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Sammanfattning 

 

Uppsatsens titel  Utveckling eller Utbyte?  

- Små klädbutikers långsiktiga överlevnad 

Kurs  Företagsekonomi C, C-uppsats 

Författare Kristen Crump & Jenny Chang 

Handledare  Hans Zimmerlund och Peter Lindelöf 

Bakgrund I dagens globala marknad med IT-utveckling i framkant blir det 

allt svårare för mindre företag att överleva. Stora klädkedjor 

konkurrerar med stordriftsfördelning ut småklädesbutiker vilket 

gör det svårare för dem att överleva. För att kunna ha en chans på 

marknaden måste småklädesbutiker skapa värde på nya sätt. Där 

det blir allt viktigare att skapa lojala kunder. 

Problem Vilka marknadsföringsstrategier är viktiga för små företag att 

skapa lojala kunder? 

Syfte Syftet är att analysera och utvärdera marknadsföringsstrategier för 

fem små klädbutiker för att hitta överensstämmelser samt 

oöverensstämmelser (misfits) mellan företag och dess kunder.  

 

Arbetsmetod Data insamlas via intervjuer med företag och enkäter med 

respektive butikskunder. 

Teoretiskt perspektiv Relationsmarknadsföringsperspektiv samt 

Transaktionsmarknadsföringsperspektiv 

Teori Involveringsteorin, Kommunikationscirkel samt 

Marknadsföringsmixens 4 P: na och Kommunikationsprocessen 
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Empiri Empirin är hämtad från intervjuerna med företagen och 

enkätsvaren från kunderna. 

Analys Analysen är tolkad utifrån empirin som är hämtad från intervjuerna 

med företagen och enkätsvaren från kunderna. Varje butik 

analyseras för sig.  

Resultat Undersökningen har visat att företagen använder både envägs- och 

tvåvägskommunikation som kommunikationsmedel.  Det har även 

visat att transaktionsmarknadsföringsstrategier är en nackdel för 

företagen eftersom kunden är höginvolverad och söker 

relationsbyggande. Dessutom är word-of-mouth ett centralt 

begrepp för alla butiker. 

Slutsats De marknadsföringsstrategier inom relationsmarknadsföring är de 

strategier som är viktigaste för att skapa lojala kunder hos mindre 

företag på en globaliserad marknad. 
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Abstract 

 

Title  Development or Interchange? 

- Small clothing stores long-term survival 

Course  Business/Economics C, C – Thesis 

Authors  Kristen Crump & Jenny Chang 

Mentor  Hans Zimmerlund & Peter Lindelöf 

Background In today’s globalized market with IT- development in the forefront 

it’s getting harder for smaller businesses to survive. Big clothing 

stores compete with scale economy which makes it harder for 

small clothing stores to survive. For small clothing stores to have a 

chance on the market they must create value in new ways. In 

which it becomes more important to create loyal customers. 

Problem Which marketing strategies are important for small businesses to 

create loyal customers? 

Objective The objective is to analyze and benchmark marketing strategies for 

five small clothing stores to find fits and misfits between 

businesses and their customers. 

Work Method Data is collected through interviews with the companies and 

surveys with the respective customers. 

Theory Perspective Relation marketing perspective and Transaction marketing 

perspective 

Theory Involvement Theory, Communication circle, the Marketing mix 4 

P: s and the Communication process.    

Empiric The data is collected from interviews with the companies and 

surveys from the customers. 
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Analysis The analysis is interpreted from the data that is collected from 

interviews with the companies and surveys from the customers. 

Each store is analyzed by itself. 

Result  The research has shown that companies use both one-way 

communication and two-way communication as a communication 

method. The research has even shown that Transaction marketing 

strategies are a disadvantage for companies because the customer 

is highly involved and seeks relationship building. In addition to 

that word-of-mouth is a central concept for all of the stores. 

Conclusion The marketing strategies within relation marketing are those 

strategies that are most important when it comes to creating loyal 

customers for small companies in a globalized market.
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1. Inledning 

Under rubriken inledning kommer bakgrund med olika fenomen såsom Globaliserig och IT 

diskuteras. Sedan diskuteras problem som utmynnar till en problemformulering. Därefter 

presenteras syftet med uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Masskonsumtion 

Under industrialismen växte det fram ett nytt samhälle där medelklassen blev allt större. I och 

med detta växte det även fram stora varuhus såsom Harrods i England. Under 1900-talet 

inleddes världskrig som resulterade i svårare tider bland annat finansiella motgångar. På 50-

talet, efter andra världskriget började världen att återhämta sig, något som märktes genom att 

konsumtionen ökade.
1
 Industrialism och Världskrig skapade ett masskonsumtionssamhälle. 

 

1.1.2 Globalisering & IT 

Idag är globaliseringen och IT en ständig pågående och självklar process för oss. Vår värld 

krymper i och med denna process. Nationer knyts närmare varandra något som förändrat 

villkoren inom företagsekonomin. Ett stort bidrag till globaliseringen är utvecklingen av 

informationsteknologi vilket skapat förutsättningar för bland annat minskade transport- och 

kommunikationskostnader.
2
 Internet har skapat en ny värld för köpare, där man på betydligt 

enklare sätt kan få tag på information om företag, produkter, prisskillnader med mera. 

Internethandeln har även skapat en ny konkurrensmarknad, där man inte längre behöver 

besöka butiken fysiskt för att få tillgång till hela världens utbud. Globaliseringen och IT ökar 

medvetenheten och kunskapen hos kunden som leder till ökad konkurrens på marknaden. 

 

                                                           
1
http://webappo.web.sh.se/C1256CFE004C57BB/0/8D555824A1810B9FC12573DE003A7D12/$file/Marketing

%20Theory-introduktion%20(konssociologi).pdf 2010-03-29 

2
 http://www.svensktnaringsliv.se/material/temablad/globalisering-ger-forutsattningar-for-tillvaxt_9230.html 

2010-03-01 

http://webappo.web.sh.se/C1256CFE004C57BB/0/8D555824A1810B9FC12573DE003A7D12/$file/Marketing%20Theory-introduktion%20(konssociologi).pdf
http://webappo.web.sh.se/C1256CFE004C57BB/0/8D555824A1810B9FC12573DE003A7D12/$file/Marketing%20Theory-introduktion%20(konssociologi).pdf
http://www.svensktnaringsliv.se/material/temablad/globalisering-ger-forutsattningar-for-tillvaxt_9230.html
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1.1.3 Pris & Trender 

Idag gynnas de stora kedjorna av den ökade konkurrensen. Klädkedjor som sitter med stora 

resurser har betydligt enklare att pressa priser hos leverantörer och kan på så sätt erbjuda 

kunden bättre priser. Priset är dock inte det enda problemet, även modetrenden skapar 

problem inom branschen. Då dagens samhälle gör det allt lättare att följa trenden så ökar även 

efterfrågan av trendmedvetna plagg. Eftersom modeplagg är så pass exklusivt tillkommer det 

ett högre pris. Detta kan stora kedjorna enkelt leverera genom att kopiera och prispress via 

sina egna leverantörer och fabriker. De små klädbutikerna som inte kan stordriftfördela på 

samma sätt får då antingen skapa trenden eller skapa tillgängligheten till de dyra 

designplaggen. Trendmedvetenheten ökar konkurrensen bland butikerna.  

 

1.1.4 Rivalitet på marknaden 

Stora kedjor har en fördel på grund av deras tillgänglighet, kedjorna har råd att finnas i 

varenda galleria och är utplacerad på de mest attraktiva gatorna i storstäderna. Detta leder till 

att företag såsom H&M har kunnat utöka antal butiker. År 2000 hade H&M redan 687 butiker 

världen över
3
 och idag 10 år senare har de ca 2000 butiker, vilket är ett tydligt bevis på hur 

stora kedjor klarar sig bättre än inhemska småbutiker.
4
 Götgatsbacken på söder är ett 

klargörande exempel. På denna gata fanns det bara för en 10-15år sedan massvis med små 

klädbutiker som idag konkurreras ut av stora och medelstora klädkedjor som H&M, Bik Bok, 

Gina Tricot och Vila. Stora klädkedjor ökar sin andel på marknaden. 

1.1.5 Konkurrens 

Fenomenet syns tydligt i modebranschen där den tuffa konkurrensen tagit hårt på små företag. 

I en UC undersökning visade det sig att 550 detaljhandelsbolag gick i konkurs under första 

halvåret av 2009.
5
 De små klädbutikerna är mest drabbade bland dessa konkursföretag enligt 

UC:s marknadschef, Roland Sigbladh. Alltså tyder detta på att allt fler småklädesbutiker har 

svårt att klara sig vilket resulterar i att de måste stängas igen. De stora kedjorna köper därför 

                                                           
3
 http://web.archive.org/web/20010417173451/www.hm.se/hm/company/facts.asp 2010-03-01 kl 11:03 

4
 http://www.hm.com/se/omhm/faktaomhm__facts.nhtml 2010-03-01 kl 11:33 

5
 http://www.dn.se/kultur-noje/konst-form/modevecka-trotsar-krisen-1.927827 2010-06-02 kl 11:55 

http://web.archive.org/web/20010417173451/www.hm.se/hm/company/facts.asp%202010-03-01
http://www.hm.com/se/omhm/faktaomhm__facts.nhtml%202010-03-01
http://www.dn.se/kultur-noje/konst-form/modevecka-trotsar-krisen-1.927827%202010-06-02
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upp lokaler från de små, vilket ger de små butikerna mindre plats på marknaden. 
6
 

Småklädesbutikerna utsätts för allt större konkurrens vilket gör det svårt för dem att överleva 

på marknaden 

1.1.6 Värdeskapande 

Småbutiker kan inte använda sig av prispress på samma sätt som de stora kedjorna då resurser 

inte räcker till. Därför har deras utsatta situation gjort att många av dem måste hitta nya sätt 

att marknadsföra sig. Bland dessa sätt finns bloggar, Twitter och t o m Facebook. Trots detta 

är små butikerna fortfarande hotade av de stora kedjor som använder samma medel.
7
 Därför 

måste de små butikerna som överlever ha ett alternativt sätt att skapa värde hos kunderna. Det 

finns några exempel på små företag som har lyckats skapa ett värde hos kunderna. Ett utav 

dessa är Tjallamalla, som har funnit sedan år 1994. Deras koncept är att sälja utvalda plagg 

från mindre kända märken eller helt oetablerade designers. När en designer eller märke blir 

väletablerad med egna konceptbutiker är de tvungna att lämna sin plats i Tjallamalla butiken 

till nya okända märken. Trots att butiken alltså aldrig har riktigt stora designers i butiken har 

de återkommande kunder och har ändå klarat sig i branschen.
8
 Detta tyder på att det inte är 

varumärken i sig som skapar värde utan självaste butiken.  Små butiker måste ständigt hitta 

nya sätt att skapa värde hos kunderna. 

1.1.7 Kundlojalitet 

Ett annat exempel på en butik som snabbt har skapat mervärde hos kunden är Weekday, som 

började år 2000 med en affärsidé om att ha ett utbud på exklusiva denimkläder kombinerat 

med utvalda secondhandkläder som attraherade de unga människorna. De växte snabbt trots 

att butiken var lokaliserad i en utav Stockholms förorter som bara var öppet på helger. Därav 

fick butiken även sitt första namn, Weekend. På grund av att de hittade ett sätt att skapa 

mervärde och i sin tur fick lojala kunder vilket gjorde att de redan 2004 öppnade en butik i 

                                                           
6
 http://www.dagenshandel.se/dh/dagensh.nsf/0/1E65CADD9B3055BCC1257600002C2176?open 2010-06-02 

kl 12:01 

7
 Butikerna berättade själva i intervju att de använder sig av dessa medel. 

8
 Från författarnas egen intervju med Tjallamallas ägare 

http://www.dagenshandel.se/dh/dagensh.nsf/0/1E65CADD9B3055BCC1257600002C2176?open
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centrala Stockholm. Denna butik fick namnet Weekday och har nu öppet varje dag.
9
 Små 

konfektionsbutiker bör skapa lojala kunder för att överleva på marknaden. 

 

1.2  Problemdiskussion 

Globaliseringen och IT har gjort konfektionsmarknaden större. Istället för att åka till en butik 

kan man lätt klicka hem plagg från nationella likaså internationella varumärken. Vilket gör att 

det blir allt svårare att konkurrera på marknaden. Dock har de stora kedjorna fördel på grund 

av sin resurstillgång. På så sätt kan de köpa sin plats på marknaden och blir allt större medan 

de småklädesbutikerna får en allt mindre marknadsandel.  

Trendfenomenet i modebranschen gör att de stora kedjorna enkelt kan sälja billiga 

trendmedvetna kläder medan de mindre företagen antingen måste sätta trenden eller köpa in 

de dyra plaggen. Eftersom stora kedjor även använder prispressning som det viktigaste 

konkurrensmedlet skapas ett problem för de mindre butikerna som inte har resurserna att 

konkurrera med låga priser. Denna kombination av trend och prisproblem blir alltså ett stort 

hinder för små klädbutiker och de måste därför hitta på nya sätt att marknadsföra sig på. Den 

valda marknadsföringsstrategin måste skapa ett mervärde hos kunden utan någon 

priskänslighet. För att minska priskänsligheten måste företagen hitta ett värde som gör kunden 

oberoende av priset. Detta kan ske genom att skapa lojala kunder. Att få lojala kunder innebär 

en stor slagkraft för företagen utan att de behöver konkurrera med priset. Utan lojala kunder 

får de mindre butikerna allt svårare att överleva på marknaden. 

 

1.3 Problemformulering 

Vilka marknadsföringsstrategier är viktiga för små företag i syfte att skapa lojala kunder? 

 

                                                           
9
 http://www.cheapmonday.com/about 2010-05-05 kl 10:23 

http://www.cheapmonday.com/about%202010-05-05
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1.4 Syfte 

Syftet är att analysera och utvärdera marknadsföringsstrategier för fem små klädbutiker för att 

hitta överensstämmelser samt oöverensstämmelser (misfits) mellan företag och dess kunder.  

 

1.5 Frågeställningar 

Dessa frågor besvaras i slutsatsen 

 Vad använder småbutiker sig av för marknadsföringsstrategi?  

 Vilka faktorer påverkar dess överlevnad? 

 Hur skapar de relationer med kunden?  

 Finns det ens utrymme för småföretag i framtiden, en möjlighet till långsiktig 

överlevnad? 

 

1.6  Avgränsning och Perspektiv 

Eftersom uppsatsens syfte är att undersöka småklädbutikers överlevnad så kommer en 

urvalsavgränsning göras där fem stycken småbutiker granskas utifrån transaktions- och 

relationsperspektiven. Undersökningen avgränsas till Stockholmsregionen. Fokus ligger på 

säljaren, dock kommer även kunden att beaktas.   

1.7  Definition  

Konfektion: Definieras enligt Nationalencyklopedin som ”fabriksmässigt tillverkade 

färdigsydda kläder. Ibland används ordet konfektion också för själva tillverkningen och, i 

synnerhet tidigare, handeln med fabriksmässigt färdigsydda kläder.”
10

 

I uppsatsen avser konfektion all typ av kläder bortsett från skor och accessoarer. 

Plagg: I denna uppsats avser detta kläder i alla former. 

                                                           
10

 http://www.ne.se/konfektion 2010-05-05 kl 12:00 



   

 

14 

 

Konfektionsbutik: Definieras utifrån definitionen av konfektion vilket i detta fall även 

innebär att skobutiker och butiker som enbart säljer accessoarer uteslutas.
11

  

Småbutik, småklädbutiker: Med detta avser författarna i denna undersökning mindre 

klädbutiker, vilket innebär enstaka butiker, dock ej mer än fem butiker inom Sverige. 

Återköp: I denna uppsats avser återköp när kunden handlar mer än en gång i samma butik.  

Mervärde: I denna uppsats innebär mervärde enligt transaktionsmarknadsföring ett pålägg på 

en redan befintlig produkt.  

I denna uppsats innebär mervärde enligt relationsmarknadsföring den relation man bygger 

med kunden som vidare ger ett högre värde utöver produkten. 

 

                                                           
11

 http://www.ne.se/konfektion 2010-05-05 kl 12:00  
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2. Metod 

Här nedan presenteras tillvägagångssättet i tre olika faser. Först diskuteras de olika 

ansatsbegreppen sedan motiverar författarna varför de valt just den ansatsen som används 

under uppsatsens gång. 

 

2.1 Tillvägagångssätt 

För att kunna undersöka småklädesbutikernas marknadsföringsstrategi har butikerna valts ut. 

Sedan skedde kontakt med säljaren, och en uppföljning med kunderna. Detta gjordes genom 

intervjuer med företag samt en uppföljning i form av enkäter till kunden. Arbetet delades upp 

i tre faser. 

FAS 1 

Här gjordes en förstudie där butikerna presenterades genom en kort bakgrund. Dessa 

bakgrundsfakta är i stora drag hämtat från respektive hemsida. I empirin har butikerna 

beskrivits kort, när dem startades samt vad de har för affärsidé. Intervjufrågor har skickats via 

e-post till butikerna som ville ha intervjufrågorna skriftligt. De övriga butikerna svarade på 

plats. 

FAS 2 

Denna fas var en kvalitativ studie i form av intervjuer med ägaren på de småklädesbutiker 

som nämns i fas 1. Syftet med intervjuerna var att undersöka hur dessa småklädesbutiker 

marknadsför sig för att överleva på en numera globalmarknad. De beskrev dels om sina 

marknadsstrategier samt deras bild på kundens lojalitet. Ur dessa intervjuer har dess strategier 

analyserats. Företagens syn på kunden ställdes sedan mot kundens perspektiv av företaget i 

fas 3.   

FAS 3    

Denna fas var en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning med kunderna från de 

småklädesbutiker som beskrevs i fas 1. Syftet med dessa enkäter var att undersöka om de små 

klädesbutikernas marknadsföringsstrategier stämmer överens med kundens bild av företaget. 

Slutligen har butikernas valda strategier jämförts med kundens syn utifrån en transaktions- 
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respektive relationsmarknadsföring perspektiv. Därefter har eventuella överensstämmelser 

och oöverensstämmelser studerats. 

  

2.2 Undersökningsmetod 

Intervjun gjordes genom e-post samt fysiska intervjuer med varsin butik. Dess syfte var att 

undersöka respektive butiks marknadsföringsstrategi. Butikerna som valdes ut skedde genom 

ett bekvämlighetsurval, därför finns bara de företag som var tillgängliga presenterad i 

empirin. Frågemall som intervjun baserade på finns i bilagan.  

Enkäter gjordes för kunderna.  Dessa besvarades genom att de dels lämnades hos butikerna 

samt genom att författarna stod utanför butikerna för att själva samla in empiri. Enkäten 

bestod av sex stycken frågor, varav två frågor behövdes skriftligt svar. Detta gjordes för att 

fånga upp mjuka värden hos kunderna som inte kunde göras genom förbestämda kryssvar.   

 

2.3 Metodbakgrund 

2.3.1 Metodologisk ansats 

I denna undersökning användes både en kvalitativ samt kvantitativ metod. Den kvalitativa 

ansatsen handlar om att få fram meningsinnehåll som kan klassificeras och analyseras utefter 

teoretiska variabler. Flexibiliteten är hos en kvalitativ ansats stor på grund av att 

informanterna har större styrgrad än forskaren. Detta gör det lättare att finna förhållande som 

forskaren inte tidigare tänkt på. I en kvalitativ ansats finns det plats för tolkning av empirin. 

Den kvalitativa ansatsen är överförbar och kan därför appliceras på andra områden.  
12

 

En kvantitativ ansats handlar om att man utför analys genom statiska beräkningar, alltså kodar 

man informationsvariabler för att åstadkomma statisk generaliserbarkunskap. 
13

 

Den kvalitativa ansatsen gjordes i denna undersökning för att hitta meningssamband som gav 

undersökningen en helhetsförståelse. I denna uppsats gjordes även en kvalitativ undersökning 
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för att fånga upp eventuella mjuka värden som sedan kunde kopplas till respektive teoretisk 

perspektiv allstå antingen relationsperspektivet eller transaktionsperspektivet. Den 

kvantitativa metoden skedde genom enkätundersökningar till kunden. Detta gjordes för att 

underlätta sammansättningen av empirin samt för att få största möjliga kundurval. Det vill 

säga att det gjordes för att minska risken för att undersökningen skulle vara partisk.  Den 

kvantitativa ansatsen gjordes även för att hitta orsakssamband. Författarna ville dessutom 

fånga upp mjuka värden hos kunden därför behövdes två frågor som besvarades skriftligt.   

2.3.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

I denna undersökning har ett positiviskt förhållningssätt tillämpats. Positivismens 

grundläggande princip bygger på tanken att all vetenskap är homogen och byggs upp på 

samma sätt.  Positivism innebär att forskaren använder sig av naturvetenskapliga metoder för 

att tillämpa det på undersökning av samhällsveteskapliga företeelser. Positivismen är den 

vetenskaplig förhållningssätt som uppfattas vara helt objektiv. Man kan säga att forskarens 

roll är objektiv och ingen religiösa, politiska eller social faktorer påverkar forskningen.
14

 

Meningen med undersökningen var att använda befintliga teorier för att förstå företeelser på 

en globaliserad marknad. Eftersom det inte finns någon bestämd formell för hur 

småklädesbutiker ska överleva på en globaliserad marknad kunde författarna inte använda sig 

helt av en positivistisksynsätt. Det krävdes även en kvalitativ ansats för att tolka hur 

småklädesbutiker överlever på en globaliserad marknad. Det vill säga att uppsatsskrivarna 

dessutom har använt sig av en hermeneutisk synsätt.  
15

 

Hermeneutikens grundläggande princip är att förstå grundförutsättning för människans 

existens. Forskarens roll är subjektiv och öppen. Forskarens uppgift är kvalitativ förståelse 

och tolkning. 
16
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2.3.3 Vetenskaplig ansats 

Undersökningen gjordes som en deduktiv studie då den med hjälp av teorier avsåg att dra 

slutsatser om småklädesbutikernas marknadsstrategi på en globaliserad marknad. Deduktion 

handlar om att dra slutsatser från generella grundsatser till att gälla i konkreta samband.
17

 Man 

kan alltså säga att man utgår ifrån befintliga teorier till empiri
18

, vilket författarna i denna 

undersökning gör. Genom att författarna ur bakgrundsfenomenen hitta lämpliga teorier som 

sedan ställs emot empirin visas det tydligt att en deduktiv ansats används. Det vill säga att den 

valda teorin om involvering med mera skapar en teoretisk syntes, och utifrån empiri jämförs 

syntesen med verkligheten.  

2.3.4 Undersökningsansats 

Denna undersökning var en deskriptiv studie då det fanns befintliga teorier inom 

marknadsföringsområdet. Deskriptiv handlar om att beskriva ett bestämt fenomen. Då det 

redan finns en viss kunskap inom ett område begränsar sig forskaren till att beskriva vissa 

aspekter av ett fenomen.
19

 Syftet med denna undersökning var att belysa småbutikers 

överlevnad ur särskilda aspekter, vilket är en globaliserad marknad som har lett till andra 

fenomen såsom IT-utveckling och konkurrans på en allt större konfektionsmarknad.  

 

2.4 Uppsatsens Trovärdighet 

Författarna ansåg att undersökningarna som gjorts genom intervjuer och enkäter gav en hög 

validitet. Det som menas med validitet är hur relevant data representerar det fenomenet som 

ska undersökas, det vill säga att validitet innebär giltighet. I vissa fall kan man använda sig av 

sunt förnuft för att avgöra om något är valid eller inte, i andra sammanhang måste forskarna 

genomföra systematiska validitetstester. Validitet får inte uppfattas som något totalt utan att 

det är ett kvalitetskrav som kan vara i det närmaste uppfylld.  
20
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Eftersom författarna har undersökt både företagets - och kundens perspektiv kan 

undersökningen anses vara trovärdigt. Trovärdigheten för denna undersökning ökade när en 

mindre risk för vinkling uppstod, vilket var på grund av att företagens perspektiv kunde ställas 

emot kundens perspektiv. Alltså kunde allt som företagen sa i intervjuerna stämmas av med 

kundens enkätsvar. Författarna kunde dessutom stämma av empirin från företagen med 

kundens empiri om överensstämmelser eller oöverensstämmelser fanns. Vilket i sin tur också 

ledde till att undersökningen inte blir vinklad. 

Undersökningen gjordes hos flera butiker därför ansåg författarna att de valda 

undersökningssätten även har en tillförlitlighet, vilket kunde öka reliabiliteten. Reliabilitet 

innebär hur tillförlitlig data är, detta kan prövas genom att upprepa samma undersökning flera 

gånger eller låta olika forskare som är oberoende av varandra värdera data. Reliabilitet har 

med undersökningens data att göra, vilken data som används samt hur de data som insamlas 

bearbetas.
21

 Reliabiliteten ökas alltså på grund av att antalet butiker gav en större helhetsbild. 

Där undersökningen upprepades butik för butik. Reliabiliteten ökas även på grund av att 

författarna gick direkt till källan för att få sina svar.  

I denna undersökning med intervjuer och enkäter användes ett bekvämlighetsurval, vilket är 

ett icke slumpmässiga urval. Småbutikerna valdes ut efter närområde samt de butiker som var 

villiga att samarbeta vid undersökningstillfället. Bekvämlighetsurvalen kan förstärka den 

kvalitativa ansatsen i denna undersökning eftersom den ger bättre djup. Detta på grund av att 

lokala band ger större tillförlitlighet mellan författaren och dem medverkande respondenter.   

 

2.5 Primär- & Sekundärdata 

Denna undersökning var baserad på primärdata, där empirin samlas från intervjuer enbart i 

syfte för denna undersökning.  Primärdata innebär att data samlas in för att bevisa ett specifikt 

problem.  Vid användning av primärdata behövs frågor som undersökningsteknik, validitet av 

data samt frågeformulering besvaras av skribenten själv. Vilket gjordes i denna undersökning. 

De sekundära data som författarna använt var enbart för att skapa en förförståelse och inblick 

i undersökningsobjekten och analyserades inte. Med sekundär data avser författarna data som 

samlats in tidigare från undersökningar som redan är publicerat material. Sekundärdata är 
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alltså material som inte samlat in i samma syfte som aktuell undersökning och bör därav 

beaktas på grund av minskad relevans. Ovan nämner författarna att undersökningens 

sekundära data inte analyseras, därför påverkas inte den minskade relevansen i denna 

undersökning. Den sekundära datafördelen är att det oftast finns mycket data att utgå ifrån 

jämfört primärdata som forskaren själv måste samla till den specifika undersökningen. Därför 

användes det sekundära data som ett bakgrundsstöd samt förförståelse till objektet som 

undersöktes.  
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3. Teori 

Här presenteras teoretiskt perspektiv följt av teoretisk bakgrund samt den teoretiska 

grundmodellen för denna uppsats. Vidare förklaras de tillhörande teorierna som är relevanta 

för denna uppsats. Detta avsnitt slutar sedan med en teoretisk syntes följt av en teoretisk 

referensram. 

 

3.1 Teoretiskt perspektiv 

Det finns två olika perspektiv inom marknadsföring, det ena är Relationsmarknadsföring och 

den andra är Transaktionsmarknadsföring. Uppsatsen syftar till att analysera och utvärdera 

vilket marknadsföringsperspektiv som stämmer bäst överens med de kunder småklädbutikerna 

har. Därför måste en inblick göras inom vartdera perspektivet som här nedan klargöras. 

3.1.1 Relationsmarknadsföring
22

 

Den dominerande marknadsföringsfunktionen inom relationsmarknadsföringen är interaktion. 

Relationsmarknadsföringen fokuserar på mer långsiktigt ekonomisk vinning, där relationen 

byggs upp genom tiden. Relationsuppbyggandet gör att konsumenter inom 

relationsmarknadsföringen tenderar till att vara mindre priskänsliga. Här dominerar därför 

interaktionen som en viktig egenskap hos företaget. Kundstillfredställelse mäts direkt utifrån 

hantering av kundbaser, vilket gör att man får ett nutidigt feedbacksystem. Att företagen även 

bygger upp relationer med sin personal som vidare skapar relationen med kunden är en 

väldigt väsentlig strategi inom relationsmarknadsföring. Alltså ser relationsmarknadsföring 

internmarknadsföring som en betydande framgångsfaktor. Relationsmarknadsföring kan i 

stora drag betraktas som en utvecklingsprocess. 

3.1.2 Transaktionsmarknadsföring
23

 

Den dominerande teorin inom transaktionsmarknadsföring är marknadsföringsmixen med de 

fyra P: na.  När det gäller transaktionsmarknadsföring är tidsperspektivet kortsiktig, vilket 

innebär att man vill få in pengar så fort som möjligt istället för att utveckla en långsiktig plan. 
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Den tenderar till att vara mer priskänsligt, vilket gör att kunden väljer det företaget som 

erbjuder bästa priset på produkten eller tjänsten.  

Transaktionsmarknadsföring fokuserar mer på teknisk kvalité, att till exempel förbättra en 

produkt eller mata ut nya produkter. Kunderna är därför inte i fokus utan produkten, vilket i 

sin tur gör att kundstillfredställelse mäts utifrån marknadsandelar. Företagen som är verksam 

med transaktionsmarknadsföring arbetar alltså med att tillfredställa kunden tillfälligt genom 

att snabbt få varan såld. Relationsskapande ligger inte i fokus i transaktionsmarknadsföring, 

därför har företag inom denna gren sällan en relation med sin personal. Det tycks inte vara 

strategisk viktigt för företaget. Intern marknadsföring ses därför inte som något viktigt för att 

företaget ska lyckas i längden. Transaktionsmarknadsföring kan i stora drag betraktas som en 

utbytesprocess. 

 

3.2 Teoretisk bakgrund 

Utifrån Relationsmarknadsföring är värdeskapande ett centralt begrepp. Det finns olika teorier 

som relationsmarknadsföringen använder sig av för att skapa detta värde hos kunden. Denna 

uppsats använder författarna sig av involveringsteorin samt den centrala 

kommunikationscirkeln. Involveringsteorin ger en bild av om kunden är höginvolverad eller 

låginvolverad. Om kunden är höginvolverad kan man utesluta transaktionsmarknadsföring, då 

hög risk finns i köpet och interaktion sker för att dels minska denna risk. Är kunden dock 

låginvolverad ska man återigen utgå från transaktionsmarknadsföringsperspektivet, då det 

finns lite risk i köpet. Ett sätt att analysera om företaget använder sig av 

relationsmarknadsföringsperspektivet är att utgå från den centrala kommunikationsmodellen. 

Det visar om företaget använder sig av interaktion för att generera återköp.  

Utifrån Transaktionsmarknadsföring finns det olika marknadsföringsteorier, en utav dem är 

Marknadsföringsmixens 4: P. Denna teori måste beaktas för att se om företaget använder sig 

av transaktionsstrategier. För att sedan kunna analysera och värdera om denna strategi 

stämmer överens med kundernas respons måste en annan teori beaktas. Denna är 

Kommunikationsmodellen, där ser man om budskapet företaget sänder ut stämmer överens 

med budskapet kunden mottager och responderar till.  
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3.3 Teoretisk grundmodell 

I dagens samhälle, med den pågående globaliseringen och IT-utvecklingen, kan förhållandet 

mellan småklädbutiker och kunden beskrivas utifrån modellen nedan. Modellen nedan visar 

att påtryckning från en globaliserad och IT-vänlig värld påverkar både företagen och 

kunderna i konfektionsbranschen. Dessa påtryckningar triggar sedan andra faktorer som 

skapar stora problem för små företag. Ett utav dessa är resurskapaciteten. Småklädsbutiker 

med mindre resurser kan inte arbeta såsom de större kedjorna som köper upp stora 

marknadsandelar. På så sätt skapas ett problem för de små företagen som inte kan sprida ut sig 

på samma sätt, därför är det viktigt för dem att skapa höginvolverade kunder.  
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3.4 Teoretisk genomgång 

3.4.1 Involveringsteorin (Involvement theory)
24

 

Involveringsteorin är ett sätt att förstå sin kunds beteende och psykologin bakom ett köp. Det 

finns två olika dimensioner; involvering samt rationell/emotionell. Involveringen kan vara 

hög eller låg och handlar om hur mycket tid, tanke, energi och resurser kunden använder i 

köpprocessen. Den emotionella/rationella dimensionen är ett mått på noga grundade köp i 

jämförelse med impulsköp, åtrå i jämförelse med logik och passion i jämförelse med klokhet. 

Mekanismerna för hög- och låginvolvering är personlig relevans, tid och risk. För en 

höginvolverad kund har priset inte lika stor betydelse, informationssökningen är hög och 

chansen till återköp är hög. Man är involverad redan innan köpet. Som företag kan man till 

exempel börja med att ta in ett antal höginvolverade kunder och sedan låta word-of-mouth 

sköta marknadsföringen genom dessa personer. I motsats till en höginvolverad kund är en 

låginvolverad kund inte intresserad av att anpassa sig, och risken för att kunden går över till 

en konkurrent är stor. Låginvolverade kunder är oftast väldigt priskänsliga, vilket gör att de 

vänder sig till det företaget som erbjuder bäst pris för det behov de vill uppfylla. 

 

Relevans för uppsatsen 

Eftersom denna uppsats delvis undersöker om små klädbutiker överlever genom 

relationsmarknadsföring bör centrala teorier som berör detta perspektiv tas upp. En utav de 

centrala teorierna inom relationsmarknadsföring är involveringsteorin som säger att en lojal 

kund är en höginvolverad kund. Eftersom denna uppsats går ut på att se om små klädbutiker 

överlever genom att involvera kunden och därmed skapa lojala kunder blir denna teori 

relevant. 
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3.4.2 Den centrala kommunikationscirkeln
25

 

I den centrala kommunikationscirkeln ingår två kommunikationslådor. Dessa är interaktion, 

word-of-mouth/ referenser som påverkar eventuella återköp/nyförsäljning och kundens 

erfarenhet/upplevd kvalitet. Interaktionen mellan företaget och kunden gör att kunden får en 

erfarenhet ifrån köpet och en viss upplevd kvalité. Den erfarenheten/upplevda kvalitén som 

kunden får genom interaktionen skapar i sin tur en positiv word-of-mouth. Detta leder i sin tur 

till att kunden berättar om produkten/tjänsten för sina vänner som skapar nya kunder och 

nyförsäljning. Den positiva bilden som kunden fick leder oftast även till återköp av 

varan/tjänsten. Om företaget lyckas sluta kommunikationscirkel kommer företaget att stärka 

sin profil och produkt/tjänst. Vice versa uppstår vid negativ word-of-mouth och negativ 

erfarenhet/upplevda kvalité.  

 

Relevans för uppsatsen 

Eftersom uppsatsen utgår från både transaktionsmarknadsföring och relationsmarknadsföring 

behöver uppsatsen ställa transaktionsperspektivets kommunikationsmodell mot 

relationsperspektivets kommunikationsmodell, vilket gör denna teori relevant. Denna teori är 

dessutom relevant för att relationsmarknadsföringen avser tvåvägskommunikation, vilket är 

ett kommunikationssätt som författarna avser att undersöka.  
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3.4.3 Marknadsföringsmixen – De 4 P: na
26

 

Produkt: är den första av de fyra P: na. Den använder sig av verktyg som oftast siktar sig på 

att tillfredsställa kunden genom produkten. Denna kategori kännetecknas av produktbredd 

samt produktens kvalitet, design, funktion, varumärkesnamn, paketering, storlek, tjänster, 

garantier och returer.  

Pris: är nästa P, denna innebär att man tar emot pengar och i retur ger produkter och tjänster. 

Exempel på detta är ordinariepriser, rabatter, kompensationer, betalnings perioder samt 

kreditvillkor.  

Plats: det tredje P:et är plats, vilket bestämmer hur väl produkten eller tjänsten är tillgänglig 

och hur den exponeras. Exempel på detta är val av distributionskanaler, befintlig butiksbredd 

och lokal. Vart dessa produkter och lokaler är lokaliserade beaktas även.  

Påverkan: är fjärde P:et. Påverkan kännetecknas av marknadsförings aktiviteter, mer än bara 

personlig försäljning och PR. Utan även skyltning, shower, utställningar, demonstrationer, 

samt andra alternativa försäljningssätt som stimulerar konsumentens till köp.  

 

Relevans för uppsatsen 

Eftersom uppsatsens ena fokus är transaktionsmarknadsföring är de relevant att fokusera på 

Marknadsföringsmixens teori om de 4P: na. Det är viktigt att se om företagen använder sig av 

marknadsföringsmixen som är det mest förekommande sättet att marknadsföra sig inom 

transaktionsperspektivet.  

 

3.4.4 Kommunikationsprocessen 

Kommunikationsprocessen visar nio nyckelfaktorerna till en effektiv kommunikation mellan 

sändaren (Sender) och mottagaren (Receiver). I Marketing Management av P.Kotler står det 

att en sändare måste veta vilken publik de vill nå och vilken respons det vill ha. De måste 
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koda (Encoding) budskapet (Message) genom media (Media) till den valda kundgruppen så 

att de i sin tur kan avkoda (Decoding) detta meddelande som företaget sänder ut. För att 

företaget ska kunna nå kunderna med budskapet måste de först gå via olika medier och 

utveckla olika feedbacks kanaler för att ha uppsikt över responsen från kunden. Den sista 

nyckelfaktorn i denna process är brus (Noise), detta är tillexempel tillfälliga, slumpmässiga 

och konkurrerande meddelande som kan störa den avsedda kommunikationen. 
27

 

 

28
 

Relevansen för uppsatsen 

Eftersom transaktionsmarknadsföring använder sig av envägskommunikation genom till 

exempel annonser och reklam från säljare till mottagare (kunden) blir 

kommunikationsprocessen relevant för uppsatsen.Här kan man se om företagen använder sig 

av denna traditionella transaktionsmarknadsföringssätt genom denna envägskommunikation 

som innebär att endast ge ut budskap.  

 

3.5 Teoretisk Syntes 

Här nedan visar modellen en helhetsbild av alla teorier som uppsatsen hänvisar till. 

Småklädbutikerna använder sig antingen av relationsmarknadsföring eller 

transaktionsmarknadsföring. Där företagen som utgår från relationsmarknadsförande vill 

skapa höginvolverade kunder som är mindre priskänsliga medan transaktionsmarknadsföring 
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utgår från marknadsmixens 4 P:n. Dessa företag, oberoende av marknadsföringsperspektiv 

utgår från någon slags kommunikationsmodell. Relationsmarknadsföringen utnyttjar 

interaktion med kunden, alltså tvåvägskommunikation medan transaktionsmarknadsföringen 

tenderar till att använda enbart envägskommunikation. En höginvolverad kund gör att 

företaget bör vara relationsinriktad medan en låginvolverad kund gör att företaget bör vara 

transaktionsinriktad. Beroende på rätt val av marknadsföringsstrategi skapas lojala kunder 

som vidare leder till långsiktig överlevnad. 
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3.6 Teoretisk referensram 

Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera marknadsföringsstrategier för fem 

små klädbutiker för att hitta överensstämmelser samt oöverensstämmelser (misfits) mellan 

företag och dess kunder. Dessa oöverensstämmelser kan uppkomma då företaget till exempel 

använder fel marknadsföringsstrategi. Om det är ett litet företag bör det vara relationsinriktat 

där de skapar höginvolverade och lojala kunder för att överleva. Eftersom företaget inte kan 

prispressa på samma sätt måste de skapa höginvolverade kunder vilket gör dem mindre 

priskänsliga. Här blir priset inte någon befintlig faktor utan det är personlig relevans, tid och 

risk som avgör om kunden är höginvolverad. Höginvolverade kunder har en stor personlig 

relevans samt lägger mycket tid för att minska risken vid köpet. Det handlar alltså om 

utveckling tillsammans med sina befintliga kunder och därför är lojala kunder en viktig faktor 

vid höginvolvering. Om det är ett stordriftföretag i en mogen bransch kommer företaget vara 

transaktionsinriktad och där med ha låginvolverade kunder. Dessa låginvolverade kunder är 

inte särskilt lojala, men på grund av företagets stordrift kan en prispressad trendinriktad butik 

ständigt locka nya kunder. Därför är pris en viktig faktor vid låginvolvering och inte 

relationsbyggandet som höginvolveringen. Vid denna utbytesprocess blir produkten en viktig 

faktor eftersom den ger mervärde genom pålägg (add-ons). Ifall detta inte följs så skapas ett 

(misfits), där det finns en stor oöverensstämmelse mellan företag och kund vilket kan leda till 

onödigt stora kostnader för företaget eller att de går under. Dessa faktorer ska undersökas.  
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4. Empiri 

Här nedan presenteras den kvalitativa empirin från intervjuerna med butikerna, sedan 

redovisas det kvantitativa empirin från kundenkäterna i sammanställda tabeller, diagram, 

grafer och citat från kunderna. 

 

4.1 Objektbeskrivning 

I denna uppsats har fem svenska småklädesbutiker valts ut. Följande butiker har gått med på 

att bli intervjuade om sin marknadsföringsstrategi: Bric-a-brac, Caliroots, Cissi & Selma, 

Grandpa, samt Olars Ulla.  

Här nedan presenteras dessa fem butiker som genom ett bekvämlighetsurval valts ut. En kort 

allmän beskrivning om de valda butikerna samt lite bakgrund om när butiken startades och 

varför butiken startades. Sedan avslutas objektbeskrivningen av respektive butik med 

intervjudata om deras marknadsföringsstrategi. 

4.1.1 Bric-a-Brac  

Utifrån intervjumallen som skickades till Bric-a-brac fick författarna fram data om att Bric-a-

brac startades år 1991 och har sedan dess bytt lokaler ett par gånger. Grundidén var att sy fina 

kläder och ha en fin butik, vilket ledde till att de började verksamheten med att sälja 

självdesignade kläder. Dessa kläder designades med utgångspunkt från vad de själva ville och 

syddes upp i fåtal exemplar av dem själva. De har sedan vuxit så pass mycket att kläderna inte 

längre sys hemma, utan av fabrik utomlands. En utökning av affärsidén är att de även idag 

komplettera med andra designmärken men dessa väljs fortfarande noggrant ut av dem själva.  

Enligt Bric-a-Brac själva har dem många stamkunder. Den typiska kunden är en form och 

design kund som jobbar inom kultursektorn. Kunden bemöts enligt butiken genom ett trevligt 

bemötande men är samtidigt ej påträngande. Butiken marknadsför sig genom 

informationssidor på internet, ett eget kundregister, samt når ut till kunden genom e-post 

utskick och Community hemsidor såsom Facebook.
29
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 Intervju med Christina Wingås 
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4.1.2 Caliroots  

Ur intervjuer med företaget Caliroots sammanställde författarna intervjudata där ägaren, Per 

förklarar att Caliroots är ett koncept som bygger på Kalifornien Streetstyle. Den består idag av 

tre butiker. Varje butik har en egen nisch, streetwear, streetfashion samt sportskor. Första 

butiken öppnade sina portar år 2003 och redan år 2006 kunde företaget utöka sig. 

Enligt Caliroots är den typiska kunden en kille mellan 15 och 35 år gammal som är påläst och 

intresserad av skate och Lifestyle. Butiken säger även att de har stamkunder både på 

internetbutik samt hos deras fysiska butiker. Kunden enligt Caliroots bemöts på ett kunnigt, 

professionellt samt vänligt sätt. Marknadsföringen sker genom evenemang, tryckta annonser 

samt olika hemsidor. Kunden nås via internetsidor såsom Twitter och Facebook samt genom 

deras egen hemsida. Butiken är även en viktig interaktionskälla för dem att nå ut till kunden. 

30
 

 

4.1.3 Cissi & Selma 

Ur företaget Cissi & Selmas hemsida fick författarna fram information om att Cissi & Selma 

är en butik på bondegatan som startades år 2007. Grundidén var att sälja färgglada klänningar 

för både stora och små tjejer.  Idag är grundidén nästan den samma, men istället för 

klänningar för alla åldrar säljs enbart klänningar för kvinnor, där inriktningsprofilen 

förtydligas med ett färgglatt retro stil. 
31

  

 

I intervjun med ägaren, Cissi fick författarna reda på att grundidén förändrades på grund av att 

idén med ”stora och små tjejer” blev i verkligheten mer som en ”mamma butik”, vilket 

butiksägaren inte stod för.  Den typiska kunden hos Cissi & Selma enligt ägarinnan Cissi är en 

medelklasskvinna som bor på söder (Stockholms södra region) som därefter har den typiska 

”söder stilen”. Denna stil kan även kallas ett 60–70-tals vintagestil. Enligt ägarinnan är hälften 

av deras kunder stamkunder medan den andra halvan är nya kunder. De flesta kunder besöker 

butiken på helgdagarna. Kunden bemöts genom säljaren i butiken, där de alltid hälsar med ett 

leende berättar Cissi.  
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 Intervjufrågor besvarade av Per Norell 
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 http://www.cissiochselma.se/om-oss-i-50.aspx 2010-05-11 

http://www.cissiochselma.se/om-oss-i-50.aspx
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Butiken marknadsfördes från början genom reklamannonser, reklam på olika hemsidor samt i 

en lokal tidning, Forum Söder. Ägarinnan märkte dock att det inte gav särskilt mycket därför 

används idag en e-postlista där intresserade kunder som har handlat kan skriva upp säg på. 

Dessutom fungerar företagets egen internetbutik som ett slags marknadsföring. Utöver dessa 

marknadsföringsstrategier används även Facebook samt events såsom Soho-kvällar. Där alla 

småbutikerna runt om på söder har kvällsöppet med dryck och tilltugg för sina kunder. Detta 

är ett viktigt sätt att integrera med kunden förklarar butiksägarinnan. Enligt Cissi är det bästa 

sättet för butiken att nå ut till kunderna genom att kunderna tipsar varandra, vilket skapar 

word-of-mouth. 
32

 

 

4.1.4 Grandpa  

När Grandpa startades hösten 2006 ansåg de att det var brist på butiker som vågade blanda 

konfektionssortiment med försäljning av annat såsom inredning och böcker. Därför var 

Grandpas grundidé att starta ett unikt utbud gällande kläder, inredning, böcker, möbler och 

second hand. Idag har de två butiker i Stockholm som bär samma grundidé där de fokuserar 

på personalens service till kunden.  

Den typiska kunden enligt Grandpa är en innerstadsbo mellan 20-40 år med tyngdpunkten på 

25-35år, dock berättar Anders, ekonomiansvarige på Grandpa att typkunden börjar förändras 

något nu när de även har en internetbutik. Enligt butiken har de otroligt många stamkunder, 

där de anställda kan namnet på stamkunden och i vissa fall till och med deras yrke.  

Personalen bemöter kunden på ett personligt plan, där förklarar Anders att de många gånger 

inte nödvändigtvis pratar med kunden om just det de säljer i butiken. Oftast diskuterar 

personalen mer personliga och vardagliga ämnen, lite om ”väder och vind”. 

Marknadsföringen sker genom event, butikens egna nyhetsbrev och genom olika PR-uppdrag. 

På internet använder Grandpa sig av SEO-optimering samt ad-words i sökmotorn Google. 

Genom att e-posta och finnas med i reportage når de ut till deras kunder, dessutom används 

bloggarna som ett marknadsföringsmedel. Detta genom att bloggarna skriver om Grandpa.
33
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  Intervju med ägarinna Cissi 
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4.1.5 Olars Ulla 

Olars Ulla startades som ett designmärke 1993 och öppnade sedan år 1997 en butik som satsar 

mer på äldre damkläder. Grundidén var att starta ett unikt klädmärke för kvinnor som ville 

sticka ut ur den gråa massan vilket varit en väldigt gynnsam idé som lett till expansion. Idag 

säljs kläderna inte bara i deras egen butik utan även oss andra återförsäljare runt om i världen. 

Idag driver ägarinnan tre egna butiker, Hornsgatan Stockholm, Lilla Brogatan i Norrtälje och 

en i Marbella i Spanien. De kommer även öppna två butiker till under detta år, en i Visby och 

en i Gamla Stan i Stockholm.  

Företaget anses enligt dem själva vara så mycket mer än bara deras butiker eftersom de även 

arbetar med design av deras egna kläder.  Märket finns idag över hela Europa och även i USA 

och Kanada, vilket visar att företaget är i en expanderande fas. Det finns ingen typisk kund 

hos Olars Ulla, de menar att de flesta kunder som handlar hos dem är väldigt olika men kan 

generellt vara en kvinna vid 40 årsåldern eller äldre. Kunden törs alltså enligt butiken se lite 

annorlunda ut och gillar att sticka ut. Olars Ulla arbetar idag med stamkundskort för att skapa 

återkommande kunder. Dessa kunder bjuds in på VIP-kvällar och förtur vid eventuella 

realisationer. Butiken anser att de flesta kunder som handlar hos dem kommer tillbaka. 

Kunden bemöts genom engagemang och glädje enligt butiken. Personalen hälsar alltid med ett 

”Hej” och leende. Olars Ulla vill att alla kunder som besöker butiken ska kunna känna sig lite 

speciella.  

Eftersom Olars Ulla idag är ett ganska stort företag med många återförsäljare runt om i 

Sverige så annonserar de ofta i stora tidningar som Lantliv, Plaza Kvinna och inte så mycket i 

dagstidningar. De arbetar dessutom med en PR-byrå (MIldh Press) som har en del av deras 

kollektion hängandes hos dem. På så sätt kan stylister komma för att låna från deras 

kollektion vilket betyder att de oftast syns i andra tidningsreportage såsom Elle, Femina, 

Damernas Värld och så vidare. Förutom företagets annonseringar görs nya skyltningar 

varannan vecka i butikernas skyltfönster, men den bästa reklamen enligt företaget själva är 

när deras kunder bär deras kläder. Detta resulterar i att kunderna får beröm och skickar sina 
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vänner, arbetskamrater och andra till butiken. Därför är ”muntlig reklam” den absoluta 

marknadsföringen för Olars Ulla enligt dem.
34

 

 

 

4.2 Kunder 

Här nedan visas sammanställda svar från kryssfrågorna i tabellform, diagram samt de mest 

förekommande citaten från skriftliga svar. 

 

4.2.1 Kryssvar 

 

Tabell 1. Är du en återkommande kund? 

Fråga 1 
Bric-a-

Brac 
Caliroots 

Cissi & 

Selma 
Grandpa Olars Ulla Summa 

Ja 2 8 8 10 10 38 

Nej   4 10 7 2 23 

Totalt antal kunder 2 12 18 17 12 61 

Tabell 1 ovan visar antal kunder som svarat på enkäten per butik. Man kan även läsa av hur många av 

de totala kunderna som är återkommande eller inte och totalt antal kunder som svarade på enkäten i 

helhet. 
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 Data från intervjufrågor som besvarats av Helena Svensson 
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Tabell 2.  Vad är viktigast för dig vid val av butik? 

Fråga 3 Bric-a-Brac Caliroots Cissi & Selma Grandpa Olars Ulla 

Pris 33 % 12 % 19 % 9 %   

Bekvämlighet 17% 6% 2% 11% 6% 

Bra Service   21% 23% 20% 26% 

Varumärke   9% 4% 16% 6% 

Trend   15% 2% 5%   

Kvalitet 33% 15% 19% 18% 29% 

Design 17% 18% 28% 18% 34% 

Övrigt   3% 2% 2%   

Summa 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabell 2 ovan visar de viktigaste faktorerna vid val av butik för kunden. Kunderna fick här 

kryssa i flera svarsalternativ därför presenteras denna tabell i procentform. 

 

 

Diagram 1. Spelar kommunikationen med personalen roll vid köp? 

 

Diagram 1 visas antalet kunder i procent som tycker att kommunikationen med personalen 

spelar roll vid köp eller inte. Detta sammanställda cirkeldiagram presentera helheten om vad 

kunderna tycker från alla butikerna. 
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Diagram 2. Hur fick du reda på att denna butik finns? 

 

Diagram 2 presenterar hur kunden fick reda på att butiken finns. I stapeldiagrammet visas 

vilken faktor som gjorde att kunden besökte butiken första gången i procentform. Butikerna 

presenteras i olika färger som kan läsas av vid höger sida. 

 

 

4.2.2 Skriftliga svar 

Här nedan visas citaten från kunderna utifrån två av enkätfrågorna, butik för butik presenteras. 

De svar som presenteras är de mest återkommande svaren från kunden. 

Bric-a-brac 

 Varför väljer du denna butik? 

Hos Bric-a-bracs kunder ligger produkten i fokus vid val av butik, vilket syns tydligt i citaten 

under: 

”Fint sortiment, genomgående klassik design. Bra kvalitet och fina tyger.” 

”Stilrena klassiska kläder med en tuff knorr” 
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 Hur vill du att kommunikationen ska ske? 

Det visas även här att det är produkten som står i fokus för kunden. 

”Spelar roll för att man ska känna sig bekväm och vilja återkomma. Dock kommer 

produkterna i först. Ej för påträngande försäljare.” 

 

Caliroots 

 Varför väljer du denna butik? 

De flesta kunder valde denna butik pågrund av skorna samt att kläderna passade deras livsstil. 

Dessa är exempel på citaten: 

”Jag gillar skor och streetwear” 

”Alltid haft passion för skor och sneakers, utbudet är passande även för tjejer.” 

”Dansar Hiphop, klädstilen passar mig” 

”Utbudet och coola skor, schysta saker” 

”Snygga kläder, snygga skor, centralt” 

 Hur vill du att kommunikationen ska ske? 

De flesta kunderna hos Caliroots vill att kommunikationen sker mer avslappnad där 

personalen inte är påträngande. Här var det viktigt för kunden med interaktion där relation 

skapas. Detta syns på de utdragna citaten nedan: 

”Trevlig, kunnig personal som inte ät för påtvingande. Vill oftast ha tid att se mig om i 

butiken innan personalen tar kontakt” 

”Som det vore en polare” 

”Bli sedd, få råd och bra med hjälp” 

”Personlig service, hjälp att veta vad som passar ens behov” 
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Cissi & Selma 

 Varför väljer du denna butik? 

I denna butik ligger den största fokusen på kläderna vid val av butik för kunden. 

”Bra sortiment och trevlig butik” 

”Roliga kläder som inte finns i andra butiker” 

”Bra erfarenhet av affären, Bra hjälp” 

”Fantastisk fina klänningar, toppenservice, inspirerande miljö” 

 Hur vill du att kommunikationen ska ske? 

Cissi & Selmas kunder vill inte ha påträngande kunder, men vill ha bra service i form av råd 

och hjälp i butik. 

”Ej påträngande, men finns där när jag vill ha hjälp” 

”Att man får hjälp, tips och råd när man behöver det.” 

”Man blir mer villig att handla om personalen är trevlig.” 

”Trevligt och personligt men inte påträngande och säljande” 

”Jag vill gärna att personalen visar ett eget engagemang och bjuder på sitt kunnande. 

Kommunikationen ska vara ärlig och konstruktivt.” 

 

Grandpa 

 Varför väljer du denna butik? 

De flesta av Grandpas kunder kommenterar att de väljer butiken på grund av dess 

produktutbud och service. 

”Lite udda saker, unikt.” 
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”Coolt, blandning mellan möbler och kläder” 

”Mycket snygga kläder, min stil.” 

”Skön atmosfär, härliga personal” 

”Hemtrevligt, fin affär” 

Hur vill du att kommunikationen ska ske? 

De flesta kunder vill inte ha påträngande personal, men tycker att det är bra med personlig 

kontakt vilket visas med kundernas citat nedan: 

”Ej påträngande, trevlig, hjälpsam” 

”Ta kontakt själv, men finnas där så fort kunden behöver.(knäppa med fingret)” 

”Hjälpsamt, laid back” 

”Tvåvägars, jag ska kunna fråga + personalen ska visa att de finns där” 

”Vänlig, personlig kontakt. Välmottagen” 

 

Olars Ulla 

 Varför väljer du denna butik? 

Hos Olars Ulla står kläderna i fokus enligt kunden, dessutom är den positiva servicen en 

anledning för kunden att besöka butiken. 

”Fantastisk service, helt underbar personal, kunnig. För att inte tala om kollektionerna” 

”För att jag alltid är välkommen och att jag alltid blir glad av ”Ulla´s” kläder” 

”Bra och roliga kläder. Trevlig personal” 

”Alltid vänligt bemötande, kunnigt och professionellt” 

”Snygga originella kläder” 
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 Hur vill du att kommunikationen ska ske? 

Kunderna vill inte ha påträngande personal men trevlig och bra service är viktigt. 

”Precis så som den är” 

”Efter behov, med lyhördhet från personalen” 

”Ärliga tips och råd” 

”Otvunget” 

”Personligt, trevligt. ”känner min stil” 
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5 Analys 

Här nedan analyseras butik för butik, utifrån företaget och kunden.  Sedan analyseras en 

helhetsbild av alla butikerna tillsammans. 

 

5.1 Bric-a-Brac 

Hos Bric-a-Brac ligger fokus främst på produkten före relationen med kunden. Detta kan ses 

utifrån grundidén som handlar om att skapa fina kläder och ha en fin butik, som även 

förstärkts genom att företaget arbetar med att designa egna kläder. Utöver detta kan man i 

empirin läsa att de dessutom tar in externa designkläder till butiken, vilket åter igen visar att 

produkten har stor fokus. Allt detta tyder på att butiken utgår mer ifrån 

marknadsföringsmixens 4P: na då pris, plats, produkt och påverkan är de centrala delarna. 

Marknadsföringen består av annonser i hotell guides samt reklam som skickas genom mejl till 

befintliga kunder. Vilket visar att kommunikationen sker oftast envägs hos Bric-a-Brac, 

annonser och e-post skickas ut till kunden där endast utbyte av information sker.  

Kunden behov stämmer överens med företagets marknadsföringsstrategi, eftersom de säger att 

produkterna kommer i första hand när de handlar kläder hos Bric-a-Brac. De kunder som 

svarade på vad som var viktigast vid val av butiken satte pris och kvalité i första hand. En 

annan viktig faktor är bekvämligheten det vill säga platsen spelar även roll vid val av butik.  

35
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 Utdrag från diagram 2 i empirin. 
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Kunderna tycker att kommunikationen spelar roll dock är den inte i fokus. Direkt information 

fungerar bra eftersom det är produkten som kommer i första hand enligt kunden. 

Kommunikation hos Bric-a-Brac kan därför ses utifrån kommunikationsprocessen.  

 

5.2 Caliroots 

Caliroots lägger stor vikt på både tryckta och digitala annonser samt events. Kunden nås oftast 

via både envägskommunikation och tvåvägskommunikation på internetsidor såsom Facebook, 

Twitter och sin egen hemsida. Vilket tyder på att både kommunikationsprocessen och den 

centrala kommunikationscirkeln är central i företagets valda marknadsföringsstrategi. 

Caliroots satsar på människor med en skate - och streetlivsstils intresse. De vill ha pålästa och 

intresserade kunder. Detta tyder på att de borde använda sig av relationsmarknadsföring för 

att de söker höginvolverade kunder. 

Kunderna vill ha professionell och personlig service. En kund säger även att 

kommunikationen ska ske som om personalen vore en ”polare”, vilket visar att kunden vill ha 

tvåvägskommunikation där relation skapas. Denna tvåvägskommunikation kan ses utifrån den 

centrala kommunikationscirkeln där interaktionen leder till upplevd kvalitet samt erfarenheter 

och i sin tur till word of mouth. Att kommunikationen har stor betydelse för Caliroots kunder 

tydligtgörs i diagrammet nedan, där 11 av de 12 kunderna tyckte att kommunikationen med 

personalen spelar roll vid köp.  
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 Utdrag från Diagram 1, som visar enbart hur många som svarade hos Caliroots.  
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I empirin visas det att ca hälften av kunderna tycker att kvaliteten och bra service är viktigt. 

Bra service leder till en positiv erfarenhet som i sin tur leder till att kunden sprider positiva 

erfarenheten av butiken. Hos Caliroots syns detta tydligt där det har lett till att kunden har 

använt sig av word-of-mouth. 

37
 

Detta syns tydligt vid frågan om varför kunden väljer just denna butik. Där kunden säger 

bland annat; 

”Alltid haft passion för skor och sneakers, utbudet är passande även för tjejer.” 

”Dansar Hiphop, klädstilen passar mig.” 

Många av kunderna lever alltså i denna livsstil som Caliroots erbjuder, vilket visar på att 

kunderna är höginvolverade. 

  

5.3 Cissi & Selma  

Från början använde sig Cissi & Selma av enbart envägskommunikation i form av reklam 

annonser både digitalt och tryckt, detta gör de ännu idag fast genom egen hemsida. Detta 

tyder på att butiken utgår ifrån transaktionsteorin, kommunikationsprocessen.  Dock enligt 

butiken når de även ut till kunderna genom att kunderna tipsar varandra vilket visar att de 

använder sig även av relationsmarknadsföring genom den centrala kommunikationscirkeln. 
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 Utdrag från Diagram 2, visar enbart Caliroots empiri. 



   

 

44 

 

En annan faktor som dessutom stärker företagets relationsbyggande strategi är att de använder 

sig av Facebook, där interaktionen kan ske mellan företaget och dess kunder.   

I empirin och diagrammet nedanför ser man att en tredjedel av kundkretsen har blivit tipsat 

om butiken av någon de känner medan 50 procent av kunderna besökte butiken på grund av 

att de gick förbi. I diagrammet ser man även tydligt att kunderna inte uppmärksammar eller 

läser annonserna som företaget lägger ut. De eventuella evenemang som butiken gör 

uppmärksammas inte heller av kunderna. 

 

38
 

 

Om man betraktar empirin från diagrammet nedan visar det att de flesta väljer butiken Cissi & 

Selma på grund av kläderna istället för relationen företaget skapar med sina kunder. Dock 

tycker kunderna att det är viktigt med bra service men vill samtidigt inte att säljaren är 

påträngande. Detta syns tydligt i diagrammet nedan där 28 procent av svaren visar att design 

är en viktig faktor när de handlar samtidigt som 23 procent av svaren visar att bra service är 

betydelsefull följt av priset. 
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 Utdrag från Diagram 2, visar enbart data från Cissi & Selmas kunder. 
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5.4 Grandpa 

Butiken Grandpa visar tydligt på att de vill skapa relation med deras kunder. Detta syns bland 

annat i intervjun med de där de säger att de bemöter kunden på ett personligt plan. Man kan 

koppla detta till kommunikationscirkeln där Grandpa först skapar interaktion mellan 

personalen och kund. De pratar inte nödvändigtvis om det de säljer i butiken utan lär känna de 

på en vänskaplig nivå. Grandpa påstår även att de har många stamkunder som visar på 

lojalitet vilket kan kopplas till relationsmarknadsförande strategier.   

Grandpas kunder eftersträvar bra service och relationsbyggande då de anser att bra service är 

det viktigaste faktorn vid köp som syns i diagrammet nedan. Denna positiva erfarenhet av 

interaktionen ger en upplevd kvalité vilket syns i diagrammet nedan hämtad ur 

kundundersökningen där kvalitén är bland de tre viktigaste faktorerna vid köp.  

Dock kompletterar Grandpa även med den transaktionella kommunikationsprocessen där 

företaget bland annat skickar ut annonser och andra envägskommunikationsmedel såsom 

nyhetsbrev och PR.  
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 Utdrag från Tabell 2, visar enbart faktorerna som spelar roll för denna butiks kunder. 
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Grandpa berättar att deras kundkrets till största del består av stamkunder. Detta stämmer 

relativt bra överens med kundundersökningen som visar att 59 procent av kunderna är 

återkommande kunder. Vilket leder oss till tredje och fjärde fasen av kommunikationscirkeln, 

där den tidigare upplevda kvalitén leder till en positiv referens där kunden berättar vidare för 

sina vänner som skapar word of mouth. Genom denna word of mouth får de nyförsäljning och 

återköp.  

Som ovan visar har företaget lyckats skapa lojala kunder med hjälp av interaktionen som leder 

till stamkunder och därmed en hög involverad kund. Priset är inte bland en viktigaste 

faktorerna för Grandpas kunder och återköpen är mycket höga. Detta visar på ännu en 

koppling till höginvolverade kunder som vidare kan kopplas till involveringsteori. Dock visar 

empirins diagram 2 att kunder har fått veta om butiken genom annonser eller eventuella 

evenemang. Vilket visar att annonserna och eventuella evenemang inte tilltalar kunden. 

Däremot ser man att Grandpas satsning på internet har gett lite resultat där 6 procent av de 

tillfrågade kunderna har fått reda på butiken genom detta sätt.   
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 Utdrag från Tabell 2, visar enbart data från Grandpa. 
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5.5 Olars Ulla 

Hos Olars Ulla finns det båda inslag av transaktions- och relationsmarknadsföring. Företaget 

arbetar starkt med transaktionsmarknadsföring där de använder sig av 

kommunikationsprocessen och marknadsföringsmixen. Det syns genom deras 

envägskommunikations sätt att marknadsföra sig på genom annonser i flera tidningar samt en 

PR byrå. I empirin kan man se att Olars Ulla för nuvarande har tre butiker och kommer att 

öppna två till, vilket tyder på att de använder sig av plats i de 4 P:na som 

marknadsföringsstrategi. Olars Ulla byter ständigt ut skyltfönster för att ge plats åt nya 

produkter, vilket visar att även produkt ur de 4 P:na syns tydligt som marknadsföringsstrategi. 

En annan viktig del i de 4 P:na är påverkan, detta sker hos Olars Ulla genom VIP-kvällar samt 

modereportage i prenumerationstidningar.  

41
 

Empirin tagen från kundundersökningen visar att de flesta av Olars Ullas kunder är 

stamkunder, diagrammet ovan tydliggör detta i procent. Vid frågan om vad som är viktigast 

vid val av butik visade det sig att bra service, kvalité och design var de tre huvudfaktorerna 

medan priset inte alls var väsentlig. Empirin visar även att 42 procent av kunderna använder 

sig av word of mouth vilket är den vanligaste orsaken till att kunder fått reda på butiken. All 

empiri insamlad från kunderna tyder på att företaget har en relationsmarknadsföringsstrategi. 

Där interaktionen som Olars Ulla skapade med kunden ledde till positiv erfarenhet och 

upplevd kvalité. Det syns tydligt då empirin visar att kunden upplever att kvalité och design är 
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 Utdrag från Tabell 1, visar enbart hur många procent som är stamkunder hos Olars Ulla. 
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bland det väsentligaste som ovan nämnde, vilket i sin tur ledde till word of mouth och 

återköp.  

5.6 Butikerna överlag 

I helhet så anser alla butiker att de har många stamkunder, detta kan avläsas i empirin från 

butikerna. Detta tyder på att butikerna lyckas skapa lojala kunder som kan kopplas till 

involveringsteorin, där relation är ett betydligt villkor för att få kunden höginvolverad. De 

flesta butiker tar hjälp av transaktionskommunikationsmedel såsom annonser, vilket kan 

kopplas till kommunikationsprocessen. Företagen sänder överlag ut mycket 

envägskommunikativ i form av reklam, men utnyttjar samtidigt väldigt mycket av 

relationsmarknadsföringsperspektivet kommunikationscirkel för att med hjälp av 

tvåvägskommunikation kunna binda kunden till företaget.  

Kunderna är lojala till de valda småbutikerna, vilket visas i tabell 1, där 38 av 61 kunder var 

stamkunder i någon av de presenterade butikerna medan bara 23 av dem inte var 

återkommande kund. Kommunikationen överlag är väldigt viktig för kunden. Man kan i 

Diagram 1 se att hela 92 % av de tillfrågade kunderna tycker att kommunikationen spelar roll 

vid köp. I Diagram 2 visar det dessutom sig att kunden inte tar emot 

transaktionsmarknadsförda meddelande ur kommunikationsprocessen utan följer en typisk 

utvecklingsprocess. Detta visar på mycket höginvolverade kunder som söker efter information 

själv eller får informationen via sina vänner. I diagram 2 demonstrerar även tydligt att alla 

butikerna främst har kunder som besökt butiken på grund av att de fick reda på butiken av 

någon bekant. Det vill säga att en central kommunikationscirkel där word-of-mouth är ett 

centralt begrepp återigen visar på att kunderna är mycket höginvolverade. 
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6. Resultat 

Här nedan presenteras dessa överensstämmelser och oöverensstämmelser i punktform butik 

för butik sedan butikerna överlag. 

 

 

Uppsatsens syfte var att analysera och utvärdera marknadsföringsstrategier för fem små 

klädbutiker för att hitta överensstämmelser samt oöverensstämmelser (misfits) mellan företag 

och dess kunder.  

 

 Bric-a-Brac 

 Arbetar med utbytesprocess, där en typisk transaktionsmarknadsföringsstrategi 

används, vilket gör att produkten och platsen står i fokus.  

 Kommunikationen sker envägs och delvis tvåvägs. 

 Kunderna anser att service är viktigt men att produkten står i fokus. 

 Företagets kunder är lojala. Dock ligger mervärdet hos produkterna.  

Här finns det alltså överensstämmelser mellan företagets marknadsföringsstrategi och dess 

kunders involvering. 

   

Caliroots 

 Kommunikationen sker både envägs och tvåvägs, där företaget kompletterar 

envägskommunikation med tvåvägskommunikation. 

 Företagets kunder är lojala vilket tyder på höginvolvering. 

Här finns överensstämmelser och oöverensstämmelser (misfits) eftersom företaget använder 

både envägs och tvåvägskommunikation medan kunden är höginvolverad och enbart 

eftertraktar relationsbyggande, alltså tvåvägskommunikation.  
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Cissi & Selma 

 Företaget pendlar mellan transaktions- och relationsmarknadsföring. 

 De en del av kunderna är låginvolverad och mer anpassade till 

transaktionsmarknadsföringen där pris, plats är viktiga faktorer, medan en del är 

höginvolverad och besöker butiken för lojalitet.  

 Kunderna varierar mellan låg- och höginvolvering. 

Här finns en del både överensstämmelser och oöverensstämmelser (misfits) mellan 

marknadsföringsstrategin och kundens involvering.  

 

Grandpa 

 Kommunikationen sker tvåvägs med komplettering av envägskommunikation. 

 Kunderna är lojala och höginvolverade. 

 Interaktion och relationsbyggande är viktigt. 

Här finns tydliga överensstämmelser mellan företaget och kunden.  

 

Olars Ulla 

 Transaktionsmarknadsföring är central 

 Har lojala kunder med hög involvering. 

Här finns tydliga oöverensstämmelser (misfits) mellan företaget och kunden. 

 

Butikerna Överlag 

 Både envägs och tvåvägskommunikation används som kommunikationsmedel.  
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 Transaktionsmarknadsföring genom annonser, evenemang med mera ger inte särskilt 

mycket för kunden eftersom de flesta kunder är höginvolverad och söker informationen 

själv. 

 Word-of-Mouth är central för alla butiker. 

 Mycket lojala kunder och höginvolverade kunder i helhet, dock beror en viss lojalitet på 

mervärdet enligt transaktionssynsättet. 

Överlag finns det många oöverensstämmelser (misfits) samtidigt som det finns många 

överensstämmelser mellan företagen och kunden.  
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7. Slutsats 

Uppsatsens problemformulering löd: ”Vilka marknadsföringsstrategier är viktiga för små 

företag att skapa lojala kunder?” På denna globaliserade marknad har författarna sett att det 

finns flera rådande marknadsföringsstrategier för att få lojala kunder. Det är dels en 

relationsmarknadsföringsstrategi där utveckling ligger i fokus och mervärdet skapas via 

interaktion mellan företagen och kunden. Word-of-mouth fungerar överlag bäst som 

kommunikationsmedel i denna bransch med småklädesbutiker.  En annan aspekt är en 

transaktionsmarknadsföringsstrategi där utbyte ligger i fokus och mervärdet skapas utifrån 

produkterna. Envägskommunikation är övergripande för denna bransch att kommunicera på. 

Detta syns i företagens konstanta användning av annonser, e-post utskick med mera.  

I denna undersökning visar det sig satt kunden överlag anser att kommunikation är viktigast 

vid köp. Detta tyder på att småklädesbutikers överlevnad på denna marknad är beroende av 

tvåvägskommunikation eftersom kunden eftertraktar detta. Företagen som har lyckats med 

interaktionen och skapat en relation med kunden i denna undersökning har även fått reklam 

via word-of-mouth. Detta är ett bra sätt att överleva på lång sikt eftersom det krävs lite 

resurser från företagets sida, dessutom uppfyller företagen kundens behov.  Hos en del av 

företagen som undersöktes var priset den avgörande faktorn. Detta tyder på en stor 

oöverensstämmelse med hur marknaden ser ut idag eftersom småföretagen aldrig kan 

konkurrera med pris i längden såsom stora företag. Detta anser författarna kan påverka 

chanserna till att nå långsiktig överlevnad negativt, då priskänslighet innebär låginvolverade 

kunder. Detta i sin tur leder till illojala kunder när småbutikerna inte längre kan hålla låga 

priser såsom de stora kedjorna.  

I denna uppsats visade det sig att de mest framgångrika sätt för företagen att skapa relationer 

med kunden är genom ett personligt plan. Det har överlag mycket höginvolverade kunder som 

är lojala. Det gäller för företagen att lär känna sina kunder så att de känner att de är med i 

företagets utveckling på en höginvolverad nivå, alltså att kunden känner att det är ”deras 

butik”.  På så sätt får det kunderna att trivas och sprida positiv kritik vidare till vänner och 

bekanta. Om företaget inte lyckas skapa den personliga relationen använder de sig dock av 

produkten som dragkraft där de sätter design och kvalité i fokus. När denna produkt väl dragit 

in kunden till företaget användes de sig av bra service för att skapa lojala kunder. 
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De flesta företagen som undersöktes i denna uppsats har överlevt i denna bransch en längre 

period. En del av dem är idag i en expanderande fas, vilket gör att vissa förändringar och 

omstruktureringar sker. Detta kan förklara varför författarna hittar en del oöverensstämmelser 

i de valda marknadsföringsstrategierna hos företagen som borde gå emot framgångarna. 

Eftersom teorierna säger att ett relationsmarknadsförande företag måste ha en 

relationsinriktad kund, det vill säga en höginvolverad kund. Likaså behöver ett 

transaktionsmarknadsförande företag även ha en transaktionskund, det vill säga låginvolverad 

kund. Givna dessa regler borde alltså inte företagen lyckas så bra som de gör idag.  

Ett tydligt exempel är företaget Olars Ulla som denna uppsats undersökte. De har en extremt 

lojal kundkrets som är höginvolverad och inte alls priskänslig. Samtidigt använder de sig av 

transaktionsmarknadsföringsstrategier vilket är väldigt motsägande 

marknadsföringsperspektiven vid höginvolverade kunder. Detta kan förklaras genom att de 

först var ett företag med en väldigt relationsinriktad marknadsföringsstrategi, men när de 

började expandera och globalisera organisationen var de tvungna att övergå till en 

transaktionsmarknadsföringsstrategi för att kunna hålla jämna steg med de stora kedjorna.  

Därför ser författarna även om oöverensstämmelser finns efter denna undersökning att det kan 

finnas utrymme för småförtag i framtiden med goda möjligheter till långsiktig överlevnad.  
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8. Självkritik 

I denna undersökning skulle sex småbutiker undersökas. Dock har en av butikerna hoppat av 

efter fas 2. Vilket kan minskar undersökningens omfattning och därmed minskar 

trovärdigheten eftersom undersökning upprepas färre gånger än beräknat. Givet detta anser 

författarna trots allt att fem butiker är bredd och trovärdigt nog för att uppsatsen inte ska 

påverkas av detta bortfall. Validiteten i denna uppsats försvagas därför att författarna inte fått 

ihop 25 kundundersökningar till varje butik. Det gör kanske att empirin inte är helt tillförlitlig 

nog utan lämnas åt slumpen, vilket i sin tur påverkar resultatets trovärdighet, vilket dessutom 

göra att resultatet kan vara lite missvisande.  

En annan brist är att intervjuerna skett i olika former med olika butiker för att effektivisera. 

Vissa av butikerna blev därför intervjuade medan vissa svarade genom e-post. Det kan göra 

att e-post intervjuerna blir fattigare eftersom man inte kan ställa följdfrågor vid otillräckliga 

svar. Tre av intervjufrågorna var inte konsekvent ställda där företagen kunde svara med Ja 

eller Nej svar vilket gör att den kvalitativa undersökningen övergick mer åt den kvantitativa 

riktningen.  
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Bilagor 

 

Intervjufrågemall 

Butikens Namn:_____________________  

 När startades butiken? 

 

 

 Vad var grundidén, varför startade du företaget? 

 

 

 

 

 

 Har ni fortfarande samma affärsidé som när ni startades? 

 

 

 

 

 

 Hur ser din typiska kund ut hos dig? 
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 Finns det återkommande kunder (stamkunder) hos er? 

 

 

 

 

 

 Hur bemöter ni kunden? 

 

 

 

 

 

 Marknadsför ni er på något sätt?  

 

 

 

 

 Hur når ni ut till kunden?  
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Är du en återkommande kund?  

 Ja  Nej 

Om, ja varför väljer du denna butik?  

 

 

Vad är viktigast för dig vid val av butik?  

 Pris 

 Bekvämlighet (lokalisering) 

 Bra Service 

 Kvalitet 

 Design 

 Varumärken 

 Trend (senaste mode) 

 Övrigt________________

Spelar kommunikationen med personalen roll vid köp? 

 Ja  Nej

Hur vill du att kommunikationen ska ske? 

 

 
 

Hur fick du reda på att denna butik finns? 

 Word of mouth (via någon jag känner) 

 Annonser 

 Evenemang  

 Internet 

 Övrigt________________



   

 

60 

 

 


