapa sig fördelaktiga 

positioner på marknaden. Jag tolkar det som att Kappahl arbetar aktivt och 

kontinuerligt med samtliga typer av utspel i syfte att öka sin konkurrenskraft och 

försöka uppnå god lönsamhet på marknaden.131 

Kappahl`s branschstruktur har starkt inflytande på hur konkurrensens spelregler ser ut 

samt vilka strategier som kan vara tänkbara att använda inom företaget, anser jag.132 

Företaget har funnits relativt länge och befinner sig, enligt mig, i ett mognadsstadium. 

Fler konkurrenter har dykt upp på barnklädesmarknaden, som tidigare nämnts. 

Följden av det har lett till sänkta eller konstanta priser i branschen som helhet, enligt 

min åsikt. För att ligga kvar i ett mognadsstadium, som symboliseras av väletablerade 

produkter och ”mjölk”-möjligheter av vinster, och för att inte inleda en nedgångsfas, 

arbetar Kappahl kontinuerligt med nylanseringar av deras barnklädesutbud. Detta sker 

genom produktförbättringar, utseendeförändringar och exempelvis nya 
                                                
128 Ibid. 
129 Ibid. 
130 Ibid. 
131 Ibid. 
132 Ibid. 
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kombinationer. Allt detta för att kunna skapa ökad uppmärksamhet och få fler kunder. 

Ett mer intressant och kontinuerligt förbättrat utbud leder, enligt företaget och mig, 

till bättre kundrelationer och därmed förbättrade lönsamhetsutsikter.133  

Kappahl`s omgivning är både konkurrensutsatt och dynamisk. Efterfrågan har på 

senare tid ändrats, och konsumtionsmönstren antagit nya former. För Kappahl innebär 

detta en chans, eller ett krav, till förändring, menar jag. För att företaget ska lyckas 

uppnå försäljningstillväxt bedriver Kappahl främst produktutveckling som strategi för 

att utveckla nya produkter på existerande marknader.134 

Differentiering och Varumärkesförstärkning 

Företagets övergripande affärsidé lyder; ”Prisvärt mode för många människor”. De 

anser själva att  en av deras främsta uppgifter är att ge människor chansen att klä sig 

väl. Har en kund köpt ett plagg hos dem, vill företaget att denne ska känna sig 

moderiktig och ekonomisk. Överför man Kappahl´s generella affärsidé till deras 

barnklädesområde, kan affärsidén istället tolkas som; ”Prisvärt barnmode för alla 

åldrar”.   

Kappahl´s viktigaste konkurrensfördelar är, enligt de själva, att de säljer ett 

barnklädesutbud som passar så pass många barn, i alla åldrar och stolekar. Man når ut 

till en mycket bred målgrupp alltså. Företaget menar vidare att de inte tror på det 

motsägelsefulla förhållande som idag råder mellan pris, design och kvalitet, utan 

menar att det faktiskt går att kombinera i ett företag som går bra ekonomiskt, men 

som också starkt tror på att bra, snygga kläder inte ska behöva kosta särskilt mycket. 

De menar att de har full förståelse för barnfamiljers begränsade ekonomi, och vill 

stötta det, snarare än sälja plagg som endast en liten andel av barnfamiljer har råd att 

köpa.  

Vidare menar Kappahl att det faktum att det mesta, för de flesta, ska kunna hittas i en 

och samma butik, är en viktig konkurrensfördel som företaget anser sig besitta. Som 

familj har man många gånger barn i spridda åldrar, med olika behov, som alla 

behöver nya klädesplagg. Att springa mellan olika affärer eller avdelningar är väldigt 

                                                
133 Ibid. 
134 Ibid. 
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opraktiskt och tidsödande, vilket inte alls stämmer in på en tidspressad familj med 

hektisk vardag. Deras målgrupp är därför nyfödda till cirka 14-åringar, vilket de anser 

täcker in hela barnåldern. Därefter betraktar företaget individerna som vuxna eller 

ungdomar, som då kan köpa bättre passande ungdoms- eller vuxenkläder hos 

företaget.  

Barn utvecklas väldigt snabbt, så behoven av nya kläder växer sig starkare under vissa 

perioder och ser annorlunda ut beroende på vilken ålder man tillhör, fortsätter 

Kappahl. Klädernas användningsområde skiftar också snabbt efter vilken ålder ett 

barn befinner sig i. Kappahl har utvecklat beskrivningarna ”färgkladdande” två-åring 

samt ”kojbyggande” sexåring för att illustrera detta. Vad man anmärkt på är att de 

mindre barnens köp av kläder oftast styrs utifrån särskilda behov av vissa typer av 

plagg som man avser använda i vissa särskilda sammanhang, exempelvis finkläder 

som barnet kan ha på sig under födelsedagskalas, eller regnkläder till dagis. 

Funktionalitet står alltså i dessa fall i fokus, vilket man beaktar inom företaget. Dessa 

ska vara av hög kvalitet men även trendiga vad gäller modeller och färger, fortsätter 

Kappahl. 

Vad som styr inköpen för de äldre barnen, ”tweenisarna” som Kappahl kallar denna 

målgrupp, är snarare att de ska vara moderiktiga. Barn i dessa åldrar har betydligt 

större makt över klädvalet än vad de yngre har, därför måste företaget beakta design 

tillsammans med kvalitet och bekvämlighet. Kvalitén är alltså inte det enda viktiga. 

Det gäller att man kan erbjuda ett trendkänsligt sortiment i tiden, poängterar företaget 

vidare.  

Då företaget riktar sig till en bred målgrupp, är det många behov som ska tillgodoses 

vilket är en tuff uppgift att klara av som företag, menar Kappahl. Designen ska passa 

alla, från de allra minsta till de äldsta ungdomarna. För att lyckas med detta arbetar 

företagets designers många timmar med att undersöka designefterfrågan och de 

möjligheter som finns, för att sedan samla inspiration från hela världen. Detta arbetar 

man med långt innan modet kommer hit, för att ligga ett steg före och kunna svara på 

den efterfrågan som kommer direkt. Kläderna ska dock inte endast vara snygga utan 

måste fylla sin funktion till det syfte respektive klädesplagg har, om det så är fest, 

utomhuslek eller skola, understryker företaget.  
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Alla barn ser olika ut idag. För att försäkra sig om att företagets utbud faktiskt passar 

de allra flesta, använder Kappahl sig av barnmodeller kontinuerligt som provar 

kläderna och som får bedömma plaggen vad gäller design, kvalitet och komfort. Trots 

att det givetvis sker en massproduktion av kläder, anser Kappahl att det är viktigt att 

se till detaljer då de gör mycket för det slutgiltiga intrycket av ett plagg. Detta 

försöker man beakta noggrant på Kappahl genom att låta designers och andra 

människor inom organisationen bevaka plaggens utformning, förklarar företaget. 

Företaget använder sig även av olika typer av kontrollerade tester som avser garantera 

klädernas kvalitet. Det man är mest intresserad av att undersöka, förutom kvalitén, är 

plaggets funktionella delar. Detta sporrar företaget i dess arbete med att skapa 

kvalitetsriktiga kläder, då dessa publikationer når företagets omgivning. Genererar 

studierna positivt resultat är det inte endast företagets kunder som påverkas av det, 

utan även Kappahl som får positiv publicitet. Ett exempel på resultat är ViFöräldrar`s 

undersökning av regnställ där Kappahl vann för ”Bäst i test”. Något företaget är 

mycket stolt över. 

Miljötänkandet har ökat de senaste åren och idag vill många konsumenter köpa 

miljömärka barnplagg, något som Kappahl valt att beakta genom att utforma ett 

bassortiment i babyklädesutbudet, som är miljömärkt. Detta har man även infört för 

de större barnens olika basplagg, berättar de vidare. Man vill helt enkelt bistå 

konsumenter med vad de efterfrågar. Det är viktigt som företag att följa den aktuella 

utveckling som råder på marknaden, menar man. Annars hamnar man oftast efter 

både sina kunder och konkurrenter.  

Inom barnklädesområdet uppfattar företaget sig som starka. Därför har de, enligt de 

själva, blivit så pass stora på marknaden som de faktiskt är. De anser sig ha passande 

och bra kläder för barn i alla åldrar, vilket verkar uppskattas av omgivningen. 

Då vissa plagg har gått särskilt bra, har man valt att nylansera vissa delar av 

barnklädessortimentet, därbland deras byxor som säljer mycket bra i alla åldrar. Det 

nya jeansmärket heter Lab Industries där man försökt förbättra passform, kvalitén, 

tvättar samt urval och finish. Man vill helt enkelt bli starkare inom sin position på 

marknaden för att lättare kunna stå emot konkurrens utifrån, förklarar företaget.   
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Ett annat område man är stark inom är accessoarer där även en kontinuerlig 

utveckling sker och där man hela tiden försöker vara bäst då försäljningen är väldigt 

bra, något man inte vill tappa, enligt företaget själv. Därför väljer man att satsa på just 

det området.  

För att behålla sin plats och position hos köpare av småbarnskläder har det populära 

sortimentet Kaxs utökats. Småbarnsurvalet har i övrigt likaså breddats, förklarar man.  

För att underlätta för företagets konsumenter, har man skapat en egen yta tillägnad de 

yngre i butiken. På så sätt kan de lättare hitta. Urvalet av klädesmodeller har även 

utökats då man vill satsa på de allra minsta. Varumärket Kaxs har förlängts med 

KaxsProxtex, en kollektion med bra funktionskläder åt barn, som passar i regn, lera, 

snö och blåst och som tåls att torka i torkskåp och som syns tydligt när man barnen är 

i mörker. Reaktionerna uppfattas från Kappahl´s sida som positiva av denna insats.  

Pjamasar för de mindre barnen och underkläder till de äldre säljer likaså bra. Därför 

har man valt att göra om och förbättra vissa delar av underklädesutbudet i hopp om att 

förbättra sin ställning ytterligare inom barnklädesområdet, förklarar man.  

De barnkläder som Kappahl idag säljer består av tre olika stoleksgrupperingar som 

riktar sig till de allra minsta, de små och de större barnen. Den första gruppens utbud 

beskrivs som mjukt och skönt mode för de yngsta barnen. Den andra gruppens 

barnkläder sammanfattas som busiga och tåliga kläder för pojkar och flickor. Den 

tredje gruppens barnkollektion  kan ses som stilsäkra och bekväma kläder för killar 

och tjejer, förklarar företaget.  

För killar och tjejer mellan 7 och 14 år finns varumärket Lab Industries, en kollektion 

med jeansplagg där fokus ligger på trendigt.  

För de riktigt små barnen och de lite större flickorna och pojkarna har man utformat 

märket Kaxs, som är tänkt att symbolisera kvalitetsrika, färgglada och lekfulla kläder 

i hög kvalitet som främst passar till vardags.  

De underkläder, sockor, nattplagg och morgonrockar som man erbjuder barnen består 

av series Bodyzone, som likaså är populära plagg. 
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Kappahl förklarar att de vill att deras varumärke ska stå för ett företag som säljer 

barnmode som är prisvärt och som passar barn i alla åldrar. Man vill även att bolaget 

ska symbolisera en barnklädesverksamhet som strävar efter att sälja både billiga, 

bekväma, hållbara och snygga kläder som rymmer alla barns livsstilar och specifika 

situationer. 

Hur Kappahl själva ser på sitt varumärke och utbud kan skilja sig markant från hur 

dess omgivning istället ser på företaget. Kappahl menar att de tror att deras varumärke 

uppfattas som, eller är känt som, en verksamhet där man kan finna praktiska och 

billiga barnkläder för alla åldrar. Kanske har inte alla kunder förstått att företaget 

genomgått en rad olika förändringar de senaste åren i syfte att även kunna erbjuda 

snygga, spännande och moderiktiga plagg som likaså har en god kvalitet. Detta är 

något som Kappahl arbetar aktivt för att förmedla till alla sina kunder. Det har blivit 

extra viktigt då föräldrars konsumtionsmönster ändrat form och att de idag efterfrågar 

alltmer personliga, unika plagg som ska matcha den identitet som föräldrarna själva 

vill förknippas med. Kvalitet, funktionalitet och ett billigt pris är inte de enda 

önskningarna på föräldrarnas önskelista. Detta måste Kappahl fortsätta att beakta och 

arbeta för, menar man. 

Kappahl har valt att framhäva design, komfort, kvalitet och ett lågt pris som de 

värderingar man främst laddar sitt varumärke med. Man betonar även jämlikhet 

mellan kön och plagg anpassade för barns lekfulla och upptäckande livsstil. Den 

sistnämnda värderingen är mycket viktig för företaget då man starkt protesterar mot 

de butiker som säljer vuxenliknande plagg till barn som inte tillåter barnen vara just 

barn. Detta vill man absolut inte bidra till, utan att istället erbjuda icke-hämmande 

kläder som snarare stimulerar till upptäckt och lek är en av deras viktigaste uppgifter, 

förklarar företaget.  

Genom att nylansera annorlunda, spännande och utstickande barnkläder ger man 

kunder fler valmöjligheter med ett varierande utbud, och på så sätt vill Kappahl även 

vidareutveckla sitt varumärke. Det är därför viktigt att arbeta kontinuerligt med de 

aktuella trender som gäller och vara förutseende, vilket man försöker vara. Som 

tidigare nämnts arbetar Kappahl redan mycket med att hämta inspiration från världen 

över med hjälp av deras designers för att utveckla ett barnklädessortiment som är 

tidsanpassat och efterfrågat av dess kunder.   
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Kappahl ser även kontinuerligt över de aktuella kollektioner man säljer för att göra 

dem bättre efter kunders synpunkter. Det visar på att man faktiskt lyssnar på sina 

kunder. Det är det viktigaste för Kappahl i arbetet med att vidareutveckla sitt 

varumärke kontinuerligt, hävdar man. 

Genom att vara nära kunden och exempelvis skapa olika typer av modevisningar och 

delta i dessa, eller samarbeta med olika branschtidningar eller barnklädesmässor, kan 

man väcka omgivningens intresse och inspiration vilket Kappahl avser göra för att 

förmedla dess varumärke till omgivningen. Detta är även viktigt ur en medial 

synvinkel. För att få medial uppmärksamhet och öka kännedomen om företaget är en 

god massmedial relation att föredra, vilket Kappahl beaktar. Det ställer krav på att 

företaget bedriver sin rörelse så bra som möjligt, men ger likaså god publicitet om 

man lyckas med något positivt, förklarar man vidare.  

Då barn kontinuerligt utstår yttre påfrestningar i dess aktiva vardag, är det viktigt för 

Kappahl att dess plagg består av hög kvalitet. Detta för att barnfamiljer oftast inte har 

råd att köpa nya plagg hela tiden. I stora familjer med flera barn är det vanligt att 

vissa plagg ärvs av yngre syskon i familjen, Kappahl vill att deras kläder ska tåla det 

och ha lång livslängd och slitstyrka.  

Det är likaså viktigt för Kappahl att konsumenten ska känna sig trygg vid köp av 

företagets kläder, menar man. Detta gäller inte enbart att de kläder man köper ska 

hålla, utan även vad gäller reklamationspolicy samt kläderna ur en säkerhetssynpunkt. 

Kappahl tror att man på bästa sätt kan bygga en värdegemenskap kring dess 

varumärke genom att just koppla varumärket till aspekter av trygghet som spelar stor 

roll för konsumenten. Då kan både företaget och dess konsumenters värderingar 

mötas på vägen, och lojalitet uppstå. Denna lojalitet vilar på förutsättning att ha en 

personlig kommunikation till kunderna när varumärket förmedlas utåt, förklarar man.  

När Kappahl talar om funktionalitet och dess betydelse är det dels ur konsumentens 

synvinkel, alltså att det köpta plagget ska fylla den funktion som den avser och uppnå 

hög kvalitet, men det är även väsentligt från föräldrarnas perspektiv när det kommer 

till tvättning och skötsel. Det är väsentligt att beakta enligt Kappahl då barn har en 

tendens att smutsa ner sig mer än vad vuxna gör tack vare deras lekande vardag 

utomhus.  
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Barnens vardag ger deras plagg en tuff uppgift då de slits en hel del. Faktorer som 

tvättegenskaper, slitstyrka, hållbarhet, vindtäthet, vattentäthet och flexibilitet sätts på 

prov. Varje del är viktig, och utan en funktion faller slutresultatet för kvalitén av ett 

plagg. Här talar Kappahl återigen om vikten av att låta barn vara barn och att därför 

sälja klädesplagg som passar barn och deras vardag, och inte plagg som endast 

hämmar dem. Plaggen kräver därför betydligt bättre kvalitet än vuxnas kläder, något 

som Kappahl anser är viktigt att uppmärksamma.  

Vad gäller emotionella, känslomässiga värderingar och laddningar som Kappahl 

kopplar till dess varumärke, talar man om att dels erbjuda produkter som är 

försvarsbara ur ett etiskt perspektiv, alltså plagg som producerats utifrån bra arbets- 

och miljöförhållanden, samt plagg som inte spelar på något omoraliskt eller 

opassande för barn, då man värnar mycket om socialt- och etiskt ansvar. De menar 

vidare att de har enorm makt att påverka vad barn klär sig i och vilka värderingar 

dessa vidare förmedlar, att man är mycket mån om att använda denna makt på bästa 

möjliga sätt och att samtidigt ta ett etiskt ansvar och stå för det man tror på samt det 

man inte stöttar eller tror på. Man vill även framhäva att man månar om miljön och 

för hälsan hos barn och att ett ekologiskt utbud därför är mycket viktigt. Det är viktigt 

för Kappahl att bygga känslomässiga värderingar för ett positivt tycke om den design 

som företaget skapar. 

Kunder 

Företagets målgrupp är, som tidigare nämnts, mycket bred. Man riktar sig till de allra 

minsta barnen till äldre barn i övergångsperioden till ungdomar, alltså runt 14 år. 

Målet är för Kappahl att lyckas erbjuda ett sortiment som passar alla i denna 

målgrupp och att samtliga alltid ska lyckas hitta det de vill bära i Kappahl´s butiker, 

oavsett vad sammanträffandet är, menar man.   

Kunderna beskriver de som bland annat en aningen kräsna som både vill ha hög 

kvalitet och funktionalitet på sina plagg, men också moderiktiga och billiga sådana. 

Man kan tänka sig att den största gruppen av kunder består av föräldrar som, precis 

som konsumtionsmönstren indikerar, är mycket engagerade i köpen och kräver det 

bästa för sina barn. Denna trend kanske man främst kan se i storstäderna, där 

konsumtionsmöjligheterna och kraven ser annorlunda ut.  
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Företaget utför regelbundet kundundersökningar. Detta gör man då man vill lära 

känna sina kunder och dess beteende och preferenser bättre. Dessa studier har visat att 

omgivningen bland annat värderar den ärliga image som Kappahl står för och 

förmedlar. Omgivningen får ett förtroende för verksamheten, vilket är något som 

glädjer Kappahl enormt. En aktör som är inriktad på kvalitetsrika barnklädesplagg 

och som gör kläder för barn och står på deras sida, är en image man hoppas företaget 

förmedlar utåt. Barn har vi alla varit menar företaget, och vi minns alla vikten av att 

ha de modetrendiga och hippa kläderna. Detta vill man bistå alla barn med, oavsett 

plånbok. 

Kappahl  tror att köpets styrande element är kvaliteten. Därefter efterfrågas utöver det 

ett unikt och designat plagg med hög modegrad. Genom ständigt tillkomna satsningar 

försöker man förena dessa faktorer i de plagg man skapar, utan att försaka kvalién.  

Marknadsföring 

Då de allra flesta shoppar sina kläder i butik, är det just där som den mesta 

kommunikationen sker mellan kund och Kappahl. Kommunikationen kan exempelvis 

handla om inspiration och hjälp som på ett så bra sätt som möjligt ska kommuniceras 

ut till kunden. Genom att använda kreativa skyltfönster, kunderbjudanden och 

kampanjytor i butik, hoppas man öka lusten för shopping och marknadsföra sig själv 

och de erbjudanden man har, förklarar företaget vidare. Man vill skapa en form av 

dragningskraft så har människor undermedvetet ska vilja gå in i en Kappahl´s butik. 

För att nå ut till alla sina kunder använder sig bolaget av en bred mediemix. Både 

reklam i massmedier, och kommunikation genom sms som skickas till respektive 

kund, används. Man har gjort flera undersökningar för att se vilket resultat dessa 

marknadsföringsåtgärder genererar. Man har dels kommit fram till att de ger positivt 

resultat för majoriteten av de påverkande.  

Företaget använder sig av vissa IT-system för att samla viktig information om dess 

kunder. Denna information används som underlag till aktiviteter som bedrivs inom 

Customer Relationship Management, CRM. Dessa aktiviteter kan vara både 

direktreklam samt sms och email. De två senare aktiviteterna har blivit ett allt 

viktigare inslag då internet vuxit sig enormt starkt och de flesta kommunicerar idag 

främst genom sin dator. Man har sett att andelen som vill ta emot 
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kampanjerbjudanden via sms och email ökat. Det är en kommunikationsväg till 

kunderna som är mycket viktig, understryker Kappahl. 

Den massmediala relationen är likaså viktig att underhålla. Kappahl anser att det är 

viktigt att skapa en relation till massmedier då de spelar en avgörande roll för 

företagets marknadsföring.  

Då användingen av internet idag är mycket hög, har det varit viktigt för Kappahl att 

anpassa sig efter marknaden och erbjuda vägar till konsumenten även där. Deras 

viktigaste forum är deras hemsida där man har försäljningsmöjligheter och service. En 

del av deras service är en stilguide som ska tillåta kunden att ställa frågor, få hjälp, 

råd och tips. 

På grund av den aktuella konsumtionstrend som idag präglar barnklädesbranschen, 

med allt fler engagerade kunder, måste företagen bilda långsiktiga relationer till sina 

kunder och uppnå kundlojalitet. Ett sätt för detta är att belöna de som handlar mest 

hos företaget. Detta har man möjlighet att göra på grund av kundklubb och 

medlemskort som samlar information om kunden, exempelvis hur ofta man handlar. 

Kortkunderna anses likaså handla mer än den genomsnittliga kunden. 

Lojalitetsprogrammet i Sverige är kopplat till Medmerakortet. I undersökningar har 

det visat sig att konsumenter med detta kundkort är mer benägna att tipsa sin 

omgivning om Kappahl och sprida Word of Mouth, än vad de som inte har kort gör. 

Därför har man valt att uppmärksamma sina kortmedlemmar och belöna dem med 

gynnsamma erbjudanden. 

Förutom butikernas utformning, är det viktigt att personalen är hjälpsamma och 

bemötsamma. Detta för att vinna konsumenternas tycke, vilket är mycket svårt i dessa 

tider av hög konkurrens. Kappahl`s överlevnad är i hög grad kopplat till att deras 

kunder föredrar dem framför andra butiker. På så sätt är chanserna för att nya kunder 

ska värvas högre.  

Butikens fysiska utformning spelar även en stor roll, då kunders första intryck är av 

avgörande roll. Butiken avser Kappahl vara välplanerad, genomtänkt och 

inspirationstriggande. Det ska genast kännas kul att komma in i butiken och man ska 

bli sugen på att köpa, förklarar företaget. Plaggens plats i butiken är även viktig och 
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placeras därför i anslutning till kompletterande eller matchande plagg. För att 

underlätta för kundens minne av Kappahl, vill man att samtliga Kappahl-butiker ska 

vara utformade på samma sätt. Man har skapat manualer för detta. Tack vare dessa 

exponeras teman och koncept på enhetligt sätt i alla Kappahl´s butiker. Då pågående 

annonskampanjer i medier kan väcka intresse hos konsumenterna och öka lusten att 

vilja ha ett typ av plagg som visas i kampanjen, är det viktigt att butikernas innehåll 

samspelas med de kampanjer som samtidigt exponeras i media, förklarar Kappahl. 

Något man därför valt att beakta. 

Personalen fyller även andra syften än ett gott bemötande i butik. De innehar en 

särskild expertis, vilket man avser och hoppas att företagets kunder utnyttjar i deras 

shopping. Det vill man iallafall, hävdar företaget. De kan hjälpa till vid valet av plagg, 

upplysa om roliga och spännande klädeskombinationer, eller ge skötsel och annan 

service direkt.  

Det är även viktigt att personalen påvisar aktuella reklamkampanjers innehåll, så att 

kunderna kan få ökad inspiration och hjälp om just de aktuella plaggen. De kan hjälpa 

till när det gäller smak och tycke angående passform. De kan likaså illustrera olika 

plaggmodeller och vad man bör tänka på vid köp av olika sorters material. Ett 

exempel man gjorde var att anordna byxprovarkväll under en byxkampanj för att 

väcka intresse men också tipsa kunderna. Man kunde snabbt se en ökad försäljning av 

byxor efter den insatsen, berättar Kappahl. 

Det är även viktigt för företaget att de anställda i Kappahl´s butiker känner sig 

manade och inspirerade till att ta egna initiativ. Vid ett tillfälle föreslog exempelvis 

personal vid en butik att de skulle klä sig i pjamasar för att öka dess försäljning, vilket 

de lyckades med. Dessa former av initiativ är något Kappahl värdesätter högt inom 

organisationen. 

För att återigen ge kunder ett enhetligt intryck av Kappahl, använder man sig av 

bestämda butikskoncept. Detta gör man helt enkelt i syfte att skapa något signifikant 

med dess butiker, som kunder snabbt ska känna igen och koppla till Kappahl. Man har 

nyligen uppdaterat dessa fastlagda koncept med avseende på modernitet, flexibilitet 

samt miljöanpassning, vilket företagets nyare butiker anammar. Man vill ta ett ansvar 

för miljön och har därför infört bättre belysning som ska minska energiförbrukningen 
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och även förbättra det visuella utseendet och inredningen i butikerna. Det nya 

konceptet hoppas man likaså ska uppfatta utbudet som mer prisvärt. Detta leder även 

till att butikernas utseenden kan variera något, något man eftersträvar.  

För att underlätta för kundernas shopping, utformar företaget butikerna med dess 

innehåll som provrum, kassor och exempelvis ljussättning, så att de ska framkalla 

inspiration och leda kunderna genom butiken med dess erbjudanden på ett flytsamt 

sätt.  

Relationer 

Forskningen för kvinnors hjärt- och kärlsjukdomar är en viktig fråga för Kappahl och 

som man stödjer kontinuerligt med hjälp av deltagandet i Go Red-kampanjer. I 

samband med kampanjen har företaget tagit fram en särskild kollektion av kläder 

samt en speciell kampanjnål, där försäljningen går till att stötta denna typ av 

forskning. Kappahl samarbetar även med Bris, Erikshjälpen, Hungerprojektet, Clean 

Project samt Majblomman, som man kontinuerligt ger finansiell hjälp. 

Att bilda goda relationer till sina konsumenter är mycket viktigt för Kappahl. Ett steg 

i ledet att skapa lojalitet hos sina kunder är att erbjuda god service, vilket främst sker i 

företagets butiker runt om i landet. Kappahl´s personal spelar därför en betydande roll 

i denna viktiga process. Men det stannar inte där, Kappahl har förstått att man även 

måste nå andra vägar för att nå ut till sina kunder, man har därför servicemöjligheter 

som kan erbjudades via email, Kappahl´s hemsida eller sms. Detta är viktigt både för 

att bevara befintliga kunder, men också för att värva nya. Marknadsföringen rymmer 

här en stor roll, och förutom traditionella marknadsföringsstrategier är det viktigt att 

man som företag finns nära kunden och dess omgivning. Modevisningar är ett 

exempel på events man frekvent delar i för att öka uppmärksamheten kring sitt 

varumärke och företag, och för att förbättra relationen till ens kunder. 

Framtidsutsikter 

På lång sikt hoppas man på Kappahl kontinuerligt kunna etablera fler butiker i de 

länder man är aktuell inom. Med marknadens förutsättningar på deras sida, anses 

detta mål realistiskt på sikt. Inom ett kortare tidsperspektiv hoppas man på att kunna 
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utveckla sitt barnklädessortiment till att bli ännu bättre och konkurrenskraftigt. Ett 

steg i detta led är att fortsätta skapa Vintage Stories linjen, men nu även för barn. 

Linjen är begränsad och kan ses som lite utöver det extra, då den står för exklusivitet 

och unikhet, varje plagg är skapade efter sin specifika historia och idé. Detta kan ses 

som ett tydligt försök för Kappahl att sudda bort den tråkiga funktionella samt 

kvalitativa stämpeln, och uttrycka sig mer nytänkande. Förhoppningsvis ska denna 

linje attrahera de föräldrar som efterfrågar det där lilla extra för sina barn.  

 

Kappahl vill även öka valmöjligheterna för dess kunder, därför vill man fortsätta 

vidareutveckla sin kollektion av jeans till barn, och att de olika linjerna ska skilja 

varandra åt i allt högre grad, bland annat med avseende på stil. 

4.2 Chickenpox 
 

Nedan återges sammanfattat intervjun med Maria E Askeroth, ägare av 

barnklädesbutiken Chickenpox.  

 

Övergripande marknads- och företagspresentation 

 

Chickenpox är en enskild firma och butiken öppnades den 29 oktober år 2007. 

Butiken är belägen vid Mariatorget på Södermalm i Stockholm och består av ägaren 

Maria E Askeroth. Tidigare fanns en medarbetare anställd, men för tillfället arbetar 

endast Maria och hennes make med företaget. Företaget omsätter cirka 350 000 kr om 

året. Omsättningen ökar lite för varje månad som passerar. Man är verksam i 

Stockholm, Sverige, men planerar att utöka med en webshop där man hoppas kunna 

nå ut till fler delar av både Sverige och övriga världen och på så sätt skapa fler kunder 

att sälja till.  

 

Chixkenpox befinner sig på en mättad marknad där tillväxten kan variera och 

konkurrensen om marknadsandelar är hög. För Chickenpox`s del är det därför viktigt 

att skapa fasta kunder att sälja till. Företaget bör även satsa på service då 

konkurrensen lägger större tonvikt på både relationsskapande med kunder, men även 
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kostnader och ökad internationell konkurrens.135  

 

Då Chickenpox är en liten, tämligen nystartad barnklädesaktör med relativt höga 

kostnader, har företaget inte någon möjlighet att konkurrera med ett lågt pris eller ett 

ännu välkänt varumärke. För denna aktör blir det istället viktigt att erbjuda något 

extra som konsumenter starkt efterfrågar, men till ett högre pris. Då fler tänker som 

Chickenpox, och antalet nyetableringar på marknaden ökar, tvingas priset nedåt. Detta 

påverkar dessa mindre aktörer och leder med största sannolikhet till att deras intäkter 

minskar på sikt. Chansen för överlevnad blir därmed mindre. Konkurrensen om de 

köpvilliga föräldrarna leder till ett mycket tufft företagsklimat, speciellt för dessa 

mindre aktörer med begränsade resurser.136  

 

Ett ökat marknadutbud leder likaså till att både köpare och leverantörer får ökad 

förhandlingsstyrka. För Chickenpox innebär detta att kunderna kan tvinga priser 

nedåt, förhandla om högre kvalitet eller spela ut företaget mot övriga konkurrenter. 

Det kan även leda till att Chickenpox`s leverantörer, det vill säga de märken butiken 

tar in, hotar med höjning av priserna eller minskning av kvaliteten på levererade 

varor. Tillsammans med ökad rivalitet bland konkurrenterna, kan detta leda till ett 

sämre företagsklimat för Chickenpox.137  

 

Sätt för företaget att stå emot dessa marknadskrafter, kan exempelvis vara att erbjuda 

ökad kundservice för att skapa sig en fördelaktigare position på marknaden och binda 

kunderna till sig på ett mer betydande sätt, något företaget beaktar.138  

 

Chickenpox är ett relativt nystartat företag, trots att det är äldst bland de mindre 

aktörerna som undersökts i denna uppsats. Företaget befinner sig, enligt mig, i en 

kombinerad introduktions- och utvecklingsfas. Kostnaden för att marknadsföra 

verksamheten är förmodligen relativt hög då många inte känner till företaget ännu. 

Dock börjar verksamheten att bli mer känd och återköp börjar förekomma, något 

företaget vittnar om. Det blir viktigt för Chickenpox att höja sina priser om företaget 

                                                
135 Se modeller för övergripande  marknads- och företagsbeskrivning. Information även från 
Chickenpox själva.  
136 Ibid. 
137 Ibid. 
138 Ibid. 
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gått in med ett lågt introduktionspris för att skaffa sig marknadstäckning.139 

 

Differentiering och Varumärkesförstärkning 

 

Chixenpox`s affärsidè är att sälja svenskdesignade barnkläder från relativt små 

designers. Från början var även affärsidèn att endast ha unisexkläder, men det har 

idag inte införlivats helt då många kunder efterfrågar både klänningar och kjolar till 

sina döttrar samt typiska pojkkläder till deras söner. Större delen av butikens 

sortiment är dock unisex. För att skapa goda relationer till en viktig kundkrets gäller 

det att man kan förmedla en kunskap och hängivenhet till sina kunder, menar Maria E 

Askeroth. Detta anser hon att hon är kapabel att göra, något som även hennes kunder 

uppfattar. Det är, menar hon vidare, otroligt viktigt att man kan bistå både service och 

kunskap till sina kunder. De har ofta frågor om hur man ska klä sina barn, och som 

personal är därför mycket viktigt att man kan besvara dem. Chickenpox särskiljer sig 

från andra barnklädesföretag då man erbjuder kläder som är både roliga, färgglada 

och annorlunda i sin stil. Man vill främst locka föräldrar som är designintresserade. 

Det finns även plagg som är mer blygsamma i sin design, så att alla ska kunna hitta 

något de gillar. Maria vill vidare betona att trots den danska märkesdominansen på 

barnklädesmarknaden, så är även Sverige ett land att designmässigt räkna med. Därför 

säljs endast svenskdesignat. Man har även en stark konkurrensfördel då man säljer 

vissa populära märken som inte finns i övriga fysiska butiker i Stockholm.  

 

Chickenpox är inget varumärke i den bemärkelsen att de själva designar och 

producerar barnkläder, utan de köper in märken och säljer vidare till slutkund. Men 

om man avser namnet Chickenpox, och dess varumärke, ska det representera en butik 

som saluför kvalitativa svenskdesignade barnkläder. Chickenpox tror Maria är känt 

för just barnklädesplagg av svensk design och god kvalitet.  

 

Värderingar som Chickenpox laddar sitt varumärke med är återigen svensk design till 

god kvalitet, av ekologiskt material i största möjliga mån, då många föräldrar 

efterfrågar plagg som är vårdande och naturliga åt sina barn. 

 

                                                
139 Ibid. 



 
 

76 

Företaget arbetar med att starta en webshop i syfte att vidarutveckla affären. Vidare 

håller hon ständigt ögonen öppna efter nya, roliga, funktionella barnkläder.  

 

För att förmedla butiken och dess image till omgivningen bedrivs annonsering i olika 

branschtidningar, som exempelvis Barn i Stan, och man har tidigare annonserat i 

gratistidningen Stora & Små, samt i tidningar som Södermalmsnytt och iCity. Maria 

E Askeroth berättar vidare att hon även medverkat vid marknader och mässor samt i 

form av internetannonsering. Framförallt arbetar Maria aktivt med 

relationsmarknadsföring, det vill säga att skapa kundlojalitet genom att behandla sina 

kunder på det sätt de vill bli behandlade, så att de kommer tillbaka och även 

rekommenderar sina vänner och bekanta att besöka butiken.  

 

Hon menar vidare att kvalitet är mycket viktigt för hennes företag och den image hon 

vill förmedla till sin omgivning. Då hon är en liten aktör så har hon valt att satsa på 

kvalitetsrika barnkläder till ett högre pris. Hon anser att kvaliteten ingår i priset och på 

så sätt kan ett högre pris vara motiverat för kunden. Väljer man att handla på en 

lågpriskedja så bör man veta att kvaliteten inte är den bästa. Då barn lever ett aktivt 

och livligt liv slits kläderna snabbt, speciellt de av billigare slag, och föräldrar tvingas 

då köpa nya. Genom att köpa kläder med kvalitet håller kläderna längre och man 

slipper köpa nya hela tiden. På längre sikt kan föräldrar spara pengar på att köpa 

hennes dyrare barnkläder, fortsätter hon.  

 

Chixenpox`s funktionella fördelar är att butiken säljer kläder som håller länge och 

som därför är tänkt att kunna användas länge av kunderna. Maria försöker även till 

viss del beakta tidigare kollektioner av kläder när nya beställs, för att de alla ska gå att 

kombinera och komplettera varandra. På så vis vinner kunden mer på att köpa 

butikens kläder, och behöver inte oroa sig över särskiljande stilar som inte ska passa 

ihop med tidigare köpta plagg. De emotionella, känslomässiga laddningar som 

företaget har, tror Maria är klädernas härliga och spännande design. Färgrika kläder 

efterfrågas av många, vilket hon till viss del beaktar när hon beställer olika märken till 

butiken. Man försöker även sälja plagg som ska kunna passa båda könen, jämställdhet 

är en fråga hon brinner starkt för, därför känns det väsentligt för henne att erbjuda 

någon form av unisexutbud. Miljöanpassade plagg, ekologiska sådana, prioriteras 

likaså då miljöfrågan är viktig för Maria.  
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Chickenpox är unik som den enda affär i Stockholm som endast säljer svensk design. 

Danmark är en överrepresenterad jätte inom barnklädesbranshen och de allra flesta 

butiker har barnkläder av danska eller övriga utländska märken. Hon vill flagga för 

Sverige som ett växande designland.  

 

Trots att Maria inte producerar barnkläderna själv, så är det viktigt att de symboliserar 

värderingar som stämmer överens med hennes. Detta har oftast fallit sig naturligt, då 

märkena gärna vill bli uppköpta av butiker som förringar samma värderingar som 

dem. Dessa tenderar att söka sig till Chickenpox rent naturligt.  

 

Butiken ligger vid Mariatorget på Södermalm, där Maria och hennes familj bor och 

tillbringar större delen av sin tid. Kostnaden för lokalen var en avgörande faktor när 

det kom till valet av butikslokal. Maria anser dock att butikens belägenhet med dess 

läge passar relativt bra för hennes verksamhet i den skala hon är verksam i idag. 

 

Kunder 

 

Chickenpox`s målgrupp är blivande, nyblivna eller föräldrar med barn upp till sex år 

med intresse att köpa barnkläder, samt mor- och farföräldrar. Målgruppen kan även 

ses som alla som är intresserade av att köpa barnkläder. Kunderna är främst 

engagerade och ser till vad deras barn bär samt vilka värderingar de förmedlar. De är 

även designintresserade som efterfrågar annorlunda klädesplagg. Företaget hoppas att 

dess kunder uppfattar butiken som trevlig och avslappnad med en serviceminded 

personal. Hon önskar att kunderna känner sig välkomna att komma förbi och titta, 

men ska inte känna sig tvingade att köpa någonting.  

 

Vidare tror hon att kvalitet, funktion och bekvämlighet är faktorer som är viktigast för 

kunder som köper barnkläder. Maria kan se två typer av barnklädesplagg. Dels 

plaggen som har experimentell design och där man vågar ta ut svängarna estetiskt. 

Plagg där designen är överordnad de praktiska och funktionella bitarna. Det finns 

likaså plagg där fokus främst ligger på kvalitet och funktionalitet. Sveriges barnkläder 

är mest kända för det sistnämnda, medan exempelvis Danmark är mer offensiv på 

designsidan. Maria tycker visserligen att båda delar är mycket viktiga, men att 

designen heller inte bör underskattas då det spelar en allt större roll för 
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högkonsumerande småbarnsföräldrar. Hon avser att erbjuda plagg som motsvarar 

båda delarna. På så sätt kan man hitta det mesta man söker i hennes butik, förklarar 

hon.   

 

Marknadsföring 

 

Chickenpox har ingen specifiserad marknadsföringsbudget, utan avsätter pengar till 

det som verkar mest intressant för tillfället och där de tror att de kan nå ut till nya, 

potentiella kunder. 

 

Man har valt att arbeta med annonsering främst i olika branschtidningar, som 

exempelvis Barn i Stan, men även i Södermalmsnytt och iCity samt på internet. 

Tidigare annonserade man i gratistidningen Stora & Små. Det är även viktigt för 

Maria att finnas nära kunden rent fysiskt, så att samtal och diskussioner kan föras och 

att kunder kan vädra sina åsikter direkt till henne. Marknader och mässor fungerar 

som en sådan mötespunkt. Där kan hon även träffa och bilda relationer till övrigt 

branschfolk.  

 

Företaget arbetar inte aktivt med en god relation till massmedier. Det förekommer att 

man annonserar i olika tidningar, men det är inget som sker regelbundet. Vissa av de 

märken som man säljer figurerar dock i medierna, där även Marias butik som 

återförsäljare får gratisreklam. Nya kunder har på så sätt kunnat skapats.   

 

När Maria startade butiken ville man använda sig av annonsering för att nå ut 

verksamhetens kunder. Idag är planerna på att etablera en webshop mer aktuellt, detta 

för att öka sin tillgänglighet och även nå kunder utanför Stockholmsområdet.  

 

Relationer 

 

Chickenpox samarbetar inte direkt med något annat företag idag. För att få 

återkommande kunder samt för att skapa lojalitet och god kontakt tror Maria på att 

vara vänlig mot sina kunder och att se kunden redan när denne kommer, att hälsa och 

vara artig. Det är viktigt att man är serviceminded och flexibel vad gäller både 

öppettider och ersättning vid eventuella reklamationer. Enkla ansträngningar som att 
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önska trevlig dag eller helg när kunden går är viktiga.  

 

För Maria representerar valet av kläder i hennes butik, hennes företag. Det är därför 

viktigt att hon kan lita på de inköpta märkena och att de kan ta ansvar för sina kläder 

om något blir fel. Det är därför viktigt för henne att relationen till hennes leverantörer 

präglas av närhet och ärlighet. Chickenpox försöker skapa en personlig relation till 

hennes kunder, därför är det enligt henne viktigt att skapa personlig kontakt till dem. 

Deltagandet i mässor underlättar exempelvis för det, menar hon vidare.  

 

Framtidsutsikter 

 

Chickenpox`s framtidsvision är att så småningom öppna ytterligare en butik som helst 

ska vara belägen i Göteborg. Maria hoppas även kunna leva helt på vad butiken 

inbringar. Trots ett växande företag med ett växande utbud, vill hon fortsätta behålla 

sin butik, och dess innehåll, personligt, det är fortfarande den känsla hon vill förmedla 

till sina kunder. Om verksamheten växer kan det bli aktuellt att effektivisera arbetet 

med ytterligare en anställd. Det skulle kunna gynna henne som egen företagare då 

man som ensam får ta mycket ensamt ansvar, vilket ibland kan vara belastande. På 

kortare sikt är en webshop mest aktuell. Man hoppas öka sin tillgänglighet så man kan 

nå ut till fler nya kunder och öka sin merförsäljning. Marias företag går mot 

lönsamhet och vinst och ägarinnan har en positiv ekonomisk tilltro för framtiden, 

medger hon. 

4.3 Minifolk  
 

Nedan återges sammanfattat intervjun med Jelena och Ivana, ägare av 

barnklädesbutiken Minifolk, och dess varumärke. 

 

Övergripande marknads- och företagspresentation 

 

Minifolk startades i januari 2009 av Jelena och Ivana som är de enda anställda inom 

företaget. Företagets utbud symboliseras främst av det brodyrarbete som lagts ned på 

varje klädesplagg. Företaget finns för tillfället i Sverige och via en återförsäljare i 

Kroatien och man har idag en egen butik i Solna, Sverige. Företagets omsättning är 
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hittills hemlig. Minifolks utbud riktar sig till barn från 0 till cirka 10 år.  

 

Minifolk befinner sig på en marknad där företaget kan räkna med att dess tillväxt kan 

komma att variera. Det förekommer även konkurrens om marknadsandelar och blir 

därmed allt viktigare för Minifolk att sälja till erfarna, fasta kunder. Detta leder till att 

det läggs större tonvikt på service och vikten av att skapa goda relationer till sina 

viktiga kunder. I takt med denna konkurrens blir kostnader viktigare att beakta 

samtidigt som den internationella konkurrensen ökar. Kostnaderna höjs samtidigt som 

priserna tvingas ned tack vare ökad andel nyetableringar på marknaden samt ökad 

förhandlingsstyrka från köpares sida. Branschen kan iakta minskad lönsamhet, 

samtidigt som Minifolk`s leverantörer kan komma att pressa priserna uppåt och 

kraven på kvalitet nedåt. Tillsammans leder detta till hög rivalitet bland existerande 

konkurrenter och företagen måste använda sig av välkända metoder för att skaffa sig 

en fördelaktig position på marknaden. Minifolk bedriver reklamkampanjer, ett ökat 

fokus på kundservice samt produktutveckling för att utveckla nya produkter på 

existerande marknader. Minifolk köper både in märken som de säljer, men broderar 

även inköpa klädesplagg och säljer vidare till slutkunden. Genom att brodera plaggen 

och på så sätt göra dem attraktiva och annorlunda, hoppas man kunna uppnå ökad 

tillväxt för företaget.140  

 

Minifolk har inte funnits särskilt länge och befinner sig i en introduktionsfas. 

Kostnaden för att marknadsföra produkterna är höga då många inte känner till 

företaget och dess produkter. Man kan se att Minifolk succesivt träder in i en 

utvecklingsfas då man börjar bli mer känd och återköp börjar förekomma. Företaget 

bör höja sitt pris om man gått in med ett lågt introduktionspris för att skaffa sig 

marknadstäckning.141   

 

Differentiering och Varumärkesförstärkning 

 

Minifolk´s affärsidé är att kunna erbjuda egendomliga barnkläder med broderade 

detaljer som förstärker den personliga och kvalitativa känslan hos plagget. Brodyret 

                                                
140 Se aktuella modeller för allmän marknads- och företagsbeskrivning. Information även från Minifolk 
själva. 
141 Ibid. 
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kan anses vara företagets övervägande konkurrensfördel då det är främst brodyret som 

kunderna eftersöker när de vänder sig till butiken. Broderade barnkläder är likaså 

plagg som inte är de mest förekomna i barnklädesbutiker, vilket ger omgivningen 

incitament för att leta upp Minifolk och köpa deras kläder, anser de vidare. Ett 

broderat plagg kan ses som kläder som lagts ned mycket tid på, vilket likaså är något 

dess kunder uppskattar. De mönster och textildesign som kläderna har, anser de 

vidare är en viktig konkurrensfördel. Man hoppas att kunderna förknippar Minifolk´s 

barnplagg med hög kvalitet, utan att kosta för mycket. De olika klädmodellerna 

skapas för att passa de allra flesta barn i den aktuella målgruppen. Minifolk tror att 

företaget är mest känt för sina broderade plagg med utmärkande utformning samt 

design av textil, samt att de har lång användningsperiod för användaren. Minfolk vill 

sälja unika och speciella klädesplagg för barn, där kunden exempelvis kan få brodera 

in barnets namn på klädesplagget för att just köpa något ytterst annorlunda och 

personligt som barnet senare kan spara. Man hoppas att de kläder som man erbjuder 

sticker ut bland massan och symboliserar ett fint och traditionellt handarbete snarare 

än ett billigt, massproducerat klädesplagg. Man laddar sitt varumärke med värderingar 

som traditionellt och kvalitetsrikt. Man lägger ned omsorg och tid på varje plaggs 

utformning.  

 

För att förmedla sitt varumärke bloggar företaget frekvent samt annonserar på olika 

internetsidor. Företaget avser även skapa långsiktiga relationer till sina kunder för att 

hoppas att de sprider ordet om företaget till sin omgivning. Genom Word of Mouth 

hoppas man nå nya kunder.  

 

Minifolk anser att deras varumärkes funktionella fördel är att kläderna håller och kan 

bäras länge. Dess emotionella, känslomässiga laddningar är kopplingen till bakåt i 

tiden då brodyr och annat handarbete användes i betydligt högre utsträckning än vad 

som används idag. Minifolk´s klädesplagg är utformade på ett klassiskt vis, och 

sammankopplar ett speciellt värde för kunden då man exempelvis kan brodera in sitt 

barns namn på plaggen,vilket inger en mycket personlig prägel. Kopplingen bakåt i 

tid bidrar också till denna typ av känslomässiga bindning som lätt kan uppstå mellan 

företagets produkter och kunderna.   

 

Det är just handarbetet brodyr som skiljer Minifolk från sina konkurrenter och gör 
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företaget unikt och speciellt.  

 

Valet av butik styrdes av lokalkostnaden samt var ägarna bor idag. De ville ha sin 

butik nära sin familj men relativt centralt i Solna, där många passerar och där man lätt 

kan upptäcka butiken. Valet föll därför på den adress som man idag är verksam på.  

 

Minifolk ser det som en av dess främsta konkurrensfördelar att det inte finns så 

många traditionellt tillverkade barnkläder idag med fokus på just ett fint handarbete 

och tidlös design. Företaget säljer kläder för flickor och pojkar, och har valt att inte 

arbeta med någon unisexkollektion då många föräldrar idag efterfrågar tydliga flick- 

och pojkkläder.  

 

Minifolk har valt att sälja och skapa kläder som ska vara smakfulla och diskreta. 

Plaggen ska likaså vara sköna för barnen att röra sig i.  

 

Funktionen och kvalitén är också viktig. Plaggen ska inte endast vara finkläder som 

barn endast använder vid festliga tidpunkter. De ska kunna användas dagligen.  

 

De känslomässiga värderingar som de kopplar till deras varumärke, och som de tror 

kunderna delar, är ett utbud som både är unikt och kvalitetsrikt.   

 

Minifolk förmedlar sitt företag och varumärke genom sin hemsida bland annat. Där 

försöker man nå ut till sina kunder, erbjuda service och försäljningsmöjligheter för att 

öka tillgängligheten för sina kunder. Man annonserar även på olika internetsidor, samt 

bloggar frekvent. Man anser att man bättre borde upprätthålla den massmediala 

relationen då man anser att den kan ge bra publicitet för företaget. De borde synas 

mer, för att få kunder att uppmärksamma företaget och dess produkter.  

 

Kunder  

 

Minifolk vill förmedla en identitet som upplevs som positiv och unik. Man vill att 

människor ska uppfatta företaget som kvalitetsinriktat och måna om de textila arv vi 

besitter. Man vill likaså förmedla i sin identitet att traditionella barnplagg kan 

anpassas efter barns aktiva livsstil, och behöver inte verka hämmande.   
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Ägarna beskriver Minifolks typiska konsumenter som föräldrar som är mycket 

involverade och engagerade i sina köp, och noga med vilka plagg de klär sina barn 

och vilka värderingar dessa ger barnen. Kunderna värderar personliga plagg som ska 

symbolisera kvalitet och omtanke för barnet.  

 

Vidare uttalar de sig i frågan om vad de tror är viktigast för kunder som köper 

barnkläder och säger att det är mycket känsla och kvaliteten som spelar roll. De menar 

vidare att många aktörer erbjuder relativt ordinära barnkläder, sällan plagg som ser 

handgjorda ut och som symboliserar kvalitet och exklusivitet. De tror att fler börjar 

efterfråga något extra till sina barn, och detta anser de kan erbjuda till sina köpare. 

 

Marknadsföring  

 

Företagets marknadsföringsbudget är relativt blygsam, cirka två tusen kronor läggs 

undan i månaden för marknadsföringsprojekt. Förutom att annonsera på internet, 

väljer man att blogga om sin butik och de kläder man säljer för att på så sätt nå ut till 

sin omgivning. 

 

För att marknadsföra sig på effektivt sätt har man utformat register där företagets 

medlemmar arkiveras, för att sedan kunna skicka erbjudanden hem till dem. På så sätt 

får Minifolk upprepande marknadsföring. Genom att värva kunder och medlemmar 

och ge dem olika typer av förmåner, ökar incitamenten för att fortsätta handla hos 

företaget. Lojala kunder värderas högre än illojala. 

 

I början av verksamheten hade man inte utformat någon marknadsföringsplan. Man 

försökte istället uppnå kännedom genom Word of Mouth från lojala kunder. På senare 

tid har företaget vuxit vilket ökat behovet av mer väluttänkta marknadsföringsplaner. 

Internet är den väg man anser bäst kunna nå ut till flesta potentiella kunder. Det är 

även den väg där man bäst kommunicerar med sina kunder, vad gäller erbjudande och 

service. Beroende på företagets och marknadens utveckling kan annonsering i 

branschtidningar även bli aktuellt.   
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Relationer 

 

Företaget samarbetar med Babyjunglestore som de köper kläder av och broderar åt. I 

Kroatien samarbetar de med en kontakt som bedriver internetförsäljning och som 

saluför deras barnkläder. 

 

För att skapa goda relationer till kunder, men också övrigt branschfolk som 

återförsäljare och andra barnklädesmärken, har man deltagit vid mässor. Man 

upplever att de besöken stärker företagets relationer till sin omgivning och ökar även 

kännedomen och uppmärksamheten kring företaget.  

 

Som egen företagare är det lätt att man blir instängd i sin egen verksamhet och med 

sin egen syn på hur företaget bör bedrivas, det är därför viktigt för Minifolk att få 

möjligheten att kommunicera med både kunder om vad de vill ha för typ av produkter 

och hur de tänker kring köp och service, men också med övriga barnklädedaktörer. 

Genom att dela monter med olika designers och ägare av barnklädesmärken, får man 

likaså  bättre information och bättre relationer kan skapas. Minifolk anser att det är 

viktigt att ta vara på dessa tillfällen av direktkontakt med kunder och andra företag, då 

de sällan uppstår naturligt i vardagen.  

 

För att vidare bilda goda relationer till sina kunder, erbjuder man gratis medlemsskap 

till besökare, som då får attraktiva erbjudanden som är tänka att motivera de till att 

återkomma och köpa Minifolk´s kläder även i framtiden. Man hoppas att det också 

leder till att kunderna sprider kännedom om butiken och dess innehåll, så att fler 

kunder kan värvas. Word of Mouth anser de är den mest effektiva metoden för att få 

nya kunder på. En persons omdöme väger tyngre än en reklamannons menar de 

vidare.  

 

Framtidsutsikter 

 

Minifolk har inte funnits särskilt länge, men man anser att verksamheten växer och 

blir mer och mer lönsam. Man har börjat ta ut lön för sina arbetsinsatser, vilket tyder 

på en stabil ekonomisk utveckling. Vid starten hade man ett antal finansiella mål man 

ville uppnå inom en snar framtid, något man ser förverkligas. Minifolk har tydliga 
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framtidsmål och säger att man vill expandera verksamheten, men menar vidare att det 

är viktigt att det görs utan bekostnad på den personliga atmosfär de vill förmedla och 

som de tror kunderna värdesätter högt. Det är ett tufft arbete att sköta en växande 

verksamheten på endast två personer. Ska företaget dessutom expandera ytterligare, 

hoppas man kunna anställda fler personer inom en inte alltför avlägsen framtiden. 

Givetvis är det likaså en målsättning att kunna försörja sig själva samt andra anställda 

inom företaget på ett bra sätt, med en lön som är tillräcklig.  

4.4 Mykidoo 
 

Nedan återges sammanfattat intervjun med Mats Juhlin, ägare av barnklädesmärket 

Mykidoo.   

 

Övergripande marknads- och företagspresentation 

 

Mykidoo grundades februari år 2009. Företaget har två anställda men närmare hundra 

säljkonsulenter. Omsättningen är hittils okänd för företaget, det vet inte vad den 

kommer att hamna på. Försäljningen sker endast via internet i form av en webshop, 

och via homepartyn där säljare saluför barnkläder hemma hos sina kunder. Företaget 

är både återförsäljare och tillverkare av själva barnkläderna. Produktionen äger rum i 

Portugal och i delar av Asien. Hittills är man endast verksam i Sverige, men kommer 

inom kort även bli aktiva i Finland.  

 

Mykidoo agerar på en mättad marknad som symboliseras av varierande tillväxt, 

konkurrens om marknadsandelar, försäljning till erfarna, fasta kunder, ökat fokus på 

service och att skapa goda relationer till sina kunder, samt ett fokus på både kostnader 

och internationell konkurrens.142  

 

I takt med att antalet nyetableringar blivit fler på marknaden där Mykidoo bedriver sin 

verksamhet, kan det bli fråga om sänkta priser för företaget, och tillika ökade 

kostnader. Ett försämrat klimat drar in över barnklädesaktörerna på den 

konkurrensutsatta marknaden, och kan iakta en minskad lönsamhet för branschen. Det 

                                                
142 Se aktuella modeller för allmän marknads- och företagsbeskrivning. Information även från Mykidoo 
själva. 
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ökade marknadsutbudet har likaså lett till att köpares förhandlingsstyrka ökat och kan 

därför tvinga ned Mykidoo`s prisssättning. Det sätter även press på företaget att 

ständigt öka sin kvalitetesnivå. Aktören spelas ut mot övriga konkurrenter och 

köparen har stor makt att påverka företaget. Företaget kommer säkerligen tvingas 

använda sig av metoder som reklamkampanjer, produktlanseringar, ökad kundservice 

och garantiåtagande, i syfte att skaffa sig en fördelaktig position på marknaden.143  

 

Mykidoo är ett nystartat företag som förmodligen tampas med kostnader för att 

marknadsföra sina produkter, som är relativt okända på marknaden. Återköp börjar 

förekomma och företaget kommer förmodligen att höja  sina priser sucessivt i takt 

med att efterfrågan ökar och marknadstäckningen börjar växa. Arbetet och 

kostnaderna för produktutveckling är säkerligen relativt höga för företaget.144  

 

Differentiering och Varumärkesförstärkning 

 

Mykidoo`s affärsidè är att erbjuda prisvärda och testade barnprodukter till hög kvalitè 

med snygg, egen design. Försäljningen sker via homepartys med stöd av en webshop. 

De säljare som företaget hyr in får betalt utifrån ett provisionssystem baserat på 

nätverksförsäljning. Företagets främsta konkurrensfördelar är snabba leveranser, helt 

unikt framtaget sortiment som är ekologiskt, pedagogiskt och även fria från 

hälsofarliga ämnen. Varumärket står för kvalitè, genomtänkt fräscht, för barnen och 

miljöns bästa. Varumärket är endast sex månader gammalt, men är redan känt för att 

vara ett fräscht, coolt märke som syns mer och mer.  

 

Mykidoo laddar sitt varumärke med fräscht, coolt för barnens och miljöns bästa. Man 

vill även förmedla företaget som en verksamhet där man som anställd eller konsult 

har möjligheten att tjäna bra med extra pengar. Varumärket vidareutvecklas genom 

satsningar på barnkläderna och för att göra dem ekologiska och fria från hälsofarliga 

ämnen genom certifiering som heter Öko-Tex.  

 

Man förmedlar sitt varumärke genom att delta på olika barnmässor, närmare fem 

stycken om året. Man annonserar även i olika familje- och barnmagasin.  
                                                
143 Ibid. 
144 Ibid. 
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Kvalitet och säkerhet är faktorer som de anser är mycket viktiga för deras varumärke.  

De funktionella fördelar som deras varumärke anses ha är att företaget arbetar för att 

vara snabba och lyhörda och nära marknadens önskemål. De emotionella fördelar 

man anser sig ha är att man hoppas kunna förlänga föräldrars föräldrarledighet och 

bidra till en bättre familjeekonomi samt att de ständigt tänker på barnens och miljöns 

bästa.  

 

Vad som gör varumärket unikt och speciellt är att alla barnkläder designer de själva 

och går inte att finna någon annanstans än hos dem. 

 

Kunder 

 

Målgruppen man vänder sig till är småbarnsföräldrar med fokus på barn mellan 0 till 

4 år, men sträcker sig till 12 år. Kundernas personlighet kännetecknas främst av 

nyfikenhet, och man tror att dess kunder uppfattar företaget som nytt och fräscht och 

lite coolare än annat som finns på marknaden. De tror att köpare värderar, förutom 

kvalitet och säkerhet, något nytt, som sticker ut. Deras kunder köper för att deras 

kläder och unika design inte går att finna någon annanstans samt att de gillar deras 

udda stil.  

 

Marknadsföring 

 

Företaget har ingen direkt marknadsföringsbudget utan investerar i projekt som känns 

angelägna och viktiga för företaget. Dock har många satsningar nyligen skett vilket 

kostat dem en del, och de anser att de måste planera mer för att ekonomin ska gå ihop. 

Man marknadsför sig via deltagandet i mässor, annonsering i olika magasin och på 

internet. Verksamheten är uppbyggd efter deras homepartyn som ska spara tid och 

öka bekvämligheten för kunderna. Det är likaså ett sätt att nå ut och marknadsföra sig 

på. Att aktivt arbeta med en god relation till PR och media är de däremot sämre på. 

Något som företaget tror skulle kunna ge bra publicitet och gynna företaget.  

Från början var den huvudsakliga marknadsföringsstrategin att marknadsföra sig och 

nå ut via de säljare man hyr in för företagets homepartyn och på så sätt växa. Idag har 

man insett att traditionell marknadsföring gynnar företaget i högre utsträckning. 
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Relationer 

 

Företaget samarbetar inte med något annat företaget idag. För att få återkommande 

kunder arbetar deras säljare aktivt med att boka partyn med sina värdinnor minst en 

gång varje säsong och värdinnan bjuder i sin tur in sina vänner. För att skapa lojala 

kunder använder man sig av nyhetsbrev och uppmanar sina säljare att jobba hårt med 

att uppvakta sina värdinnor. För att skapa kontakt med dess kunder används både 

nyhetsbrev men också deltagandet i samband med mässor och magasin.  

 

Framtidsutsikter 

 

Företaget vill i framtiden utöka sin verksamhet till fler länder. Man utvecklas ständigt 

och går mot en lönsam verksamhet.  
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5 ANALYS 
 

I följande avsnitt analyseras empirin utifrån den teoretiska referensramen med dess 

områden och variabler, dock ej i samma ordning. Ordningen följer fortsättningsvis 

systemet från empiriavsnittet. Analysen fullgörs genom att skåda en helhets olika 

delar för att sedan studera hur de i sin tur är beroende av varandra.  

 

Övergripande marknads- och företagspresentation 

 

Samtliga företag befinner sig, enligt mig, inom en mättad bransch som består av höga 

etableringshinder, då initialkostnaderna är relativt omfattande. Det är därför ingen 

idealmarknad att etablera sig på. Tillväxten varierar, vilket skapar osäkerhet för de 

involverade aktörerna, då deras lönsamhet och vinstmöjligheter kan komma att 

svänga, medan den aktuella marknadsutvecklingen bidrar till ökade kostnader för 

företagen. Detta i form av ökad förhandlingskraft hos både kunder och leverantörer 

samt fler nyetableringar på marknaden.  

 

Det blir därmed av största vikt för dessa företag att skapa goda relationer till sina 

kunder då marknadsutbudet ökat och fler företag slåss om de högkonsumerande 

föräldrarna. En vanlig strategi är produktutveckling, i syfte att göra sig mer intressant 

och på så sätt locka kunder till sig.  

 

Kappahl har funnits längst och befinner sig, enligt mig, ensam i en kombinerad 

mognads- och avtagandefas. Företaget säljer produkter som är relativt väletablerade 

på marknaden. Man arbetar för att generera så höga vinster som möjligt. Dock måste 

Kappahl vara uppmärksam på att inte sätta priser som leder till prisfall och 

överetablering som följd. Denna nya marknadsutveckling har lett till fler konkurrenter 

för företaget och det blir av större vikt för Kappahl att skapa trogna kunder. Priserna 

hålls relativt konstanta och man arbetar mycket med nylanseringar av sina produkter i 

syfte att skapa mer uppmärksamhet och få fler kunder. 

 

De övriga företagen, Chickenpox, Minifolk samt Mykidoo, är samtliga relativt 

nyetablerade och befinner sig alla i någon form av introduktions- och utvecklingsfas. 

Kostnader för marknadsföring och marknadsutveckling är betydande och företagen 
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arbetar för produktutveckling samt främst relationsskapande för att locka kunder till 

sig.  

 

Varumärkesuppbyggande 

 

För att skapa långsiktiga, lojala kunder anser samtliga undersökta företag att ett utbud 

baserat på hög kvalitet är grundläggande och bland det viktigaste. Utan en värdig 

kvalitetsnivå, kommer dess kunder inte rekommendera företaget för sin omgivning 

vilket även kommer leda till att företagen får svårt att skapa nya köpare, samt behålla 

redan befintliga. Word of Mouth är ett väsentligt marknadsföringsmedel, vilket 

förlorar sin effekt om produkterna inte lever upp till sin standard. Varumärket 

Kappahl´s emotionella värderingar är bland annat jämlikhet mellan kön och att sälja 

kläder gjorda för just barn och deras specifika livsstil. Företaget vill inte bistå med 

kläder som hämmar barn i deras vardag. Kappahl strävar mot att erbjuda spännande 

kläder med god design till bra kvalitet och pris. Man arbetar därför för att bilda 

känslomässiga laddningar  som kan sammankopplas med ett positivt tycke för den 

design utbudet är präglat av.  

 

Att ta ett etiskt ansvar är viktigt, anser de flesta av verksamheterna. Förutom 

miljöanpassade klädesplagg, är det betydelsefullt att de representerar etiskt 

försvarbara produkter. För Kappahls del är det exempelvis viktigt att ta hänsyn till 

miljön i sina produkter. Man vill även endast sälja produkter som symboliserar 

jämlikhet mellan barn och kön, samt som är anpassade efter barns aktiva vardag. De 

får ej fungera hämmande.  

 

För de övriga företagen handlar det likaså om värderingar om miljövänlighet. 

Mykidoo erbjuder ett ekologiskt utbud som är fritt från hälsofarliga ämnen genom 

Öko-Tex certifiering. Det har valt att profilera sig som ett modernt barnklädesföretag 

som noga beaktar miljöfrågor, då det är ämnen som engagerar många föräldrar.  

 

Glada färger och textilmönster samt kvalitetsrikedom och unik design är andra 

värderingar som företagen förknippar sig med. Företaget Chickenpox har valt att 

endast sälja svensk design från främst små designers, detta för att försöka bevara 

svenskt textil- och designärv, men även för att kunna sälja vissa märken som inte går 
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att få tag på i någon annan fysisk butik inom Stockholmsområdet. Detta kan ses som 

en stark konkurrensfördel och likaså ett effektivt sätt att stärka verksamhetens 

varumärke på.  

 

För samtliga av företagen är det likaså viktigt att kläderna de säljer är funktionellt 

optimala. Kläderna ska ha lång livstid, och likaså kunna  används ihop. Plaggen ska 

vara sköna, slittåliga och säkra. Det är faktorer samtliga företag anser verkar 

varumärkesuppbyggande.  

 

Säkerhet är en betydelsefull aspekt som kunder värdesätter mycket högt. Det är viktigt 

att företagen förmedlar en trygghet till kunderna när de köper av företaget. Man ska 

veta att det är kläder som håller och känna sig säker när det gäller reklamationspolicy 

och barnsäkerhet samt en mängd övriga aspekter. Genom att bygga verksamheternas 

varumärken kring den filosofin tror jag att man kan skapa en värdegemenskap kring 

deras varumärken. De värderingar som målgruppen har matchar företagens, vilket 

leder till att lojalitet mellan aktören och dess kunder kan skapas. När varumärket hos 

de olika företagen ska förmedlas till omgivningen, är det viktigt att kommunikation är 

personlig. Detta för att förstärka känslan kring en liten aktör som värdesätter varje 

kund.  

  

Särskiljning 

 

De olika bolagen utmärker sitt utbud och skiljer sig åt på olika sätt. 

Varumärkesassociationerna till Kappahl är främst billiga och funktionsriktiga plagg 

för barn i spridda åldrar. Mykidoo signalerar coola, trendiga och annorlunda kläder. 

Minifolk står för personliga, traditionella, broderade barnkläder. Chickenpox står för 

ett spännande, färgglatt utbud av kläder med utmärkande textilmönster och unik 

design. Företagen får sin specifika unikhet genom just dessa associationer.  

 

Alla företagen avser erbjuda klädesplagg för just barn, alltså inga vuxenkläder. För 

alla bolag är det viktigt att sälja barnkläder som låter barn vara barn, och som 

stimulerar deras utveckling och lekfulla fritid.  

 

Då Kappahl funnits länge, anser företaget att deras betydande erfarenhet och kunskap 
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inom branschen bildar en sorts trygghet för sina kunder, vilket kan ses som ett 

mervärde som följer de barnkläder man säljer. För de mindre aktörerna måste de ta till 

andra vägar för att skapa mervärde och lojala, engagerade kunder. Genom att istället 

förmedla personliga värderingar som företaget står för och som matchar dess kunders 

synsätt, hoppas man uppnå goda relationer till sina kunder.  

 

Kappahl`s, Chickenpox`s och Mykidoo`s skapade image som de olika aktörerna vill 

förmedla till sin omgivning är till viss del könsneutrala värderingar. Hos Chickenpox 

är stora delar av dess utbud unisex. Hos Mykidoo och Kappahl finns en styrning mot 

ett mer jämställt utbud. Minifolk tänker inte i dessa banor, utan gör traditionella pojk- 

och flickkläder. Samtliga företag är dock måna om att sälja barnkläder som 

symboliserar jämlikhet på ett eller annat sätt.  

 

Kundkaraktär 

 

Alla företagen anser att deras kunder är  lojala och engagerade. De prioriterar hög 

kvalitet och funktionalitet på de plagg dem köper. Designen spelar även stor roll för 

aktörernas konsumenter. Den typiska kunden beskrivs av samtliga som mycket 

medveten, de bryr sig om vad för typ av kläder de sätter på sina barn och vilka 

värderingar dessa förmedlar och symboliserar utåt. Vissa kunder är mycket 

modeintresserade, vilka Mykidoo och även Chickenpox avser attrahera då de erbjuder 

coola, spännande barnkläder med en unik design. Minifolk riktar sig till ett mindre 

kundsegment av föräldrar som är lojala och engagerade i sina köp, men som kanske 

inte är så många då brodyr inte passar alla smaker och kanske inte ses som de mest 

typiska barnkläderna. Chickenpox attraherar medvetna och engagerade kunder med 

sina personliga och unika klädesplagg. Kappahl har en betydligt mer omfattande 

kundskara, då de är etablerade i flera länder med fler butiker. 

 

Uppmärksamhet 

 

De flesta av företagen har inte möjligheten att kunna precisera sin budget då den är 

väldigt begränsad. Kappahl arbetar dock utifrån skilda förutsättningar i avsikt att 

skapa kännedom och marknadsföra sig. Företaget har en betydande budget för 

marknadsföring i jämförelse med de övriga företagen, som används för att både skapa 
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nya kunder och för att underhålla befintliga.  

 

Kappahl annonserar i hög utsträckning samt bedriver PR och direktreklam. Genom att 

företaget arbetar med Public Relations, avser man figurera i bland annat 

populärpressen i hopp om att öka sin popularitet och kännedom. Då Kappahl vill nå ut 

till så många som möjligt, bedriver man massmarknadsföring. Man vill öka 

uppmärksamheten om företaget och flagga för kunder att köpa deras produkter, därför 

bedriver man en mediemix som inkluderar både sms till köparen, samt annonsering 

och reklam i bredare mediekanaler. Kappahl använder sig av marknadsföringsformen  

Customer Relationship Management (CRM) som baseras på specifika aktiviteter, 

exempelvis sms och direktreklam, kopplade till kundinformation som fåtts från 

företagets lojalitetsprogram. Med hjälp av både mail och sms, skickar Kappahl 

erbjudanden till sina köpare när kampanjer bedrivs.  

 

Upprättandet av kort och kubdklubbar är likaså en vanlig åtgärd hos flera av företagen 

i syfte att skapa engagerade och lojala konsumenter. Man försöker utifrån dessa 

prioritera sina lojala kunder högre och ge dessa attraktiva erbjudanden, så att de ska 

fortsätta vara lojala mot företaget. De som är kortmedlemmar och som drar nytta av 

poängsystem och rabatter exempelvis brukar vara mer trogna till företaget än en 

genomsnittlig kund, därför tycker många företag att dessa medlemssystem fungerar 

bra och är effektiva. Genom att även motivera dessa kunder, hoppas man att de ska 

rekommendera företaget till nya kunder.   

 

Alla företagen, bortsett från Chickenpox, har etablerat hemsidor, och ser de som  

främsta marknadsföringskanal i arbetet för att nå ut till så stor del av sin omgivning 

som möjligt och på så sätt öka sin tillgänglighet. Kappahl har exempelvis skapat en 

stilguide där det är tänkt att kunden ska få hjälp och få möjligheten att kunna ställa 

frågor, hämta inspiration och få råd om exempelvis klädvård.  

 

För alla bolagen är internet väsentligt i syfte att förvärva nya avnämare samt hålla 

kontakten med existerande konsumenter.  

 

Kappahl, Minifolk samt Mykidoo använder sig alla av nyhetsbrev till sina 

konsumenter för att uppmärksammas. Kappahl använder sig likaså av kundtjänst samt 
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pressreleaser. Via mail och internet kan bolagen skapa hållbara kontakter till sina 

köpare. Samtliga ser det även som väldigt viktigt att vara personlig i sin kontakt och 

kommunikation till sina konsumenter.  

 

För vissa av företagen har deltagandet vid mässor varit en av de största 

marknadsföringsinsatserna. Där träffar aktörerna övrigt branschfolk, vilket betyder 

mycket för bolagen. Word of Mouth är likaså viktigt, speciellt för de mindre företagen 

med begränsade resurser.  

 

En del av företagen köper in de märken man har i butik. I dessa fall är relationen till 

märkena viktig, då god kommunikations krävs i frågor om återlämning av plagg, 

kritik från kund eller andra problem som kan uppstå. Relationen till stylister och 

övrigt branschfolk är också viktig. Stylister bestämmer vilka kläder som ska vara med 

i olika moderepotage. Har man en god relation till dessa kan återförsäljare och 

märken få välbehövlig, effektiv marknadsföring.   

 

Chickenpox har ingen specifik marknadsföringsbudget. Den är relativt liten och 

varierar efter behov och finansiell ställning. Den marknadsföring man oftast bedriver 

är annonsering, som vanligen sker i olika branschtidningar. Deltagandet vid mässor 

och marknader är också viktigt då det kan leda till nya viktiga kontakter, intressant 

information och bättre relationer till både branschfolk och kunder.   

 

Annonsering använder sig de flesta företagen av, vanligen i traditionella medier men 

även på internet för att nå ut till fler kunder. Ett vänligt bemötande och god service i 

en personlig atmosfär är självklart för samtliga. Det är essensiellt i syfte att sprida 

kännedomen och positiv Word of Mouth till andra.  

 

Intrycket av de olika företagen kan även styras inifrån och utifrån butikens utseende. 

Det påverkar kommunikationen till kunderna i hög grad. Genom att skapa kreativa 

och inspirationsväckande, intressanta skyltfönster lockar man lättare in sin omgivning 

till butiken. Hur affärsytan konstrueras är också viktigt, den ska underlätta till köp, 

verka inspirerande och få kunderna att vilja komma tillbaks. Kunden ska kunna hitta 

bra, finna aktuella erbjudanden och känna att hon trivs, att utformningen av butiken 

även känns logisk. Servicen är likaså otroligt viktig. Kunden ska uppleva att man blir 
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bemött väl och blir väl omhändertagen, att butikpersonalen faktiskt hälsar och ser 

kunden på en gång. Servicen ska även bestå av hög kunskap och tips som på ett bra 

sätt kan förmedlas till kunden om denne vill det. Konkurrensen är hög på 

barnklädesmarknaden idag och för att lyckas skapa lojala kunder måste man ge dem 

god service. Då är även chanserna för att fler kunder ska tipsas och värvas. God 

service kostar lite, och kan ses som en viktig faktor för mindre företag med 

begränsade resurser att beakta i syfte att försöka skapa lönsamma relationer till sina 

viktiga kunder. Detta är något som samtliga företag aktivt beaktar. 

 

Samspel och förbindelser 

 

För de mindre bolagen är vänlighet gentemot sina kunder viktigt för att skapa lojalitet 

och återkommande kunder. Det är likaså viktigt att vara serviceminded och flexibel 

vad gäller både öppettider och ersättning vid eventuella reklamationer. Enkla 

ansträngningar som att önska kunden en trevlig dag är av stor vikt.  

 

Företagen stödjer olika föreningar och deltar i olika kampanjer. För att skapa 

relationer till sina kunder satsar många på service. Primärt sker detta skapande av 

relationer i företagens butiker. Genom att bedriva en god kundservice via likaså 

email, företagens hemsida och sms, hoppas företagen på att utveckla befintliga 

kundrelationer samt skapa nya. Olika typer av event kan även vara ett bra sätt att 

skapa goda relationer till kund och komma de nära.  

 

För alla företag är det viktigt att skapa en personlig kontakt till konsumenten. För 

Kappahl är förmågan att kunna erbjuda god service ett viktigt steg för att skapa lojala 

kunder. Det är främst butikspersonalens ansvar att förmedla denna kundbetjäning i 

Kappahl`s butiker runt om i landet. Chickenpox bedriver en liten butik där det lätt 

skapas en personlig kontakt med kunder. Genom att behandla kunderna på ett bra, 

hedersvärt och förtroendeingivande sätt, motiverar man kunden att komma tillbaka 

igen. Förhoppningsvis med en ny, potentiell kund som företaget kan värva. Minifolk 

arbetar kontinuerligt med att både skapa en god relation till sina kunder via sin butik, 

men också via sitt frekventa bloggande om sin verksamhet samt annonsering både i 

tidningar men också på internet. Genom mässor, som samtliga medverkar frekvent på, 

får dem personlig kontakt med både slutkunder och andra märken samt återförsäljare 
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och intressenter inom branschen. Samtliga anser att det är viktigt att möta sina kunder 

öga mot öga kontinuerligt för att kunna utvecklas i den riktning som kunderna tar. 

Genom att möta dem lär man sig också mycket av dem, och vad de efterfrågar av en 

som företag. Genom att delta på olika mässor lär man likaså känna 

barnklädesbranschen och dess aktörer bättre. Man kan lättare förutsäga var 

marknaden är på väg, samt förutspå både trender och framtida utveckling. De mindre 

aktörerna värderar personliga relationer högt då det kan gynna företagen både 

marknadsföringsmässigt och ekonomiskt.  

 

Vissa av företagen samarbetar med andra inom samma bransch på mässor exempelvis 

för att underlätta för varandra, kostnadsspara samt utbyta kontakter och tips. Det 

anses värdefullt för samtliga av de mindre företagen att kunna dra nytta av någon 

form av kunskapsutbyte med ett annat barnklädesföretag. Kappahl samarbetar med 

olika ideella organisationer, och har tidigare haft samverkan med andra varumärken. 

Detta gör företaget för att bidra till ett socialt samhällsengagemang, men kan också 

tolkas som ett sätt att förstärka både sin image och varumärke. 
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6 RESULTAT 
  

I följande avsnitt redovisas resultatet från den studie som genomförts och som 

besvarar mitt aktuella syfte och frågeställning. Uppsatsens syfte är att fullgöra en 

jämförande fallstudie som analyserar och utvärderar fyra företag, i varierande stolek, 

i avsikt att undersöka hur de bedriver sin marknadsföring för att uppnå lönsamhet på 

den svenska barnklädesmarknaden. Vidare vill jag undersöka hur små 

barnklädesaktörer, med hjälp av deras marknadsföringsarbete, kan skapa lönsamma 

och goda relationer till sina kunder. Då följande avsnitt inte är särskilt långa, utan 

istället mycket koncentrerade, styrs inte den kommande texten av någon angiven 

ordning. Det är författarens egen logik och tycke som nu systematiserar texten. 

 

Då Kappahl har uttalade marknadsföringsstrategier samt en ansenlig budget för 

marknadsföringsinsatser, och de mindre är betydligt mer begränsade både ekonomiskt 

och strategiskt, föreligger en stor skillnad i marknadsföringsmöjligheter mellan det 

stora företaget och de mindre aktörerna. Kappahl har omfattande ekonomiska resurser 

och välutformade marknadsföringsplaner, vilket resulterar i att företaget kan nå ut till 

en större mängd människor, och får på så sätt större genomslag än vad de mindre 

aktörerna kan räkna med. De flesta bedriver någon form av traditonell 

marknadsföring, det vill säga annonsering i antingen tidskrifter eller på internet. För 

de mindre aktörerna är alternativ marknadsföring, så som deltagandet vid mässor eller 

bloggande, ett välanvänt alternativ för att uppnå ökad kännedom.  

 

En bra, välfungerande hemsida ser alla bolag som en mycket väsentlig och betydande 

del av marknadsföringsinsatserna, då den genererar en form av direktmarknadsföring 

gentemot konsumenterna. Firmornas utbud kan där skådas av kunderna för att veta 

vad som går att få tag på i butik. Har man inte möjligheten till att besöka den fysiska 

butiken, kan internetförsäljning underlätta enormt för både kund och företag. Det spar 

tid, och kan ses som ett mervärde. Vissa av företagen, främst Kappahl som funnits 

länge, förmedlar kunskap i dess butiker, men också på företagets hemsida. Man vill 

på detta sätt generera en trygghet till konsumenten och minimera det risktagande som 

kan uppstå för en kund i en köpsituation. Kappahl, Minifolk samt Mykidoo bildar 

kontakt med dess konsumenter via deras hemsida, varifrån information skickas till 

kunderna och medlemskap upprätthålls.  
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För att uppnå uppmärksamhet och kännedom kring sitt varumärke och företag, är 

kunders positiva omdömen och spridning av dess erfarenhet av verksamheten och 

dess utbud mycket viktigt. Word of Mouth ska alltså inte underskattas i detta 

sammanhang, speciellt inte gällande de mindre aktörerna som har begränsade resurser 

och litet kapital att skapa marknadsföringsplaner för. Att även utnyttja relationen till 

massmedier till sin fördel och för positiv marknadsföring, anses viktigt men 

praktiseras inte av samtliga företag ännu. Det företag som har störst ekonomiska 

resurser för att bedriva marknadsföring i syfte att skapa goda relationer till sina 

kunder, är Kappahl. Ett vänligt tillmötesgående och hjälpsamhet är snarare sätt för ett 

mindre företag att ta till för att skapa långsiktiga kundrelationer. 

 

Vikten av att nå ut med en varumärkesidentitet som matchar företagets image, är 

något samtliga aktörer beaktar och arbetar för. De olika företagen särskiljer sig på 

olika sätt, bland annat med hjälp av identiteter kopplade till funktionalitet, design 

samt kvalitet. Man sticker även ut från massan med dess känslomässiga, emotionella 

värderingar. Vissa av företagen beaktar barnet och dess aktiva livsstil och det faktum 

att dess kläder måste tillåta barn att vara just barn och tåla deras vardag. För andra 

verksamheter i min studie är jämlikheten mellan kön viktig och att erbjuda ett unisex-

utbud. För samtliga företag gäller det att deras verksamhets image, värderingar och 

identitet matchar de man avser att nå ut till. Bara då kan kundernas engagemang och 

lojalitet uppstå. Då dessa mindre aktörer erbjuder ett sortiment av barnkläder med 

högre kvalitet och till ett högre pris, blir det viktigt att de utmärker sig bland mängden 

med hjälp av dessa emotionella samt funktionella mervärden och kan associera till 

företaget och dess produkter. Följden blir att de mindre företagen differentierar och 

urskiljer sig från de marknadsledande lågpriskedjorna. 

 

Företagens kunder ses som engagerade och medvetna och måna om de plagg de klär 

sina barn i. Man är noggrann med vilka värderingar man vill stå för, och som kläderna 

i sin tur ska förmedla utåt. En bra, långsiktig relation till både kunder, återförsäljare, 

leverantörer samt övriga intressenter värderas högt av samtliga och underlättar arbetet 

för de olika verksamheterna. Relationen till konsumenterna är något som betyder 

mycket för Kappahl och något man arbetar mycket med. Genom både en kundklubb 

och med sin kundservice, bedriver Kappahl marknadsföringsformen Customer 

Relationship Marketing, CRM. Företaget prioriterar engagerade och kunniga anställda 



 
 

99 

som på ett bra sätt kan framföra verksamhetens identitet till dess omgivning. 

Interaktionen och relationen till de märken man tar in i butik, värderas högt av de 

mindre företagen då man likaså eftersöker en bestående relation med personlig prägel 

till dessa, ett nära samarbete. Att dra fördel av personliga relationer har de mindre 

aktörerna beaktat då man insett att de kan hjälpa en genomföra insatser som annars 

skulle kosta för mycket.  

 

Det är egentligen liknande typer av marknadsföringselement som samtliga företag i 

min studie använder sig av. Ekonomiskt sett föreligger det dock stora skillnader, 

vilket speglar det omfång som marknadsföringen får. Kappahl har betydligt bättre 

ekonomiska förutsättningar, och har dessutom funnits länge, med ett starkt varumärke 

till sin fördel. Det har lett till att deras kunder är betydligt fler än de mindre 

företagens. Det föreligger en annan typ av strategisk marknadsföringen som de små 

aktörerna inte har möjlighet att bedriva i nuläget. För de mindre aktörerna spelar 

Word of Mouth en mycket stor roll, vilket man måste beakta om man ska etablera sig 

på en konkurrensutsatt marknad. Det går alltså inte att ta genvägar, utan bra 

produkter, något som starkt särskiljer sig från massan, och bra service och kvalitet på 

det arbete man bedriver är en grundläggande förutsättningar. Sedan handlar det även 

mycket om tur och de inledande förutsättningar man har, samt den kunskap man 

besitter som egen företagare och marknadsföringsutövare. De värderingar företaget 

symboliserar måste vara tydliga, så att de kunder som värdesätter samma tankar och 

ideal har möjlighet att hitta företaget. Massmarknadsföring fungerar alltså inte för en 

mindre aktör som ska stå för en personlig och gemytlig anda, med mjuka värden i 

centrum. Priset är inte den konkurrensfördel man besitter.  
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7  SLUTSATS 
 

Slutsatsen besvarar uppsatsens syfte samt frågeställning. 

 

De barnplagg som de mindre företagen säljer, måste tillföras mervärden i form av 

vissa typer av värderingar, etiska- och moraliska aspekter, trygghet och säkerhet samt 

funktionalitet, kvalitet och design. Detta är nödvändigt då de mindre aktörernas utbud 

kostar mer i jämförelse med lågprisaktörer. Det väger upp och gör plaggen värda 

deras pris, vilket kompenserar för kunden och motiverar denne till köp. Det är bland 

annat med hjälp av dessa mervärden som företagen likaså kan särskilja sig från 

mängden. Differentiering med hjälp av något unikt är alltså ytterst nödvändigt.  

 

Föräldrar är idag mer engagerade i sina barnklädesköp. Man eftersöker kvalitetsrika 

kläder som symboliserar värderingar och image man själv står för, och som man 

därmed vill klä sina barn utifrån. Många kedjor och butiker har ett utbud som mer 

eller mindre saknar ett ställningstagande utifrån vissa moraliska frågor. Detta tror jag 

småbarnsföräldrar saknar, och i allt högre utsträckning eftersöker. Något som de 

företag jag studerat istället beaktar. Vissa av företagen tror på jämlikhet mellan kön, 

och har därför ett utbud som inte syftar till att skilja könen åt. Kläderna ska därför se 

ungefär likadana ut, med samma förutsättningar vad gäller kvalitet, design och 

funktionalitet. Tryck på blommor eller bilar undviks därför för att inte förstärka 

ojämlikhet. Andra känslomässiga, emotionella värderingar som föräldrar eftersöker är 

tradition och bakåttittande mot förr. Det kan vara viktigt för vissa föräldrar att köpa 

kläder som påminner om de man själv bar som barn. Dessa innefattar därför ett 

speciellt, känslomässigt värde för föräldrar. Något som flera av företagen i min studie 

beaktar i sitt utbud. På detta sätt hoppas man kunna uppnå kundlojalitet. 

 

Beroende på den identitet man som företag har, gäller det för verksamheten att på ett 

så bra sätt som möjligt förmedla denna utåt till omgivningen. Görs det på ett bra sätt 

förstärks företagets varumärke. Ett starkt varumärke är i sin tur en förutsättning för att 

denna förmedling ska kunna genomföras. Identiteten och varumärket spelar en 

avgörande roll i arbetet för att uppnå lönsamhet på en konkurrensutsatt marknad. 

Vidare är det, som tidigare nämns, viktigt att man särskiljer sig. Detta kan, som ovan 

indikerar, styras av känslomässiga värderingar man väljer att anamma. Det kan även 



 
 

101 

gälla mer konkreta faktorer, så som specifika egenskaper hos de kläder man säljer; 

starka färger eller ett visst formsprål exempelvis. Det gör att märket lättare uppfattas 

av omgivningen och att man därav lättare kommer ihåg och kan associera till 

företaget genom visst antal bestämda egenskaper. 

 

Word of Mouth har nämnts genom hela arbetet och är så otroligt viktigt. Det beskriver 

företagen i min studie kontinuerligt, vilket därför är av stort värde att uppmärksamma 

i min uppsats. För att kunna uppnå denna effekt och på sikt även skapa lojala kunder 

som vidare sprider företagets kännedom till eventuella nya kunder, måste kläderna ha 

hög kvalitet. Det är egentligen det mest grundläggande man som konsument begär när 

man betalar för något till ett högre pris. Det ska hålla, speciellt då barns vardag kräver 

mycket slit.  

 

Varumärket är alltså tänkt att förmedla de värderingar och associationer som företaget 

står för. Det är när dessa matchar omgivningen som långsiktiga relationer kan skapas 

mellan företaget och dess kunder. Det är mycket viktigt för att kunna uppnå 

lönsamhet på en konkurrensutsatt marknad. Relationsaspekten sträcker sig även 

längre till att även gälla andra företag som man kan samarbete med, det kan handla 

om relationen till de märken man tar in i butik, men även stylister och övrigt 

branschfolk som kan hjälpa företaget med billig marknadsföring. Något som är av 

värde för en liten aktör med begränsade ekonomiska resurser. 

 

Kunnig personal som vet hur man klär sina barn är av stor vikt, det är även service 

och en hemsida, som förenklar otroligt mycket för kunder som inte kan nå den fysiska 

butiken. Den kan även erbjuda service både innan och efter förvärv och finns därmed 

med under hela konsumentens köpprocess. Dessa aspekter hjälper till med att sprida 

information om företagets varumärke samt dess innehavande utbud. Denna 

information och hjälp minskar även de risker som de höginvolverade kunderna tar vid 

köp av barnkläder. 
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8 DISKUSSION 
 

Nedan följer en avslutande diskussion som avslutas med förslag till vidare forskning. 

 
Barnkläder har fått ett ökat intresse i samhället. Alltfler barn föds samtidigt som 
föräldrar är allt äldre när de bildar familj. Utbildning har blivit ett naturligt inslag i de 
flesta liv samtidigt som båda föräldrar oftast förvärvsarbetar idag. Hushållen har 
bättre ekonomi och därmed större konsumtionsmöjligheter. Föräldrar eftersöker, i allt 
högre utsträckning, personliga, annorlunda plagg med fokus på kvalitet och i viss mån 
exklusivitet snarare än endast ett billigt och funktionellt barnplagg. Dessa aktuella 
konsumtionsmönster har lett till nya möjligheter för barnklädesföretag. Allt fler 
aktörer söker sig till branschen i hopp om att nå de högkonsumerande föräldrarna, och 
blir därmed för trång. Tillsammans med lågprisjättar och välkända varumärken 
försöker små företag att överleva på denna konkurrensutsatta marknad. Dessa mindre 
aktörer har svårt att konkurrera med ett välkänt varumärke eller lågt pris. De har 
relativt begränsade resurser, höga kostnader och tampas med ett inledningsvis okänt 
varumärke. De behöver därför ta ut ett högre pris för att klara sig, och därmed blir det 
viktigt för dessa mindre barnklädesföretag att locka till sig kunder på annat sätt.  
 
Artikeln ”The Importance of Brand Equity”145 kan direkt appliceras på den nuvarande 
barnklädesmarknaden med dess ändrade konsumtionsmönster, då texten tar upp den 
problematik som kan uppstå vid köp av högengagemangsprodukter. När konsumenten 
genomgår ett förvärv av detta slag, tillkommer en risk. Det blir därför av stor 
betydelse för företag att skapa ett starkt varumärke som framkallar trygghet och 
lojalitet hos kunderna, och som minskar denna risk. Annars mister företaget sina 
viktiga kunder. 
 
Författarna till artikeln ”Customer Knowledge Management”146 redogör för vikten av 
att lära känna sina kunder väl. De problem som kan uppstå för ett mindre företag är att 
man inte lär sig tillräckligt om sina kunder, och förstår därför inte betydelsen av att 
skapa goda relationer till dem. Detta minskar incitamenten för att köpa företagets 
produkter, vilket leder till svikande och illojala kunder. Följden blir ödesdiger för ett 
mindre företag som är så pass beroende av sina kunder.   
 
                                                
145 Taylor, Steven A & Celuch, Kevin & Goodwin, Stephen. 2004. The Importance of Brand Equity to 
Customer Loyalty. Journal of Product & Brand Management. Volume 13. Number 4. 
146 M Garcia-Murillo & H Annabi. 2002. Customer Knowledge Management. Journal of the 
Operational Research Society, sid. 875-884. Volume 53. 
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Det gäller dock att inte glömma bort de mest värdefulla detaljerna av 
relationsskapandet. Isåfall minskas effekten av ett företags relationsmarknadsföring. I 
artikeln ”The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing”147 beskriver 
författarna värdet av att förmedla både åtagande och tillit mellan affärsrörelsen och 
dess kunder. Relationen ska präglas av att kunden kan yttra sina åsikter om företaget, 
till företaget, som i sin tur lyssnar och anpassar sig. Detta blir bland annat avgörande 
för om en mindre aktör lyckas skapa en lojal, betydelsefull kundskara eller ej.  
 
Det förekommer en rad olika problem som kan uppstå för en liten aktör på en 
konkurrensutsatt marknad. Företagen är små och inledningsvis relativt outvecklade 
inom sin verksamhet. Etableringen kan därför vara blygsam och tillgängligheten låg. 
För att nå ut till fler kunder, behöver företagen vara där kunden är. Detta för att öka 
bekvämligheten för sin viktiga målgrupp och minska tröskeln till ett köp. Internet är 
idag en mycket viktig marknadsföringskanal, som når ut till de flesta. Genom att 
exempelvis bedriva service samt försäljning via internet, ökar komforten för kunderna 
och initiativ till köp kan bli mer frekvent. Denna problematik beskrivs i artikeln ”The 
Value of Internet Commerce to the Customer”.148 
 
Då dessa mindre aktörer agerar på en konkurrenskraftig marknad med många företag, 
måste varje verksamhet finna vägar att sticka ut ur mängden och finna en speciell 
plats i konsumenternas medvetande. Ett företag som har ett starkt varumärke besitter 
mycket viktiga konkurrensfördelar. Dess kunder har en god relation till märket vilket, 
förutom att leda till lojalitet och förtroende för företaget, även motiverar ett högre pris 
på rörelsens produkter. Detta beskrivs i artikeln ”Marketing Advantages of Strong 
Brands”.149 
Samtliga ovanstående artiklar berör olika aspekter av problematik som kan uppstå för 
ett företag som inte bedriver sin verksamhet och marknadsföring på rätt sätt. De kan 
likaså ses som teorier som alla förklarar centrala delar och ämnen som är mycket 
viktiga för, framförallt mindre, företag att beakta på en konkurrensutsatt marknad.  
 
Nedan avser jag visa vad min studie lett till för resultat, som kompletterar 
ovanstående forskning och teorier. De resultat som presenteras har redan redovisats 
för under resultatdelen. Här avser jag dock samföra dessa för en diskussion som 

                                                
147 M. Morgan, Robert & D. Hunt, Shelby. 1994. The Commitment-Trust Theory of Relationship 
Marketing. Journal of Marketing. Volume 58. 
148 Ralph L. Keeney. 1999. The Value of Internet Commerce to the Customer. Management Science, 
sid. 533-542. Volume 45. Number 4. 
149 Hoeffler, Stevel & Keller, Kevin Lane. 2003. Marketing Advantages of Strong Brands. The Journal 
of Brand Management. Volume 10. Number 6. 
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poängterar min uppsats värde och vad jag tillfört den akademiska forskningen, trots 
att mitt arbete och metod är i blygsam omfattning. 
 
De resultat som min undersökning lett till visar att det även är av stor vikt för mindre 
företag att skapa välutformade marknadsföringsstrategier i början av 
verksamhetstiden, för att sedan underlätta samt effektivisera marknadsföringsarbetet 
just för att uppnå de önskvärda resultat man efterlängtar i sin utarbetade 
målbeskrivning. Genom att arbeta efter utstakade mål, minskar risken för att företagen 
ska skifta fokus och det blir lättare att bedriva sin verksamhet. Vad gäller just ett 
företags marknadsföringsarbete, så är dess process högst beroende av att arbetet styrs 
av tydliga, starka och realistiska mål. Några av de aktörer jag intervjuat är relativt 
nyetablerade, vilket kan förklara en viss ännu outvecklad verksamhet. De ekonomiska 
satsningar man dock genomför förlorar sitt värde och vinst för företaget om man inte 
beaktar målsättningens betydelse i fråga. Det är alltså viktigt att företagen redan från 
början sätter upp tydliga mål som verksamheten därefter kan styras utifrån. Har ett 
företag oklara visioner kan arbetet försvåras.  
 
Flera av de mindre aktörerna har som tydligt mål att växa, vilket låter i de flesta öron 
som en mycket rimlig vision visserligen, men man bör inte underskatta den 
problematik som trots det kan uppstå. En snabb försäljningsökning kan leda till att 
företagen inte har tillräckliga ekonomiska resurser för att möta efterfrågan. Det kan 
även sätta kundrelationer på prov om man inte är nogrann med att bevara den oftast 
personliga identitet man skapat från början.  
 
Det är även essentiellt att företagen kan erbjuda produkter som är unika och skiljer sig 
från det existerande utbudet. Genom att bedriva någon form av differentieringsarbete 
ökar man sina chanser för att uppnå lönsamhet på barnklädesmarknaden i Sverige. 
 
Som en mindre aktör är det viktigt att finna vägar att nå ut till en bred marknad. Detta 
för att göra sig synlig och för att kunna skapa fler kunder. Etableringen kan vara 
blygsam för ett mindre företag med begränsade resurser, därför är internet en viktig 
väg för att nå ut till en större omgivning. Genom att erbjuda försäljningsmöjligheter 
på en hemsida, ökar tillgängligheten för företaget och underlättar på så sätt för 
konsumenter att köpa företagets produkter. Det ger även bolaget en chans till att 
erbjuda service som rådgivning, tips och kontaktuppgifter. Delar som är viktiga för 
kunder både innan och efter ett köp.  
 
Jag har likaså upptäckt värdet av ett starkt varumärke och en tydlig image. Genom att 
arbeta för goda relationer till sina kunder, skapas en ovärderlig lojalitet mellan 
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företaget och dess kunder, och varumärket stärks därmed. Om man samtidigt har 
tydliga värderingar man vill förmedla utåt, ökar chansen att kunder med liknande 
egenskaper hittar till företaget och kan så småningom värvas till dess viktiga 
målgrupp.  
 
Att likaså prioritera sitt utbudsval är mycket viktigt. För många föräldrar spelar miljö, 
säkerhet, design och kvalitet mycket stor roll. Genom att föra en nära dialog med sin 
omgivning, lär man känna vad de specifikt värdesätter och efterfrågar, man har då 
lättare att förutspå dess preferenser och kan lättare möta deras behov. 
 
Det har likaså visat sig att relationer spelar en mycket stor roll för ett företag. Genom 
att samarbeta med andra aktörer inom samma bransch, ges ett viktigt kunskapsutbyte 
och erfarenheter kan bytas i syfte att hjälpa varandra på ett effektivt sätt.  
 
Min studie har visat resultat som berör ovanstående artiklar, men som förenar dess 
problematik och kompletterar med nya, viktiga moment som är viktiga att beakta som 
en, framförallt, mindre aktör på en konkurrensutsatt marknad. De problem som jag 
identifierat och, till viss del, funnit lösningar till, kan appliceras på olika marknader 
och affärssituationer och kan ses som viktiga medel för ett företag att ta till i syfte att 
skapa lönsamhet på sin huvudmarknad. Mitt främsta fokus har varit de mindre 
företagen, då de står inför en utmanande problematik. De är varken kända eller stora, 
och tampas med höga kostnader. De kan inte konkurrera på traditionellt sätt, det vill 
säga med hjälp av ett lågt pris. De måste ta till andra medel. Det har varit min 
problemformulering från början, och är en mycket intressant fråga. Det gäller så pass 
många företag, vilket får mig att uppleva min uppsats som både aktuell och viktig.  
 
Vikten av goda relationer till sina kunder, har varit det allra viktigaste resultatet från 
denna studie. Det är i den ände som lösningen både börjar och slutar. Utan den 
satsningen kan lojalitet inte skapas. Utan lojalitet från sina viktiga kunder, som 
företaget är så pass beroende av, kan ett starkt varumärke inte byggas upp. Därmed 
finns heller ingen chans för företagen att förmedla vad just dem står för, eller vad de 
erbjuder. Det är varumärkets främsta uppgift. Det blir därmed mycket svårt för 
företagen att någonsin kunna bli lönsamma, då det inte skapas några som helst 
incitament för kunder att köpa verksamhetens produkter.    
 

Det skulle vara intressant att i framtiden undersöka ett större antal barnklädesbutiker i 

varierande stolek för att få större precision i min forskning och kunna generalisera 

resultatet på barnbutiker i allmänhet på ett mer trovärdigt och giltigt sätt. Man kan 
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även tänka sig att ett avsmalnande av forskningen skulle kunna bidra till en mer 

fördjupad förståelse av en barnklädesbutiks vardag och problem.   
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BILAGA 
 

Intervjufrågor till fallföretag 

 

Följande nedanstående frågor ställs för att komplettera den allmänna 

företagsbeskrivningen:  

 

1. När skapades bolaget? 

2. Hur stort antal anställda har det? 

3. I vilka länder samt städer är rörelsen verksam i? 

4. Var sker produktionen av barnkläder?  

5. Hur många butiker bedriver företaget? 

6. Hur ser företagets ekonomiska situation ut? 

 

För att undersöka hur bland annat företagen arbetar för att utmärka sig samt för att 

stärka sitt varumärke, ställs nedanstående frågor: 

 

7. Vad anser Ni att ert företags varumärke symboliserar?  

8. Vad anser Ni att ert företags varumärke symboliserar utifrån köparnas 

perspektiv? Föreligger en skillnad? Om ja, hur arbetar Ni för att minska denna 

skillnad? 

9. Om företaget endast har en återförsäljande roll, hur många, samt vilka märken 

köps in? Varför just dessa? Hur tänker Ni vidare vad gäller de 

barnklädesmärken man köper in? 

10. På vilket sätt urskiljer sig ert varumärke? 

11.  Vilka konkurrensfördelar skulle Ni beskriva som era främsta?  

12. Vilka typer av ideal och värderingar arbetar Ni för att förmedla med ert 

varumärke? 

13. Vidareutvecklar Ni aktivt ert varumärke? Isåfall på vilket sätt?  

14. Arbetar Ni aktivt i syfte att förmedla er image, identitet och varumärke till er 

omgivning? Isåfall på vilket sätt?  

15. Vilka fördelar av funktionellt slag anser Ni att ert varumärke besitter?  

16. Vilka fördelar av emotionellt, känslomässigt slag anser Ni att ert varumärke 

besitter? 
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17. Hur ser Ni på ert utbuds kvalitet? Är det viktigt för er? Vad spelar kvalitén för 

roll för ert företag och dess varumärke, samt för kunderna och övrig 

omgivning? 

18. Hur lyder företagets affärsidé? 

19. Vilket typ av utbud har Ni? Hur arbetar Ni för att utveckla det? 

20. Hur uppfattar Ni barnklädesmarknaden i stort och den konkurrens som 

föreligger? Vilka är de viktigaste konkurrenterna?  

21. Vad bestämmer läget på butiken där utbudet säljs? 

 

För att undersöka företagens kunder närmare, ställs nedanstående frågor. 

 

22. Vilka anser Ni utgör er viktigaste målgrupp? 

23. Hur skulle Ni beskriva era kunder och dess personlighet? 

24. Vilka är de viktigaste faktorer som ert företags kunder beaktar, anser Ni? 

25. Hur anser Ni att företagets kunder och omgivning uppfattar er image, identitet 

och varumärke?  

 

För att undersöka företagens marknadsföringsinsatser, ställs nedanstående frågor. 

 

26. Med vilka medel marknadsför Ni er med? Hur ser de ekonomiska 

förutsättningarna ut för ert marknadsföringsarbete? 

27. Har ni, eller har ni haft, en uttalad marknadsföringsstrategi, och hur ser den 

isåfall ut? Hur såg den ut när företaget startade? 

28. Arbetar ni aktivt för en massmedial relation? 

 

För att undersöka företagets relationer, kommer följande frågor att ställas.  

 

29. Hur arbetar Ni för att uppnå kundkontakt? 

30. Hur arbetar Ni för att motivera era kunder att fortsätta köpa era produkter?   

31. Hur arbetar Ni för att uppnå kundlojalitet? 

32. Sker något samarbete med övriga företag, branschfolk eller andra typer av 

relationer? Isåfall på vilket sätt? 

33. Arbetar ni aktivt för den massmediala relationen? Isåfall, på vilket sätt? 
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För att undersöka företagens framtidsutsikter, kommer följande frågor att ställas. 

 

34. Hur ser företagets utveckling ut, samt ekonomiska situation? 

35. Vad har företaget för kommande planer och mål i framtiden? Är de 

realistiska? Finns några hinder eller problem som Ni anser kan uppstå? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


