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Förord 

 

Under arbetets gång med denna magisteruppsats har vi stött på både med och 

motgång, vilket varit lärorikt då vi nu i slutet summerar och blickar tillbaka. Utan 

informanternas deltagande skulle detta ej varit möjligt att genomföra, därav ett stort 

tack till: 

 

Marcus Berg, Savile Row of Stockholm.  

Göran Eriksson, Awesome Rags! 

Anders Löwencrantz, Artilleri2.  

Johan Schulz, Jupiter. 

Martin Sundberg, Grandpa. 

Magnus Windahl, Hugo.  

 

Vi vill även passa på att rikta ett stort tack till våra vänner och familj som hjälpt, 

stöttat och haft ett enormt tålamod med oss under arbetets gång. De opponenter som 

kommit med konstruktiv kritik och värdefulla synpunkter förtjänar även de ett stort 

tack. Samtidigt vill vi specifikt tacka våra handledare Yohanan Stryjan och Jan 

Öhrming som väglett oss genom arbetets gång och kommit med värdefulla 

synpunkter. 

 

 

 

Stockholm den 26 maj 2008. 

 

 
 
 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
 
Charlie Ericson Stahre   Daniel Yousefi 
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Sammanfattning 
Marknadsföring kan te sig på flera olika vis, beroende på metod eller tillvägagångssätt. De 

olika marknadsföringsmetoderna har olika genomslagskraft, oberoende om de är 

konventionella eller okonventionella. Marknadsföringen har under en längre tid dominerats av 

ett traditionellt synsätt, marknadsmixen och de 4P:na. Detta synsätt har kommit att bli 

kritiserat och många aktiva inom fältet har hävdat att ett paradigmskifte har skett. 

Marknadsföringen har utvecklats till att inrikta sig mot relationsbyggande och andra 

alternativa metoder. Detta har sammanställts inom en ny genre, entreprenöriell 

marknadsföring. Stora och små företag har olika resurser till att marknadsföra sig, vilket har 

lett fram till problemformuleringen, hur marknadsför sig mikroföretag?  

 

Syftet med studien är att skapa en större förståelse för och kartlägga vilka 

marknadsföringsmetoder mikroföretag använder sig av utifrån ett traditionellt och 

enteprenöriellt synsätt.  

 

Studien är av karaktären multipel fallstudie, den har utförts genom sex intervjuer med 

marknadsansvarig från respektive mikroföretag. De företag som ingår i studien är: Savile Row 

of Stockholm, Jupiter, Artilleri2, Hugo, Grandpa och Awesome Rags. Sedan med hjälp av 

insamlad data och teorier inom ämnet har mikroföretagens marknadsföring kunnat utrönas. 

 

Efter att empirisk data samlats in och analyserats, har det fastställts att mikroföretag är 

entreprenöriella i sin marknadsföring då de arbetar med proaktiv orientering för att kunna 

påverka istället för att påverkas av omgivningen. De har en väldigt hög kundintensitet vilket 

tydligt märks i deras sätt att arbete med kunderna, de utövar resursinflytande för att uppfylla 

sina syften och genom detta skapa ett högre värde för butiken och företaget. Men samtidigt 

använder de sig till viss del av traditionella marknadsföringsmetoder, främst genom 

annonsering och val av plats för butiken. De slutsatser som framgått av studien är att 

mikroföretag marknadsför sig genom butiken, via nätverk, genom events, i annonser och i stor 

utsträckning genom relationsbyggande aktiviteter. 

 

Nyckelord: Marknadsföring, entreprenörskap, entreprenöriell marknadsföring, traditionell 

marknadsföring, mikroföretag och multibrandbutiker. 
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1. Inledning  

Kapitlet innefattar en bakgrund vilket ger en övergripande bild i ämnet och exemplifierar hur 
företag kan marknadsföra sig. Därefter problemdiskussionen som sedan leder fram till en 
frågeställning om hur mikroföretag marknadsför sig, uppföljt av studiens syfte och 
avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Stora företag kontra mikro skiljer sig ofta i sina marknadsföringsmetoder, det kan tänkas att 

mikroföretag försöker efterlikna de större i strävan efter att växa. Dock har de inte samma 

förutsättningar och måste därmed hitta alternativa lösningar till sina problem.  

 
Marknadsföring, så som flera textböcker i dagsläget behandlar ämnet, bygger till stor del på 

texten skriven av McCarthy ”Basic marketing” (Grönroos, 1994). McCarthy tolkar och 

förenklar Neil Bordens ”marketing mix” som introducerades på 1950-talet. Det är här grunden 

läggs för den traditionella marknadsmixen och de 4P:na (Produkt, Pris, Plats och Påverkan). 

Vilket har varit en vedertagen basmodell inom disciplinen marknadsföring ända sedan dens 

inträde. Till exempel så benämner Kent (1986) de 4P:na som ”the holy quadraple” (s.146). 

Dock skall det påpekas att denna modell inte var den bästa när den introducerades, det fanns 

andra konkurrerande modeller som egentligen var bättre och mer utvecklade än de 4P:na. En 

sådan modell var den som utvecklades av Stackelberg, Rasmussen och Mickwitz vilken blev 

känd som parameter teorin (Grönroos, 1994). Dock fick denna modell ingen större 

uppmärksamhet internationellt utan det var de 4P:na som var dominerande, denna modell var 

också mycket enklare att begripa och lära ut vilket bidrog till dess genomslagskraft. De 4P:na 

och marknadsmixen kan ses som en mer produktorienterad definition av marknadsföring och 

inte som en marknads eller kundorienterad (Grönroos, 1994). Även Christopher, Payne och 

Ballantyne (1991) ser den traditionella marknadsföringen som orienterad gentemot produkter 

med låg servicegrad, moderata kundkontakter och begränsat kundengagemang. De menar att 

marknadsföringen mest är intresserad av en enskild försäljning på kort sikt och inte tänker 

långsiktigt. Även Kotler (1992) menar på att företag måste flytta fokus från ett kortsiktigt 

transaktionsorienterat mål till ett långsiktigt relationsbyggande mål.  

 

Grönroos (1994) riktar viss kritik mot den traditionella marknadsföringen, och han får även 

medhåll av bland andra Van Waterschoot och Van den Bulte (1992) där de även får medhåll 

från Kotler om att McCarthys klassificering främst är pedagogisk och att nya klassificeringar 
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med fler variabler lämpar sig bättre för dagens samhälle. De menar på att marknadsföringen 

som disciplin har gått in i ett nytt paradigm och lämnat den traditionella marknadsföringens 

4P:n. Vidare förespråkar Grönroos (1999) att marknadsföringen genomgått ett paradigmskifte 

vilket här innebär att den övergått till att mer inrikta sig mot relationer. De 4P:na som bäst 

lämpar sig att appliceras för massmarknadsföring har därmed fått konkurrens från nya 

metoder (Zontanos & Anderson, 2004). Det är inte bara Grönroos som påstår att ett 

paradigmskifte har inträffat inom marknadsföringen, utan han får medhåll av Gummesson 

(1990), Christopher, Payne och Ballantyne (1991). Även Peppers och Rogers (citerade i Day, 

Dean & Reynolds 1998) samt Day och Crask (2000) visar på fördelarna att behålla sina 

kunder genom att bygga upp en relation till dem istället för att snabbt försöka sälja till dem. 

Efter paradigmskiftet kom fokus att ligga på en ny typ av marknadsföring, den 

relationsfokuserade vilket i stort innebar att man skulle identifiera, etablera, behålla, förstärka 

och avsluta relationer med kunder och andra intressenter för att skapa en vinn-vinn situation 

för båda parter (Grönroos, 1990). Att bygga upp och vårda långtgående relationer med kunder 

var här nyckeln. Under senare år har det kommit fram flera alternativa metoder för 

marknadsföring som byggt vidare utifrån relationsmarknadsföringen, dessa har senare samlats 

under en och samma genre, entreprenöriell marknadsföring (Morris, Schindehutte & La 

Forge, 2002). Entreprenöriell marknadsföring är fundamentalt ett möjlighetsdrivet och 

möjlighetssökande sätt att tänka och agera på. Det här synsättet på marknadsföring skiljer sig 

på så sätt att det går tillbaks till rötterna inom genren marknadsföring, den kreativa jakten och 

konsten att finna nya sätt att marknadsföra. Fantasi, vision, smarthet och originalitet är 

associerat med entreprenöriellt beteende, vilket ligger som en kärna i konceptualiserandet av 

denna del av marknadsföring. Dessa kännetecken är tillämpbara inom alla delar för 

marknadsaktiviteter, från marknadsundersökningar och segmentering till utformandet av 

marknadsmixen (Morris, Schindehutte & La Forge, 2002). Små företag har svårt att 

konkurrera med större företag med stora resurser att marknadsföra sig själva. Dessa små 

företag måste applicera någon form av alternativ marknadsföring, som är mer 

kostnadseffektiv. Många av dessa små företag är i själva verket mikroföretag, vilket här 

menas vid företag vars omsättning ligger under 19 miljoner kronor årligen. I dagens samhälle 

där potentiella kunder ständigt utsätts för marknadsföring har en fasad byggts upp av kunden, 

marknadsföringen går inte fram, företag måste göra något utöver det vanliga för att penetrera 

denna fasad och bli ihågkomna. En del forskare, bland annat Morris, Schindehutte och La 

Forge (2002) och Marsden (2006) menar på att den traditionella marknadsföringen inte längre 

räcker till, utan att det behövs nytänkande. Nytänkande inom marknadsföring kan anses som 
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viktigt bland etablerade aktörer, det är dock än viktigare bland mikro, små och nyetablerade 

företag att använda sig av en kostnadseffektiv marknadsföring för att kunna hävda sig emot 

konkurrenterna (Gilmore, Carson & Grant, 2001). En undersökning har visat på att 40 procent 

av alla nystartade företag går i konkurs under det första verksamhetsåret, detta beroende på 

flera faktorer där ineffektiv marknadsföring är en faktor (Gilmore, Carson & Grant, 2001). Att 

lyckas med sin marknadsföring är viktigt för att kunna bli etablerade och sedan växa, detta 

tyder en annan undersökning på där riskkapitalister värderar marknadsföring till 6,7 på en 

sjugradig skala (Hills, Hultman & Miles, 2008). Vikten av att lyckas med sin marknadsföring 

är därmed viktig för alla företag, litet som stort.  

 

Det som bör beaktas är att marknadsföring inte alltid är ett verktyg som används för att växa, 

olika företag har olika syfte med sin marknadsföring. En del använder det som ett medel för 

att stärka den redan befintliga kundgruppen, medan andra ser det som ett led till att öka 

omsättningen med en viss procent. Det finns även dem som gärna vill växa och etablera sig 

som en kedja och gör detta delvis med hjälp av marknadsföring. De små entreprenörerna 

jobbar mycket med sina begränsade resurser för att utvecklas och således växa. Dock är det 

inte självklart att alla vill växa, många nöjer sig med att vara en liten aktör och ser inget behov 

av att utöka sin verksamhet. Men för dem som vill växa kan marknadsföringen vara ett bra 

verktyg att arbeta med, så länge det görs på rätt sätt.  

 

I en bransch med hård konkurrens blir marknadsföringen givetvis ännu viktigare, att använda 

nya strategier och metoder för att skilja sig ur mängden kan leda till att företaget blir 

ihågkommet och uppmärksammat. En sådan bransch är företagen i den svenska 

modebranschen som präglas av mycket hård konkurrens. Inom branschen finns det ett flertal 

starka kedjor eller kedjeanslutna butiksvarumärken som har växt sig starka, exempel på 

sådana är H&M, Dressman, Zara, JC, MQ och Lindex. Samtidigt som det finns andra kända 

svenska designers som är framgångsrika både i Sverige och utomlands, exempelvis HOPE, 

Acne, Whyred och Filippa K (Björling, E, 2008-01-28). Till detta kommer flertalet små 

företag med olika inriktningar som kämpar för sin överlevnad på marknaden. Att vara 

nytänkande och innovativa är viktigt för såväl de större som de mindre företagen, men 

möjligtvis än viktigare kan det tänkas vara för de allra minsta företagen då de ofta har 

begränsade resurser (Gilmore, Carson & Grant, 2001). Att skapa sig ett namn och kunna agera 

som en liten aktör blir därmed ännu viktigare i förhållande till de stora varumärkena och 

butikerna för att överleva på marknaden.  
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Efter en genomgång inom ämnet fanns det väldigt lite skrivet om marknadsföring inom 

detaljhandeln, utan de studier som gjorts rörde främst produktion och turism. Då det inom 

detaljhandeln kan skilja sig mellan marknadsföringsmetoder och oftast ses bara de större 

företagens marknadsföring i form av affischer och annonser, medan de mindre företagens 

marknadsföring ofta går obemärkt förbi. Frågan är då hur mikroföretagen överlever, vilka 

medel de konkurrerar med och hur de marknadsför sig själva. Mot detta väcktes ett intresse 

för hur små modeföretag i Stockholm arbetar med sin marknadsföring. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Är det möjligt för mindre företagen att ha liknande sortiment som de större eller måste de 

profilera sig bort från dem? Bland den marknadsföringsteori som tidigare varit tillgänglig har 

fokus legat på existerande modeller som marknadsmixen och de 4P:na vilket varit tillämpbara 

för de större företagen. Detta ses inte som konstigt då mindre företags marknadsföring blivit 

kritiserat som icke traditionell och informell. De mindre företagens marknadsföring beskrivs 

ofta som unik och inte så omfattande (Coviello et.al. 2000). Detta väcker frågan hur mindre 

företag arbetar med sin marknadsföring och i så fall i vilken utsträckning sker detta? Arbetar 

de med unika metoder och i sådant fall hur, eller sker det hela mer på ett traditionellt sätt? 

Stora företags marknadsföring syns betydligt mer än mindre företags vilket resulterar i att 

deras marknadsföringskostnader borde vara betydligt högre. Sett till klädbranschen kan man 

se att ett företag i genomsnitt lägger ungefär 2,6 procent av sin omsättning på marknadsföring 

(Lomberg, 2005-10-17). Hur förhåller sig de mindre företagen inom branschen till detta 

procenttal, ligger de över eller under eller är de ungefär samma? Det finns de som säger att 

mindre företag måste ta del av den mer traditionella marknadsföringen, genom att på ett 

kompetent sätt kunna handha områdena för pris, plats, produkt och påverkan anpassat till de 

mindre företaget. Detta behövs för att de mindre företaget skall kunna konkurrera som en 

större organisation, medan de större företagen bör inrikta sig mer mot relationer för att bygga 

långsiktiga kontakter (Coviello et.al. 2000). Utifrån detta väcktes frågan hur pass traditionella 

mikroföretag är i sin marknadsföring? Har mikroföretag ett syfte med sin marknadsföring, vill 

de öka omsättningen eller främst stärka den egna kundgruppen, samt riktar sig deras 

marknadsföring till en speciell målgrupp? Gummeson (1990) myntade begreppet ”part-time 

marketer” vilket menas med personer inom ett företag som har andra tjänster än tjänster 

relaterade till marknadsföringen. De är på ett eller annat sätt ändå delaktiga i 

marknadsföringen och i många fall sköter de den mer än den eller de personer som har det 
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som heltidsarbete. I mindre företag kan det tänkas att dessa personer är väldigt viktiga då det 

är personalen i butiken som möter kunderna och på så sätt marknadsför och skapar ett rykte 

om företaget och dess service.  

 

Frågorna som formulerats här ovan har bidragit till ett intresse för hur mikroföretag arbetar 

med sin marknadsföring. Är det så att de är väldigt entreprenöriella och innovativa eller faller 

de in under traditionella marknadsföringsmetoder? Detta är spännande att bilda sig en bredare 

och djupare uppfattning om och det är där denna studie ämnar fokusera kring.  

 

1.3 Problemformulering 

Hur marknadsför sig mikroföretag? 

 

1.4 Syfte 

Avsikten är att skapa en större förståelse för och kartlägga vilka marknadsföringsmetoder 

mikroföretag använder sig av utifrån ett traditionellt och enteprenöriellt synsätt.  

 

1.5 Avgränsningar 

Kläd och konfektionsbranschen är väldigt stor i Stockholm, en kartläggning har gjorts av 

butiker aktiva inom Stockholmstad (Boo, 2008-05-15). Denna kartläggning visar på att det är 

593 butiker i Stockholmstad som säljer kläder med inriktning på herr, dam, barnkläder samt 

vissa med egen tillverkning. Dock är inte intresset att se hur alla dessa marknadsför sig utan 

det är just de butikerna inom multibrandsegmentet vi har avgränsat oss till. Med 

multibrandbutiker menas butiker som säljer flera olika varumärken. Dessa företag har valts ut 

då det är en enhetlig grupp aktörer som förser marknaden med ett liknande utbud av mode och 

blir därav jämförbara. Utifrån denna lista har de butiker som tillhandahåller herrkläder ur ett 

multibrandsegment tagits ut, exklusive herrekiperingar då dessa inte säljer mode i samma 

avseende som de andra multibrandbutikerna utan inriktar sig på kostymer. Avgränsningar 

görs ytterligare geografiskt till att bara omfatta stadsdelarna (postnummer) Norrmalm (111 

**), Kungsholmen (112 **), Östermalm (114 **) och Södermalm (116 **) i Stockholm. 

Studien omfattar dessa stadsdelar då det bor och rör sig mycket människor där, vilket bidrar 

till att köpkraften blir starkare. Detta innebär att butikerna blir betydligt färre till antalet och 

man kommer ner i 51 butiker. 
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2. Metod 

När inledningen presenterats efterföljs den av metodkapitlet. Här redogörs 
tillvägagångssättet och de metodval som löpande har gjorts och som vägs upp med en 
motivering. Kapitlet avslutas med en diskussion angående studiens validitet.  

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Det finns två olika förhållningssätt vilka har sin grund i de mest omdiskuterade 

vetenskapsteorierna, positivism och hermeneutik. Polemiken mellan dessa två teorier 

ligger främst i deras olika världsåskådningar. Positivismens uppfattning bygger på ett 

objektivt vetenskapsideal medan hermeneutiken betonar den mänskliga subjektiviteten 

(Lundquist, 1993). Det bygger dels på metoder för tolkning och förståelse av olika fenomen 

samt beskrivningen om själva förståelsen och dess villkor. Det som tolkas är meningsfulla 

fenomen, det vill säga fenomen som är skapade av människor, exempelvis texter, utsagor eller 

handlingar och andra meningsskapande aktiviteter. Inom hermeneutiken talas det också om 

förförståelse, därvid menas de kunskaper en uttolkare redan har som leder till dennes tolkning 

av ett fenomen. Alltså att människor ofta har en bild av olika fenomen som påverkar vid 

tolkning av nya fenomen, det blir därmed inte helt objektivt (Nyström, 2007-02-03).  

 

När små företag arbetar med sin marknadsföring arbetar de just utifrån sin egen värld och sina 

egna tolkningar med att försöka skapa en ny värld vilket skall leda kunder till att göra egna 

tolkningar utav deras arbete. Förhoppningen är att skapa något som lockar kunder till butiken 

och idka försäljning. Utifrån detta skall vi tolka andras uppfattningar av ett visst fenomen för 

att sedan kunna analysera och ta ställning till detta, därav tillämpas det ett hermeneutikiskt 

förhållningssätt i studien. Denna studie skrivs efter 210 högskolepoäng på 

Entreprenörprogrammet, med företagsekonomi som huvudämne där vi skapat en uppfattning 

om entreprenörskap och marknadsföring. Entreprenöriell marknadsföring är dock nytt och den 

huvudsakliga uppfattningen har bildats under arbetets gång och skapats utifrån insamlat 

material. Sedan har en tolkning gjorts utifrån våra referensramar både gamla och nya för att i 

största möjliga mån skapa en objektiv tolkning av fenomenet. 

 

2.2 Val av metod 

Metod är ett redskap för att kunna lösa problem och på så vis generera ny kunskap. 

Undersökningsmetoden är kvalitativ. Tidigare studier inom ämnet har även de använt sig utav 

en kvalitativ metod, vilket medför att valet föll sig mer naturligt, baserat på tidigare väl 
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genomförda studier. Kvalitativa datametoder har sin styrka i att de visar på totalsituationen 

vilket bidrar till en större insikt för sociala processer och sammanhang. I och med en 

kvalitativ metod skapas en närmare kontakt till undersökningsobjektet, vilket bidrar till en 

ökad förståelse för dennes situation (Holme & Solvang 1997). 

 

Studien är en multipel fallstudie, vars empiri utgörs av erfarenheter som hämtats från sex 

olika företag. Intervjuer med grundare eller marknadsansvariga har genomförts på de olika 

företagen, då möjligheten givits att gå in på djupet i frågor om värderingar, åsikter, 

anledningar och andra bakomliggande faktorer. Upplägget med multipel fallstudie har gjorts 

för att generera mer analyserbar data så att jämförelse från fall till fall varit möjlig. Karaktären 

för en multipel fallstudie är att flera objekt undersöks och inte ett enskilt som i en singel 

fallstudie, vilket leder till en tillförlitligare empiri och till ökad validitet (Yin, 2003). Man 

skall även beakta att den kvalitativa undersökningsmetoden har en del nackdelar då närheten 

mellan forskaren och det denne studerar också kan bidra till att de försvårar tolkningen av 

materialet, då forskarens egna värderingar lätt tolkas in. Detta är något som hela tiden 

kommer att beaktas då intervjuer och analys genomförs. 

 

2.3 Urval 

Företagen som ingår i studien har ett liknande sortiment, det vill säga märkesorienterade 

kläder av diversifierade varumärken. Dock skiljer de sig ändå åt på olika plan, då de kan röra 

sig om ett företag, en mindre butikskedja alternativt ett företag med ett eget unikt koncept. 

Samtliga företags relevans för studien har stämts av via affärsdata, för att fastställa att de är 

kvalificerade för urvalet. Företagen som ingår i studien är: Savile Row of Stockholm, Jupiter, 

Artilleri2, Hugo, Grandpa och Awesome Rags. 

 

Det har förekommit ett snöbollsurval som visualiseras i figuren nedan. Kontakten med Svile 

Row of Stockholm etablerades med hjälp av en vän och kontakten med Jupiter togs då de 

passade in i studien. 

Savile Row of Stockholm  Jupiter 
 
        Artilleri2          Hugo  Grandpa 
 
Awesome Rags! 
Figur 1. Snöbollsurval (Källa: Egen). 
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2.4 Datainsamling 

Information som är nödvändig för att denna studie skall kunna genomföras, är förstahandsdata 

från personer som själva jobbar med marknadsföring i mikroföretag. Primärdata har samlats 

in för att kunna analyseras och få reda på hur de jobbar med sin marknadsföring samt vilka 

metoder och tillvägagångssätt de använder sig utav. Primärdata i det här fallet ger ett djup och 

insikter till marknadsföringsmetoderna i företagen som annars inte exponeras för allmänheten. 

Genom intervjuer kan man reducera felkällor och oklarheter vilket leder till en högre 

tillförlitlighet. Intervjuerna har varit av semistrukturerad karaktär där ett antal olika 

ämnesområden har satts upp av samma innehåll inför alla intervjuer för att höja studiens 

objektivitet. Utöver de övergripande ämnesområdena har passande följdfrågor ställts för att 

komplettera svaren. Detta för att grunden i alla intervjuer skall vara likartad, sedan kan vissa 

saker vara viktigare hos ett företag och andra hos ett annat vilket då fått lite mer fokus, men 

att det är samma grund är väldigt viktigt. Vid intervjutillfällena har en diktafon använts, så 

möjligheten funnits att kunna gå tillbaka till intervjun när sammanställning gjorts för att 

minska eventuella feltolkningar. Vid intervjutillfällena har vi båda antecknat och ställt frågor, 

för att i efterhand kunna jämföra varandras resultat av intervjun och skapa en bredare 

förståelse av respondentens svar. Samt för att kunna se respondentens reaktion vilket kan säga 

mer än vad ord gör ibland. Då intervjuer används för att samla in primärdata finns det en risk 

att informanten ger en alltför subjektiv bild av ämnet eller utelämnar vissa detaljer för att inte 

avslöja specifika företagshemligheter. Det kan även förekomma svårigheter då intervjuerna 

skall tolkas och skrivas ner från bandupptagningen. Brus och andra störande faktorer kan göra 

att något blir ohörbart och därmed kan viss information gå förlorad. Det kan även vara svårt 

att förstå vad informanten menar i vissa sammanhang, detta måste ändå tolkas så att tredje 

part kan förstå, vilket kan leda till att svaret får en annan innebörd än vad som ursprungligen 

var menat.  

 

Utöver primärdata har även sekundärdata samlats in, detta för att ha en bra uppsatsgrund och 

relevant information att utgå ifrån. Sökningar har gjorts på Internet via Jstor, Business source 

elit, Google scholar, Emerald och Google där fördjupning inom ämnet gjorts. Utifrån dessa 

resultat har en genomgång av facktidskrifter gjorts vilka innefattar: Journal of Marketing 

Theory and Practice, Journal of Small Business Management, Qualitative Market Research: 

An International Journal. Sökord som använts på dessa Internetplatser är: marketing, 

traditional marketing, marketingmix, entrepreneurial marketing, marketing for small business, 
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SME marketing, entreprenöriell marknadsföring, entreprenörskap, traditionell 

marknadsföring, multibrandbutiker och svenska modebranschen.  

 

2.5 Validitet  

Det kan vara svårt att göra marknadsföring mätbart, i en del sammanhang kan det uppfattas 

som otydligt, men svaren som getts har kunnat jämföras mellan de olika företagen och därmed 

har analys kunnat genomföras. Studien har inte behandlat känsliga ämnen och det har även 

funnits ett genuint intresse från informanterna att hjälpa till med studien och svar har givits på 

alla frågor som ställdes, med undantag för Artilleri2:s omsättning. Insamlad data har givit 

insikt i de olika företagens marknadsföringsmetoder, data har sedan jämförts och analyserats 

utifrån uppsatta teorier för att fastställa huruvida de är entreprenöriella eller traditionella, 

vilket inneburit att studien mätt det den varit avsedd för att mäta. Något som också stärker 

studiens validitet är att informanterna tagit del av det nedskrivna materialet och sedan godkänt 

det för publicering. Likaså relevansen för företagen, då informanterna i flera fall 

rekommenderat varandra som lämpliga för studien. 
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3. Teori 

Utifrån inledningen och metoden, kommer detta kapitel presentera de teorier och figurer som 
valts ut. Dessa kommer senare att användas som utgångspunkt för att besvara syftet, att 
analysera marknadsföringsmetoder och tillvägagångssätt i mikroföretag som är aktiva inom 
modebranschen, för att sedan utröna dess entreprenöriella och traditionella aktivitet inom 
marknadsföringen. Nedan introduceras de tre teorierna. 

3.1 Traditionell marknadsföring 

Traditionell marknadsföring används i dagsläget som ett begrepp för hur marknadsföring gick 

till innan paradigmskiftet, som Grönroos (1994) beskriver i sin artikel ”From marketing mix 

to relationship marketing - towards a paradigm shift in marketing”. Traditionell 

marknadsföring är alltså synonymt med begreppen marknadsmixen och de 4P:na som 

användes i stor utsträckning innan paradigmskiftet och fortfarande används, vilket förstärks 

av andra aktiva forskare inom fältet. Exempel på hur begreppet traditionell marknadsföring 

används synonymt med marknadsmixen och de 4P:na är från Arndts artikel ”Toward a 

concept of domesticated markets” (1979), Van Waterschoot och Van den Bulte i ”The 4P 

classification of the marketing mix revisited” (1992), Coviello et.al i artikeln ”An 

investigation of marketing practice by firm size” (2000), Morris et.al ”Entrepreneurial 

marketing: A Construct for integrating emerging entrepreneurship and marketing 

perspectives” (2002). 

 

De 4P-komponenterna av marknadsmixen 

Marknadsmixen har historiskt använts av marknadsförare för att definiera 

marknadsföringsstrategier. Marknadsförare använder metoden även för att generera optimal 

respons från målmarknaden genom att blanda de fyra komponenterna på ett optimalt sätt. Det 

är viktigt att förstå att marknadsmixen går ut på att kontrollera variabler. Marknadsmixen kan 

därav frekvent variera för att möta förändrade behov från målmarknaden samt förändringar i 

omvärlden. Marknadsmixens funktion är att utveckla en mix som inte endast tillfredställer 

målmarknaden, utan simultant optimerar organisationens resultat. Den är därav 

produktorienterad, då dess fokus ligger på produkten. Under årens gång, sedan McCarthy år 

1960 introducerade dessa 4P:n har det gjorts försök att komplettera med fler P:n, som fem, 

sex, sju och femton stycken P:n. Den ursprungliga marknadsmixen baserar sig på 4P:n, vilken 

presenteras nedan i figur 1. 
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Produkt  Pris  Påverkan  Plats 
Produktvariation Listat pris  Försäljningspåverkan Kanaler 
Kvalité  Rabatter  Annonsering  Täckning 
Design  Avdrag  Försäljningskraft Sortiment 
Kännetecken  Betalningsperiod PR  Läge 
Varumärke  Kredit villkor Direktmarknadsföring Inventering 
Förpackning      Transport 
Storlek       
Service   
Garanti 
Efterkänsla 
 
Figur 2. Översatt version av: The four P components of the marketing mix (Kotler & Keller 2006). 
 

3.2 Entreprenöriell marknadsföring 

Termen entreprenöriell marknadsföring har tidigare använts på många olika sätt, men det som 

den blivit mest förknippad med är marknadsföringsaktiviteter i små företag med begränsade 

resurser. På grund av de begränsade resurserna och storleken på företaget har det varit 

tvungna att förlita sig på kreativitet och ofta alternativa marknadsföringsmetoder med ett stort 

utnyttjande av de personliga nätverken. I artikeln Entrepreneurial marketing: A construct for 

integrating emerging entrepreneurship and marketing perspectives (Morris, Schindehutte & 

La Forge, 2002) ses entreprenöriell marknadsföring som en integrerande konstruktion för 

konceptualiserandet av marknadsföringen i en tid av förändring, komplexitet, kaos, 

motsägelser och försvagandet av resurser. Genom att representera ett möjlighetssökande 

perspektiv där marknadsföringen proaktivt söker nya vägar för att skapa ett mervärde för 

kunden. Kärnan här är innovation och det är även nyckeln till att vinna hållbara 
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konkurrensfördelar. Entreprenöriell marknadsföring blir ett koncept som integrerar de tidigare 

två disciplinerna entreprenörskap och marknadsföring till en gemensam, som representerar ett 

alternativt synsätt till marknadsföring under särskilda förhållanden. Då entreprenöriell 

marknadsföring fångar förhållandet mellan entreprenörskap och marknadsföring fungerar det 

som ett paraply för många utav de uppkommande perspektiven på marknadsföring. De 

innefattar sju underliggande dimensioner som presenteras här nedan (Morris, Schindehutte & 

La Forge, 2002) 

 

Proaktiv orientering 

Entreprenöriell marknadsföring ser inte den externa omgivningen som given eller 

omständigheter man kan agera efter. Proaktivt beteende är en benägenhet att hitta skillnader i 

omgivningen så att den kan påverkas istället för att själv bli påverkad utav den. Man utvecklar 

strategiska omvärldsanalyser inom företaget eller i nätverk vilket leder till när, var och hur 

företaget ska förhålla sig till omvärlden och konkurrera. Marknadsförändringar används både 

för att skapa möjligheter till förändring och att anpassa sig till förändringar.  

 

Möjlighetsdriven 

Potentialen att jaga och finna möjligheter är fundamental för entreprenörskap och utgör 

kärnan för entreprenöriell marknadsföring. Möjligheter representeras av ouppmärksammade 

marknadspositioner där det finns en vinstpotential. Tillgängligheten av möjligheter tenderar 

att korrelera med förändringar i omvärlden, att finna behov på marknaden görs genom att öka 

det aktiva sökandet vilket leder till upptäckter. Exploaterandet av möjligheter leder till lärande 

och löpande anpassning före, under och efter den aktuella implementeringen av det innovativa 

konceptet. I entreprenöriell marknadsföring ses det som viktigt att ha ett externt fokus och 

skanna av omgivningen, dock ses identifikationen av möjligheter som en specifik del i den 

kreativa processen.  

 

Kundintensitet  

Entreprenöriell marknadsföring ligger i gränslandet mellan marknadsorientering och 

entreprenöriell orientering. Genom att integrera två synsätt med varandra, dels 

kundrelationerna samt innovation och att skapa utveckling istället för att följa den. 

Entreprenöriell marknadsföring innebär kreativa synsätt till att förvärva, behålla och utveckla 

emotionella kundrelationer. Genom att vårda relationerna till kunderna och skapa mervärde 

för dem på ett innovativt sätt, leder detta till livslånga relationer. En annan aspekt av denna 



 18

dimension är målet av att etablera vitala relationer med företagets kundbas. Relationen är 

dynamisk och där de identifierar varandra på en fundamental nivå. Entreprenöriell 

marknadsföring tar hänsyn till de emotionella aspekterna inom marknadsföringen. 

Marknadsaktiviteterna visar på vilken riktning som företaget är på väg, dessa uttrycker 

övertygelse, passion, iver och tro. Detta innebär ofta spårbundenhet, intuition, smak och insikt 

istället för rationellt beslutsfattande vilket de flesta och majoriteten av olika 

marknadsföringsteorier använder sig av. 

 

Innovationsfokuserad  

Bibehållen innovation involverar möjligheten att på en organisationsnivå behålla ett flöde av 

motiverande idéer som kan transformeras till nya produkter, tjänster, processer, teknologiska 

applikationer och/eller marknader. Dessa härleds ur interna och externa relationer. 

Entreprenöriella marknadsföringsfunktionen har en integrerad del i den bibehållna 

innovationen, där den från att identifiera möjligheter och utveckla konceptet övergår till att ge 

teknisk support och kreativt stöd. Att söka upphörande och utveckling av initiativ som leder 

kunderna istället för att stegvis följa vad kunderna vill ha är något som karaktäriseras av 

entreprenöriell marknadsföring. Inom marknadsföringsprocessen finns det ständigt ett 

innovationstänkande, att ständigt finna nya infallsvinklar på segmenteringen, prissättningen, 

varumärket, förpackningen eller andra operationella aktiviteter. 

 

Riskhantering  

Risk kan bedömas inom företagets olika områden, entreprenörskap är associerat med ett visst 

risktagande som innefattar att identifiera olika riskfaktorer och mildra dessa. Entreprenöriell 

marknadsföring definierar en explicit roll för hur marknadsföringen ska leda företagets 

riskprofilering. Marknadsföraren försöker att omdefiniera element i den externa omgivningen, 

för att på så sätt reducera osäkerhet i företagets omvärld, vilket i sin tur minskar företagets 

sårbarhet. Resurser tillhandahålls så att de snabbt kan överföras till nya projekt, vilket leder 

till att företagets flexibilitet ökas. Exempel på aktiviteter som leder till minskad risk för 

företaget är att genomföra gemensamma utvecklingsprojekt, testmarknader, arbeta med 

nyckelkunder samt strategiska allianser.  

 

Resursinflytande 

På den mest grundläggande nivån innefattar det att få ut mer av mindre. Entreprenöriella 

marknadsförare gör detta genom att: 



 19

• Utnyttja resurserna mer än vad någon annan tidigare gjort.  

• Bruka resurserna på nya banbrytande sätt som andra inte kan inse.  

• Använda sig av andra människors/företags resurser för att driva igenom egna syften. 

• Komplettera en resurs med en annan för att skapa ett högre kombinerat mervärde. 

• Använda specifika resurser för att behålla andra resurser.  

 

Marknadsföraren utvecklar en kreativ kapacitet för resursutnyttjande, så att varje resurs kan 

utnyttjas optimalt på ett icke konventionellt sätt, genom insikt, skicklighet och erfarenhet. Den 

unika sammansättningen av resurserna kan på samma sätt leda till en högre arbetsmoral och 

synergieffekter kan därmed utvinnas. Den mest kritiska form av påtryckningar är möjligheten 

att använda andras resurser för att uppfylla sitt eget syfte. Vilket kan utvinnas genom utbyten, 

lån, hyra, dela, kontraktera och återvinna.  

 

Värdeskapande 

Den viktiga punkten inom entreprenöriell marknadsföring är innovativt värdeskapande, under 

antagandet att värdeskapande är nödvändigt för transaktioner och relationer. 

Marknadsförarens uppgift är att finna outnyttjade källor av kundvärde och skapa unika 

kombinationer av resurser för att skapa ett mervärde. Denne har hela tiden ett ansvar att 

exploatera alla element i marknadsmixen för att hitta nya källor till kundvärde.  

 

3.3 Traditionell vs. Entreprenöriell 

Nedan presenteras fyra kategorier som jämför entreprenöriell marknadsföring med traditionell 

marknadsföring enligt artikeln Putting entrepreneurship into marketing (Stokes, 2000). 

 

3.3.1 Koncept 

Entreprenörer finner inte sina affärsidéer genom att analysera marknaden, dessa affärsidéer 

växer fram genom att de har en intuition om att detta behövs på marknaden. Kreativitet och 

innovation är därav kännetecken på vad framgångsrikt entreprenörskap är, inte en djupgående 

analys på vad kunder efterfrågar. Med detta inte sagt att kunders efterfrågan ej behandlas, 

idén kommer först, sedan undersöks marknadsacceptansen. Traditionell marknadsföring 

tenderar att arbeta mer med kundorientering och tillgodose ett behov. Entreprenöriell 

marknadsföring däremot bygger i grunden på att utveckla nya koncept och idéer och blir 
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därav innovationsorienterat. Entreprenöriell aktivitet innebär dock inte enbart stora 

genombrott och nya uppfinningar som snabbt växer sig stora. Detta motsvarar en del utav 

entreprenöriell aktivitet, men en stor del utgörs av små förändringar som stegvis förbättrar en 

produkt eller tjänst som sakta växer sig större. Det de har gemensamt är att de skapar en 

konkurrenskraftig fördel. 

  

3.3.2 Strategi  

Markandsföring ur ett strategiskt perspektiv handlar om att finna ett segment, ett mål så att 

man positionerar sig mot en lämplig målgrupp. Entreprenörer identifierar kunders behov, men 

de tenderar att ta en annan väg för att peka ut sin målgrupp. De flesta textböckerna om 

marknadsföring förespråkar ett top-down tillvägagångssätt som vanligtvis involverar både 

sekundär och primär marknadsanalys, vilket kan förklaras med: 

1) Marknadsprofilens segment utvecklas genom demografi, psykologi och andra 

köpbehovsvariabler.  

2) En utvärdering av varje segment görs, där det attraktivaste väljs ut. 

3) Slutligen, valet och kommunikationen av marknadspositionen differentierar produkten 

eller tjänsten från andra konkurrerande alternativ.  

 

Entreprenörer väljer även de noggrant ut vissa kunder, men processen de använder sig av för 

att lokalisera dessa kunder skiljer sig ifrån de ovan presenterade. De tenderar att börja i liten 

skala och tillgodoser några få kunder, för att stegvis växa sig större i takt med att resurser och 

erfarenhet utvecklas. Detta kan liknas vid ett bottom-up tillvägagångssätt enligt nedan: 

1) Identifiera marknadsmöjligheter: Informella, ad hoc aktiviteter identifierar potentiella 

möjligheter på marknaden. Möjligheterna i form av produkter eller tjänster, testas 

genom trial and error, baserat på entreprenörens intuition. Intuitionen kan ibland 

byggas upp med en undersökning av marknaden. 

2) Attraktion av inledande kundbas: Vissa kunder som överensstämmer eller ej med 

profilen entreprenören förutsett är attraherade av produkten eller tjänsten som 

identifierats i första steget. Då entreprenören har regelbunden kontakt med dessa 

kunder, får denne reda på dess preferenser och behov. 

3) Expansion genom mer av samma: Entreprenören expanderar från den inledande 

kundbasen till fler av samma profil. Ofta är det inte en noga utvald process, men där 
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de första kunderna rekommenderar produkten eller tjänsten via ryktesspridning (word 

of mouth). Målgruppen uppstår och växer, snarare som en process av självurval och 

viss ansträngning från entreprenören, än som formell analys och proaktiv 

marknadsföring. 

 

Att gå nedifrån och upp har sina fördelar, det kräver inte lika mycket resurser och det är 

flexiblare, vilket är attraktivt för små företag. Nackdelar som nämns är att det är inte lika 

säkert, då det förlitar sig på reaktion och inte proaktivitet samt att det tar längre tid att nå 

marknaden till full potential. Många mindre företag intar en nisch på marknaden och 

tillhandahåller en specialistprodukt eller tjänst, alternativt att de fyller upp ett hål på 

marknaden som ingen täckt. Små företag klarar sig i den föränderliga världen genom lyckad 

marknadsföring, men även genom att vårda och utveckla relationer med individer och 

organisationer. Exempel kan vara leverantörer, banker, investerare, rådgivare, kommuner och 

statliga enheter. Dessa kan bli lika viktiga som vilken kund som helst, därav ingår även de i 

målgruppen. 

 

3.3.3 Metoder  

Marknadsföringsstrategier är olika typer av aktiviteter som kan sammanfattas med en 

marknadsmix, de verktyg som finns tillhanda och används. Entreprenöriell marknadsföring 

har dock svårt att finna sig i de existerande modellerna, de brukar definiera sin egen 

marknadsmix, där påverkan används i stor utsträckning. De bygger marknadsföringen på att 

involvera direkt utväxling och relationsbyggande, entreprenörer framhåller interaktiv 

marknadsföring. Arbetet består ofta av att interagera med kunder något som stora företag har 

svårt att jämföra sig med, trots den nya tekniken. Det leder till att de små företagen kan ge 

personlig försäljning och bygga relationer, vilket innebär att de samtidigt bygger upp en 

kundbas.  

 

Entreprenörer förlitar sig mycket till word of mouth marknadsföring, då denna metod bygger 

på rekommendationer. Denna källa anses av många små företag som den bästa och kan föras 

vidare av kunder, leverantörer eller andra referensgrupper. Definitionen för word of mouth är: 

oralt, person till person kommunikation mellan en uppfattad icke kommersiell kommunicerare 

och en mottagare gällande ett märke, produkt, tjänst som är till salu (Ardnt, 1967). I praktiken 
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finner entreprenören vägar att gå genom hoppfulla referenser och rekommendationer av mer 

proaktiva metoder. Exempel på beteenden är gästfrihet, flexibel prissättning och särskiljande 

arbete för att utveckla och expandera sitt nätverk. En känsla av engagemang och delaktighet 

med små företag, kan förstärka lojalitet och rekommendationer. 

 

3.3.4 Marknadsintelligens  

I varje steg av den traditionella marknadsföringsprocessen, strategiskt eller taktiskt, spelar 

formaliserad marknadsintelligens in till stor del. Marknadsorientering förlitar sig på analysen 

av kunders behov. Strategisk segmentering och målsättning bygger på informationen man får 

av i förhands givna produkter/tjänster från marknaden. Marknadsmixens anpassningsförmåga 

bygger i sin tur på analysen av kunder. Entreprenörer föredrar informella metoder för att 

samla information, ofta genom ett nätverk som har med branschen att göra. Att behålla ett 

externt fokus på verksamhetens aktiviteter leder till varningsklockor som kan uppmärksamma 

hot och möjligheter i omgivningen. Den informella informationssamlingstekniken tillåter till 

jämförelse med konkurrenter, så att åtgärder kan vidtas vid hot. Entreprenörer är även öppna 

för nya idéer och möjligheter via det egna nätverket och andra närliggande kontakter. 

Processen fortsätter ständigt att utvecklas genom att förändra grunden till mer innovativa 

anpassningar för verksamhetens aktiviteter. Modellen nedan förtydligar tolkningen av de olika 

marknadsföringsprinciperna. 
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Figur 3. Översatt version av: Contrasting conventional marketing and entrepreneurial marketing (Morris, 
Schindehutte & La Forge 2002). 
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4. Empiri 

Här presenteras de resultat som framkommit, utifrån tillvägagångssättet som beskrevs i 
metodkapitlet. Nedan kommer den insamlade empirin att redovisas med underrubriker, först 
beskrivs företagen kortfattat varpå en lämplig struktur efter områden som de olika företagen 
marknadsför sig på. 

4.1 Företagsbeskrivningar 

Företag Startår Omsättning  Omsättning Omsättning Marknadsföringskostnad 
  2005 2006 2007 i procent av omsättning* 
Savile Row of Stockholm 2005 1 416 000 3 377 000 5 170 000 1%
Jupiter 2003 8 967 000 10 241 000 12 950 000 10%
Artilleri2 2002 - - - 2 - 3%
Hugo 1978 11 648 000 11 854 000 12 250 000 1 - 1,5%
Grandpa 2003 3 618 000 5 330 000 10 985 000 1 - 1,5%
Awesome Rags! 2006   9 891 000   2%

* (Uppskattad budgeterad marknadsföringskostnad) 

Figur 4. Data över företag (Källa: Egen). 

 

Savile Row of Stockholm 

Butiken är belägen på Sturegatan 3-5 och är namngiven efter den lyxiga skrädderigatan i 

London. Affärsidén bygger på avsaknaden av diverse brittiska varumärken. Detta avspeglar 

sig i de klassiska brittiska märken som säljs i butiken exempelvis Hackett, Aquascutum och 

John Smedley. Samtidigt säljs även andra märken som svenska Morris och det 

sydamerikanska hästpolomärket La Martina. För tillfället är det två stycken fast anställda samt 

fyra stycken som arbetar deltid. Verksamheten hade som mål att från början öppna upp fler 

butiker men har i dagsläget inga planer på detta, nu är de främst omsättningen som skall höjas 

i företaget. 

 

Jupiter 

Jupiter Sturegallerian är en del i ett koncept som realiserades i början på 2000-talet. I 

dagsläget finns det två stycken butiker och en tredje kommer att öppna upp i augusti. 

Bakgrunden till att företaget startades är delägare Johans intresse för kläder, samt lång 

erfarenhet av handel med herrkläder. Johan saknade den lilla butiken med hjärta och personlig 

service, det är därifrån som Jupiter växte fram som ett nischalternativ och tillgodoser en 

modern tappning av den gamla herrbutiken. Butikerna ska bygga på en gedigen personlig 

service och får inte vara större än 150 kvadratmeter, då det personliga kan gå förlorat. I 

dagsläget är det nio stycken heltidsanställda samt lika många extraanställda på de befintliga 
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butikerna. Verksamheten har som mål att starta upp fem till sex butiker och samtidigt öka 

omsättningen i företaget. 

 

Artilleri2 

Artilleri2 drivs av paret Anders och Jessica Löwencrantz. Det är i dagsläget de som driver 

företaget med hjälp av två stycken deltidsanställda. Idén till företaget var en möjlighet i 

grunden, att de fick hyra butikslokalen på adressen Artillerigatan 2a. Tidigare har Anders och 

Jessica drivit en skobutik men de kände att de ville starta upp något mer intressant, vilket de 

kunde realisera i och med tillgången på den nya butikslokalen. Jessica har mer än 15 års 

erfarenhet av modebranschen och det var en koncept och livsstilsbutik som de ville öppna, 

efter att ha blivit inspirerade av internationella modeföretag. Företaget håller en väldigt hög 

standard och fokuserar på att ha världsledande varumärken av god kvalitet och hög image. 

Deras mål och vision är att vara ledande inom trend i Stockholm och vara en av väldens 20 

mest intressanta konceptbutiker. Artilleri2 är ett handelsbolag och därför har ej tillgång till 

årsredovisning funnits, då det ingår i konceptet att inte tala om dagskassor eller omsättning 

har vi inte kunnat ta del av detta.  

 

Hugo 

Hugo startades i grunden av Magnus kollega Andreas far som då startade upp företaget med 

en vän. Under årens gång har ägarfördelningen varierat, i dagsläget är det Magnus och 

Andreas som äger och driver den med hjälp av fyra heltidsanställda samt två på deltid. 

Företaget är en konfektionsbutik, som nischat in sig på kostymer. Det skall gå att finna en 

kostym till alla olika tillfällen, oavsett om det är till begravning eller bröllop. De har en 

anpassning till modet, är det mycket jeans eller chinos i modet tar de in det, att uppdatera 

butiken men alltid ha ett fokus på kostymer. Verksamhetens mål är att öka omsättningen med 

två miljoner kronor. 

 

Grandpa 

Grandpa består i dagsläget av två butiker, en på Södermalm och en på Kungsholmen. 

Bakgrunden till Grandpa är att de tre delägarna rest väldigt mycket och därmed upplevt 

butiker runt om i världen som tagit ut svängarna lite mer. Då de alla är mycket 

modeintresserade ville det starta en liknande butik i Stockholm. Med företaget och butiken 

ville de berika staden med något annorlunda och intressant och dessutom ge sina kunder ett 

lite roligare och mer genomtänkt shoppingalternativ. Det skulle vara en bra mix av alla 



 26

möjliga saker till folk som bryr sig om var de handlar. Det hela bygger på att erbjuda mode 

och samtidigt vara ödmjuk. Grandpa har i dagsläget sju stycken anställda samt åtta 

extraanställda. Målet för verksamheten är att öppna upp fler butiker i resten av Sverige, dock 

inte i allt för stor omfattning.  

 

Awesome Rags! 

Bakgrunden till Awesome Rags! är att alla tre grundare varit verksamma inom klädbranschen 

länge och har stor erfarenhet av mode. De har under en längre tid funderat på att starta något 

ihop och när det dök upp en möjlighet som de ansåg genomförbar valde de att starta upp ett 

modeföretag tillsammans. De har alla ett stort intresse för kläder och såg det som naturligt att 

driva en butik tillsammans. Deras koncept bygger på att lyfta fram de olika varumärkena och 

profilera sig med dem i butiken, de kallar det för affordable luxury. Med detta vill de erbjuda 

lyxiga kläder till förmånliga priser, vilket det gör genom att exempelvis ta in second line från 

stora internationella varumärken istället för first line, istället för att ta in Burberry så tar det in 

Thomas Burberry. De är i dagsläget 13 anställda. Verksamhetens mål är att öppna upp 

omkring tio butiker över hela Sverige på köpstarka adresser.  

 

4.2 Butiken 

Alla de intervjuade framhåller butiken som kärnan för verksamheten. Det är utifrån butiken 

som man kan uppfylla människors förväntningar samt bedriva aktiv service och försäljning. 

De olika företagen har dock olika syn på hur detta skall bedrivas även fast de är likartade har 

de utvecklat ett eget tänk för varje butik. För att exemplifiera så vill Savile Row of Stockholm 

och Awesome Rags! ge samma service till alla som kommer in, Grandpa är relativt likt men 

vill avspegla sin ödmjukhet till alla kunder och med den känslan få dem att känna sig 

välkomna, vilket görs genom öppenhet och vänligt bemötande. Artilleri2 och Jupiter är 

ganska lika i sitt tillvägagångssätt då de vill bedriva aktiv försäljning med en hög servicegrad 

så kunderna som går där ifrån skall ha en hög efterköpskänsla.  

 

”Det bästa sättet att marknadsföra sig på är genom butiken, när kunden är här och jobba 

stenhårt med dem. Är det ett företag? Ja, ha öppet två timmar extra för just dem då.”1 

 

                                                 
1 Johan Schulz på Jupiter, intervju den 23 april 2008.  
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Hos Hugo arbetar de med hög service och att ha ett bra bemötande när kunderna kommer till 

butiken, dock har varje anställd sitt eget sätt att bemöta kunderna vilket leder till att varje 

försäljare får sin egen stammisgrupp. Det som framgår tydligt av intervjuerna är att när man 

jobbar i butik måste man ge en väldigt hög service och detta är något som alla företag i 

studien arbetar hårt för.  

 

En annan sak då det gäller butiken är hur dessa är utformade, alla har haft en tanke bakom 

upplägget och inredningen av butiken. Den dominerande uppfattningen är att presentationen 

av kläderna i butik är viktig, de skall hängas snyggt och presenteras på ett prydligt sätt för 

kunden. Awesome Rags! lyfter fram varje varumärke för sig och skapar ett eget utrymme för 

dem i butiken. Artilleri2 och Jupiter använder även sina butiker under stängningstid på ett 

speciellt sätt, detta för att skapa mer uppmärksamhet kring butiken. Jupiter har under en tid 

haft en stor röd plastgris i sitt skyltfönster som kostar 14 000 kronor, med denna vill de väcka 

uppmärksamhet och skapa provokation, i hopp om en diskussion om butiken och dess 

skyltning för förbipasserande. Detta har uppmärksammats av diverse kunder som omtalat den 

röde grisen. Artilleri2 är utmärkande då de lyser upp butiken efter stängning och har i sina 

skyltfönster speciellt utvalda kläder för att väcka uppmärksamhet mot omgivningen. De 

förändrar butikens utseende emellanåt och samtidigt har de samma stil i annan 

marknadsföring exempelvis genom att ha ett strandtema utanför butiken samtidigt som de har 

det i deras annonser, för att uppnå synergieffekt. Alla butiker är relativt små till ytan detta är 

något Jupiter tagit tillfasta på. Grandpa och Awesome Rags! särskiljer sig från de andra 

företagen då de inte endast säljer kläder utan även möbler och dylikt.  

 

”Vi ville ta ut svängarna lite mer, då vi sett intressanta butiker runt om i världen som hade 

kombinerat kläder med möbler och begagnade produkter. Vi ville starta en liknande butik i 

Stockholm som inte liknande någon annan.”2 

 

Awesome Rags! är det företag som har störst butiksyta det leder vidare till att de kan utnyttja 

sina skyltfönster på ett annat sätt, vilket det i stor utsträckning försökt att göra. De jobbar 

aktivt med deras skyltfönster bland annat har de gjort olika kombinationer av musik och 

kläder i sina skyltfönster. De små företagen profilerar sig väldigt starkt genom de 

varumärkena de väljer att köpa in, exempelvis Savile Row of Stockholm med uttalat brittiskt 

                                                 
2 Martin Sundberg på Grandpa, intervju den 15 maj 2008.  
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herrmode och Artilleri2 som har många väldigt exklusiva varumärken. En dominerande 

uppfattning är att om en större kedja börjar sälja samma varumärke så plockar de bort det från 

sitt sortiment. De som skiljer sig här är Awesome Rags! som även säljer en del märken som 

större butikskedjor gör.  

 

”Lyle & Scott var mitt bäst säljande märke förut, men sedan andra butiker började sälja det 

kunde jag knappt sälja slut på mina produkter på rean. Även andra märken som Fred Perry 

och Ben Sherman har jag tagit bort ur sortimentet av samma anledning.”3 

 

Butiksläge har av vissa framhållits som en konkurrensfördel. Savile Row of Stockholm fick 

möjligheten, de öppnade då upp butikslokal på en mer central adress. För Artilleri2 och 

Awesome Rags! var tillgången till butikslokalen en utav anledningarna till att de över 

huvudtaget startade upp. Hugo kan se vissa nackdelar med sitt butikläge då tillströmningen 

inte är lika stor som till andra adresser. Informanterna uppger att butiksläget är en del i deras 

profilering, Grandpa har till exempel arbetat med destinationsmarknadsföring, för att skapa ett 

större intresse kring det geografiska området ”Sofo” (South of Folkungagatan) på Södermalm.  

 

”Jag hade enorm tur, att kunna flytta butiken hit, vanligtvis är det endast de stora aktörerna 

som brukar ha tillgång till de här adresserna”4 

 

Alla företag har även hemsidor på Internet, vilka de ser som en förlängning av butiken. 

Hemsidorna är i de flesta fallen väldigt enkla, dock har Artilleri2 och Grandpa utvecklat 

webshoppar vilka de arbetar aktivt med. Jupiter håller på att utveckla sin hemsida, som även 

kommer att innehålla en funktion som innebär att kunder anonymt kan lämna feedback. 

 

4.3 Marknadsaktiviteter  

De olika företagen bygger upp sina marknadsaktiviteter på olika sätt, likheter som kan ses är 

att de alla anordnar kundkvällar, som kan vara för en speciell kundgrupp eller för ett företag. 

Det finns en viss variation mellan hur dessa kundkvällar görs, då Savile Row of Stockholm 

bjuder in och ger rabatt på sortimentet medan de andra företagen bygger upp kundkvällen som 

en social tillställning. Några utav företagen anordnar även fester för sina närmsta kunder, det 
                                                 
3 Marcus Berg på Savile Row, intervju den 10 april 2008. 
4 Ibid. 
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kan vara som Artilleri2 gör och bjuder på Champagne samt har en inhyrd DJ eller Grandpa 

som tar in ett liveband, alternativt som Jupiter gör då de bjuder ut sina kunder och äter en bit 

mat och bjuder på en helkväll.  

 

Ett annat sätt att synas på är att samarbeta med modemagasin, genom att låna ut kläder till 

dem och samtidigt bli omskrivna. Uppfattningen är att detta var mer vanligt förr, samtliga 

företag har gjort det, men det blir mer och mer vanligt att magasinen går direkt till tillverkaren 

nuförtiden. Johan på Jupiter förklarar med; 

 

”Att låna ut kläder leder inte till så mycket, annat än att tillverkaren får credd och man själv 

får synas i det finstilta”5 

 

Utöver det finns det många särskiljande marknadsaktiviteter som företagen själva arbetar 

med. Jupiter har genomfört en modellcasting med elever på en närliggande gymnasieskola där 

två stycken valdes ut för att sedan fotograferas i en reklamkampanj med studentkläder som 

syntes på skolan. Castingen genomfördes tillsammans med en av Sveriges bästa 

modefotografer tillika en nära vän till Johan för att allt skulle gå proffsigt till och resultera i 

snygga och coola bilder som skulle locka de övriga studenterna till att handla sina 

studentkostymer hos just dem. Genom att de andra studenterna skulle se snygga bilder på sina 

kompisar skulle detta locka dem till butiken, så under två kvällar erbjöds alla studenter på 

skolan 20 procents rabatt när de handlade studentkläder. Andra event som Grandpa gjort är att 

de har jobbat med något som de kallar kalsongshowen, där gymnasister iförda kalsonger 

(vilka säljs på grandpa) barrikaderade Södermannagatan och visade upp både konster och 

kalsonger. En annan aktivitet de gjort är att starta en gosskör med namnet Grandpa choir boys, 

vilket innefattar både kunder och kompisar med vitt spridda kontakter. Kören har sjungit i 

radio och blivit inbjuden att uppträda på olika klubbar samtidigt som den har blivit 

uppmärksammad i media. Kören har även agerat proaktivt genom att stå utanför andra event 

och sjunga. Grandpa har även skapat ett sällskapsspel som heter Stockholmsspelet vilket kan 

liknas vid Trivial Pursuit.  

 

Destinationsmarknadsföringen innefattar även ett antal event, då de arrangerar olika 

arrangemang på Södemalm i området ”SoFo”. Martin berättar att de arbetat mycket med 

                                                 
5 Johan Schulz på Jupiter, intervju den 23 april 2008.  
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destinationsmarknadsföring vilket han menar är en del av att marknadsföra området samtidigt 

som de marknadsför företaget och butiken. De har intagit en framträdande roll inom 

marknadsföringen av området ”SoFo”, inom området har många företag ett nära samarbete 

med varandra, ett exempel är något som kallas ”SoFo nights” då alla butiker i området har 

extra kvällsöppet. Grandpa har även startat flera events för ”SoFo” exempel på detta är ”SoFo 

loves fashion”, ”SoFo julmarknad” och ”SoFo loves art” vilket bidragit till en uppmärksamhet 

kring området och företaget. I och med att de intagit en ledande roll inom området har de 

därav också fått mycket medial uppmärksamhet. 

 

Hugo har tagit fram ett samarbete med en reklambyrå, som de genomför aktiviteter med ca tre 

gånger per år. Senaste kampanjen var att lägga ned en lapp i bröstfickan på en gammal använd 

kavaj, där det stod att en gentleman en gång i tiden hade haft denna. När man kom närmare 

kavajen hade en lapp förts ned i bröstfickan, där man kunde se en beskrivning på vad en 

gentleman var och att man kunde komma in och köpa en kostym till 20 procent rabatt hos just 

Hugo. 

 

De andra företagen tar ej fram event som exemplen ovan, de har inriktat sig mer till 

samarbeten, det är därav hälften av de tillfrågade företagen som arbetar och tar fram olika 

event. 

 

4.4 Kundgruppen  

Alla företag har samlat in information om kunder och därefter skapat en kundgrupp. De 

mindre företagen ser det som viktigare att behålla de befintliga kunderna än att attrahera nya. 

Kundgrupperna är olika stora från Savile Row of Stockholm som har ca 700 personer i sitt 

kundregister till Awesome Rags! som har ca 13 000 personer i sitt kundregister, vilket de tagit 

fram med hjälp av fastighetsägaren och särskiljer dem från de andra företagen. Dessa register 

används på olika sätt, alla företag utom Artilleri2 har deras kunders e-mail adresser till vilka 

de skickar ut e-mail med jämna mellanrum för att berätta om nyheter och bjuda in till reor. 

Något som alla poängterat är att e-mailen inte skall gå ut för ofta så att man tröttnar på dem 

och det skall även vara lätt att avregistrera sig om man så önskar. Artilleri2 har ett liknande 

tillvägagångssätt men skiljer sig ändå från de andra företagen istället för ett e-mail register har 

de ett SMS register med sina kunders mobiltelefonnummer. Registret är uppbyggt från kunder 

som vill vara med i detta, vilka de skickar SMS till med nyheter och olika typer av 
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information om smygrealisationer samt fester. På så sätt har de tagit fram en kanal med 

fingertoppskänsla och berättar;  

 

”En kund berättade att hon stod i en annan butik och prövade jeans när hon fick vårat SMS 

och tänkte då att hon skulle komma till oss och kolla innan hon köpte. Det hela slutade med 

att hon handlade ett par jeans från oss istället.”6 

 

Två av företagen, Jupiter och Artilleri2, jobbar extra hårt med att plocka ut en kärna från 

kundgrupperna som de kallar VIP kunder respektive familjen. Jupiter fokuserar på att lyfta 

fram det personliga och detta är något som ska genomsyra all marknadsföring för att leda 

fram till en grupptillhörighet. Johan berättar att; 

 

”Jupiter har en liten kärna av kunder som handlar väldigt mycket, dessa består av ca sex 

procent av de totala kunderna och utgör ca 30 procent av butikens omsättning.  

Kärnan består till viss del av bankers som handlar ungefär fem kostymer, flera jackor och 

andra nya kläder per säsong.”7 

 

Att ta hand om ett visst klientel så att de känner sig utvalda arbetar de och strävar efter. De 

håller för tillfället på att bygga upp ett lojalitetsprogram, utifrån deras kundregister. De 100 

lojalaste kunderna kommer årligen tas fram och erhålla rabatter, dels i butik men även bland 

närliggande företag. Tanken är att dessa kunder skall vara igenkända i butiken, att alla mått 

ska finnas i detalj och till hands i butiken. Inspirationen kommer ifrån USA som är väldigt 

duktiga på detta, målet är att till och med kunna skicka personliga julkort alternativt 

julklappar till de lojalaste kunderna. Artielleri2 har en kärna som består av ett 20 till 30-tal 

personer, vilka kallas familjen. Dessa är ett antal viktiga kunder som de även umgås med 

privat i olika sociala sammanhang som middagar. Bland dem som tillhör familjen fungerar 

flera av dem även som Artilleri2’s ambassadörer, nätverket av dessa personer är oerhört 

viktigt. Det är olika personer bland annat svenska celebriteter som gärna visar upp sig i deras 

kläder och talar gott om dem när de syns i olika medier. Anders på Artilleri2 menar på att 

detta är oerhört viktigt då ryktet sprider sig och man har många personer som talar gott om en, 

men poängterar samtidigt att det aldrig skulle fungera om de inte hade ett så tydligt koncept. 

                                                 
6 Anders Löwencrantz på Artilleri2, intervju den 28 april 2008. 
7 Johan Schulz på Jupiter, intervju den 23 april 2008.  
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Det är även här trender grundas, att någon berättar för någon annan vad som är coolt och så 

sprider de sig vidare till fler personer. 

 

4.5 Omvärld 

Företagen har inte någon uppsatt rutin för att bevaka omvärlden. Samtliga läser modemagasin 

och söker på Internet för att hålla sig ajour med omvärlden. Alla företag bortsett från Savile 

Row of Stockholm för en omvärldsbevakning genom att besöka olika storstäder och 

modemässor runt om i världen. Detta är något som görs frekvent för att kunna hantera de 

senaste trenderna. 

 

”Ett exempel på detta är då jag själv var i Hamburg och besökte en butik där de hängt upp 

bälten på ett visst sätt, vilket vi även gjort i vår butik. Detta är små förändringar som ständigt 

utvecklar butiken, inspiration av detta slag leder dock sällan till några större förändringar.”8 

 

Trender som visas upp på olika mässor, är trender som slår igenom i Sverige ett år senare och 

det är här som flera av företagen finner vad de ska köpa in. Leveranstiden är ibland kort men 

kan i vissa fall ta upp emot ett halvår. Anders på Artilleri2 menar på att Jessica kan ses som 

en resurs då hon har en väldigt god intuition om vad det är för trender som kommer att 

komma. Det räcker inte att bara vara på mässorna för att vara säker på att få hem en given 

trend, många plagg kommer i olika utföranden och färger, det krävs erfarenhet och god 

intuition för att göra rätt inköp. Awesome Rags! delägare Lee, är även verksam i varumärket 

”Fifth avenue shoerepair” och reser därav runt mycket i världen, Lee får därmed ta ett stort 

ansvar för omvärldsanalysen. Alla företag framhåller att det krävs en viss intuition för att 

köpa hem rätt kläder till respektive butik. Samtliga företag för även en bevakning av 

konkurrenter, vanligast är att bevaka närliggande butiker samt större butikskedjor för att 

differentiera sig från dem. Det som särskiljs är att Artilleri2 däremot inte anser sig ha 

konkurrenter i Sverige, Anders förklarar; 

 

”Vi kör benchmarketing mot fem internationellt erkända butiker som Colette i Paris och 

Corso Como i Milano för att mäta oss med dem.”9 

 

                                                 
8 Magnus Windahl på Hugo, intervju den 13 maj 2008.  
9 Anders Löwencrantz på Artilleri2, intervju den 28 april 2008. 
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Något som på senare tid blivit väldigt uppmärksammat är miljötrenderna och ekologiska 

kläder vilket även påverkat modebranschen. Ett aktuellt ämne som samtliga informanter tagit 

upp är merinoullen, att den framställs i vissa fall genom djurplågeri. Några som ser det här 

som väldigt viktigt är Grandpa som hellre tar in ekologiska kläder än icke ekologiska kläder 

och är väldigt noga samt hårda mot sina leverantörer. Artilleri2 använder sig inte av denna typ 

av ull och de andra företagen har en löpande kontakt med sina leverantörer. 

 

4.6 Nätverk 

När företagen är så pass små blir deras nätverk väldigt viktigt, vilket alla informanter 

framhåller. Företagens nätverk består av olika personer och företag som de samarbetar med. 

Alla jobbar inte på samma sätt, men alla utnyttjar sina nätverk i största möjliga mån. 

Exempelvis så har Savile Row of Stockholm samarbeten med närliggande företag vilka 

erhåller en viss rabatt i butiken bland annat Scandic Hotel, Anglais. Ett annat exempel är hur 

de tillsammans med Ryanair tog fram ett erbjudande att de första 25 kunderna som kom och 

handlade för över 2000 kronor skulle få två biljetter till valfri destination i Storbritannien. 

Grandpa har på liknande sätt etablerat ett nätverk med några av Stockholms teatrar där de kan 

erbjuda några kunder biljetter till utvalda föreställningar när de handlar i butiken. Med dessa 

samarbeten får de ett utbyte, de får nya kunder till butiken samtidigt som teatrarna får en ny 

publik. Grandpa har i övrigt ett väldigt stort nätverk i området där de är belägna på 

Södermalm vilka tillsammans anordnar olika events. I samband med vissa event som de ansett 

vara extra viktiga har de samarbetat med en pr-byrå för att ha möjlighet att bjuda in rätt folk. 

Även Grandpa choir boys är ett nätverk av både kunder och kompisar som tillsammans bildat 

gosskören, inom kören finns det många viktiga människor med breda nätverk vilket är väldigt 

fördelaktigt för Grandpa. Artilleri2 har ett nätverk som de vårdar väldigt ömt, de kunderna 

som de kallar familjen är en del av det viktiga nätverket, här finns svenska celebriteter som 

även fungerar som ambassadörer för företaget vilket leder till en större medial 

uppmärksamhet. Deras nätverk leder till att de kan ta in exklusiva märken som annars skulle 

ha varit väldigt svåra för en litet företag att ta in. De har även ett nätverk inom media vilket 

resulterat i att de blivit uppmärksammade medialt.  
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”Gratis press får man genom att vara annorlunda, därigenom blir man intressantare och 

större utrymme i pressen ges.”10 

 

Jupiters nätverk har lett till att de har satt ihop ett kreativt team bestående av en av Sveriges 

bästa modefotografer, en art director och en designer. Detta samarbete har bland annat gjort 

att de tagit fram en ny lyxig påse för butiken, affärsidén omarbetas och hemsidan utvecklas. 

De har även ett stort nätverk inom branschen både med leverantörer och konkurrenter. Hugos 

nätverk är väldigt brett då de funnits så pass länge i branschen. Deras nätverk som de främst 

använder sig utav är en reklambyrå som sköter deras marknadsföring vilka kommer med olika 

idéer om hur de kan marknadsföra sig. De har även samarbetat med konstnären Jesper 

Waldersten som de tillsammans med tagit fram olika illustrationer bland annat en 

presentkartong vilka de vunnit flera priser för. Awesome Rags! nätverk är stort då de tre 

grundarna arbetat inom branschen länge. De har intressanta samarbeten som särskiljer dem 

från de andra företagen, de har ett nära samarbete med fastighetsägaren och har etablerat ett 

samarbete med möbelföretaget furniturebox, med vilkas möbler de inrett och upplåter till 

försäljning i butiken.  

 

”Fastighetsägaren Atrium ville rusta upp varuhuset och tilltala en ny målgrupp, densamma 

som vi ville attrahera, därför har vi hjälpts åt under resans gång.”11 

 

Awesome Rags! har även samarbeten med flera utav deras varumärken som de anordnar olika 

aktiviteter tillsammans med exempelvis säljtävlingar. De har även utvecklat ett samarbete 

med Visit Britain då de säljer många engelska varumärken. 

 

4.7 Traditionell marknadsföring 

Alla företag i studien har använt sig eller använder sig delvis av utmärkande traditionella 

marknadsföringsaktiviteter. Detta sker främst genom annonser i olika tidningar och 

modemagasin. Artilleri2 och Hugo har annonserat helsidor i modemagasin. De olika företagen 

gör detta olika frekvent, Artilleri2 annonserar ganska ofta både i Svenska Dagbladet och i 

modemagasin, Hugo annonserar en del i Dagens Nyheter samt modemagasin. Grandpa har vid 

olika tillfällen annonserat i modemagasin till exempel då de öppnade upp sin nya butik på 

                                                 
10 Anders Löwencrantz på Artilleri2, intervju den 28 april 2008. 
11 Göran Eriksson på Awesome Rags!, intervju den 20 maj 2008.  
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Kungsholmen. Jupiter har tidigare annonserat en del men då Johan tyckt att detta gett ytterst 

lite gör de det numera endast vid realisationer. Savile Row of Stockholm har haft enstaka 

annonser i dagstidningar men dessa är ytterst få. Awesome Rags! var missnöjda med sin 

helgförsäljning, som förbättrades i och med att de började annonserar löpande i DN på stan, 

för att locka kunder även på helgerna. Andra traditionella marknadsföringsmetoder företagen 

använder sig av är att Savile Row of Stockholm ibland ställer ut på mässor och Artilleri2 och 

Jupiter sponsrar olika evenemang, till exempel fester och golftävlingar.  
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5. Analys 

I detta kapitel kommer de empiriska data som presenterades i förgående kapitel att 
analyseras utifrån de tre teorierna. Dessa kommer att analyseras utifrån traditionell 
marknadsföring, entreprenöriell marknadsföring med sju underliggande dimensioner samt 
med de fyra kategorierna av marknadsföring. 
 
Utifrån de valda teorierna har en analys gjorts av företagens marknadsföringsmetoder och 

tillvägagångssätt. Dessa kommer att analyseras var för sig, vilket kan innebära att utmärkande 

exempel repeteras under analysen. 

 

5.1 Traditionell marknadsföring 
 
Företagen i studien lyfter fram kvalité, design, varumärke, service, efterkänsla på olika sätt för 

att särskilja sig från andra företag och skapa återkommande kunder. Produkterna är de vitala 

för alla företag därav har de en uttänkt strategi med dessa, dels för att attrahera målmarknaden 

samt för att profilera sig. I studien kan man tydligt se att företagen har liknande produkter, 

den som särskiljer sig mest är Artilleri2 som är ensamma om många av produkterna de säljer. 

Detta är ett medvetet val från deras sida, då de uppnår en monopolistisk konkurrens i viss 

utsträckning, för att uppnå exklusivitet. 

 

Företagen som varit delaktiga i studien har inte varit priskänsliga, priserna har dock varierat 

en del mellan företagen då de innehar olika segment på marknaden. Samtliga företag 

använder priset som verktyg då kundkvällar sätts upp i form av rabatter och avdrag, i syfte att 

skapa en relation med kunden eller företaget. Dock kan man se att ingen av företagen 

använder priset som en konkurrensfördel i sin verksamhet eller marknadsföring.  

 

Påverkan är den del som framhålls som den mest centrala för entreprenöriell verksamhet ur 

den traditionella marknadsföringen. Företagen lyfter fram butiken som den centrala punkten 

för all marknadsföring, där de kan se aktiv försäljning som en del i att ge kunderna service. 

Samtliga företag har tagit fram ett visst förhållningssätt till deras kunder som de skall 

eftersträva då de väl besöker butiken. Det kan skilja sig från att hjälpa kunden att få en hel 

utstyrsel till en specifik fest vilket är metoden Artilleri2 använder sig av och rikta in sig på 

försäljning som även Jupiter och Awesome Rags! gör. Alternativt att behandla alla kunder 

lika som de andra företagen gör. Utöver butiken har företagen tagit fram viss annonsering, där 
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de byggt upp varumärket samt lockat kunder till butiken. Awesome Rags! har använt denna 

kanal för att dra till sig människor på helgerna, Artilleri2 använde annonseringen som en del i 

en kampanj för att uppnå synergieffekt och träffa potentiella kunder vid flera tillfällen. De 

andra företagen använder annonsering i modemagasin eller dagstidningar främst för att 

påminna kunderna om deras närvaro, vilket även kan bygga upp deras varumärke.  

 

Att befinna sig på rätt plats har varit betydande för företagen. De som befinner sig centralt får 

automatiskt en större tillströmning av människor till sin butik. Exempelvis Awesome Rags! 

har uppgivit att de valt den centrala platsen och att det är en del i deras marknadsföring, en 

grundförutsättning för deras verksamhet. Savile Row of Stockholm tog chansen att flytta för 

att hamna centralare och Artilleri2 såg en möjlighet med sin adress likt Awesome Rags!, men 

inte på grund av tillströmningen av folk utan snarare exklusiviteten. Hugo uppger att de måste 

ta till vissa metoder som annonser för att synas då de har en adress med inte så stor 

tillströmning av människor. Platsen är viktig då den tilltalar ett visst klientel och även om en 

del av företagen fått tillgång till butikslokalen av en tillfällighet har platsen spelat stor roll för 

alla, vilket tyder på ett traditionellt tänk. Ingen vill placera sig någonstans där folk inte 

befinner sig, utan de vill just vara där folket är i stor utsträckning.  

 

Företagen i studien använder sig i vissa anseenden utav traditionell marknadsföring genom på 

ovan beskrivna sätt applicera den traditionella marknadsföringsteorin produkt, pris, plats och 

påverkan (Kotler & Keller 2006). 

 

5.2 Entreprenöriell marknadsföring 
 

Proaktiv orientering 

Att hela tiden genom små förändringar förbättra utbud och kvalité är något alla av företagen 

gör, att ta del av vad kunderna efterfrågar och vad som är inne och sedan anamma detta kan 

leda till konkurrensfördelar. Att vara uppdaterad gällande förändringar i omvärlden och 

speciellt i en bransch som kan svänga så snabbt som mode är vitalt för ens överlevnad. Där 

kan man se att företagen i studien arbetar proaktivt med detta på olika sätt, de gör resor för att 

uppdatera sig om modet i världen samt besöker olika modemässor för att ta del av kommande 

säsongers trender. Samtidigt som de hela tiden tar del av modemagasin och andra nyheter 

genom Internet. I många fall försöker de bestämma vad som skall vara modernt kommande 

säsong med sina inköp istället för att köpa in det andra säger är modernt. Främst kan man se 
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att Artilleri2 har detta synsätt när de väljer kläder och märken att ta in. Dock kan man se att 

alla företag även köper in saker som är trendiga under en viss säsong. Att de proaktivt söker 

efter förändringarna i omvärlden istället för att låta sig vänta på dem är ett steg för att skapa 

en konkurrensfördel gentemot konkurrenterna. Då modebranschen är en bransch där det sker 

stora förändringar med säsongsvariationer och andra nyheter bör de tillämpas entreprenöriell 

marknadsföring i viss utsträckning då den inte ser den externa omgivningen som given eller 

omständigheter man kan agera efter. Genom att vara proaktiv hittar man istället skillnaderna 

och agerar därefter, de vill skapa sin egen omgivning med deras klädval. Det som ändå är 

framträdande inom modebranschen är att det är en bransch med väldigt hög förändringstakt, 

vilket innebär att om man vill ligga i framkant bör man ta del och vara vaksam på 

förändringarna. Då företagen i studien är multibrandbutiker och inte tillverkar egna kläder 

skapar de inte modet likt en designer utan måste välja från olika designers vad de anser, har 

på känn skall bli mode kommande säsong. I det fallet bör de agera proaktivt så de kan påverka 

istället för att sedan bli påverkade, vilket företagen i studien ofta gör. Men något som alla 

företagen gör som även tyder på ett entreprenöriellt marknadsföringstänk är att snabbt anpassa 

sig till marknadsförändringar och även se dessa förändringar till att skapa möjligheter för det 

egna företaget. Dock skall man väl beakta att inom modebranschen måste man agera på detta 

sätt för att överleva, om någon skulle sälja förra årets mode skulle de här typerna av företag 

förmodligen inte sälja mycket alls. Enligt Morris, Schindehutte och Laforge (2002) utövas 

entreprenöriell marknadsföring genom proaktivt beteende, hitta skillnader i omgivningen och 

påverka den istället för att bli påverkad utav den. Detta påvisas här av företagen i studien. 

 

Möjlighetsdriven 

Att starta en klädbutik idag kan inte ses som direkt innovativt då kläder är något som funnits 

väldigt länge och kommer så också att göra. Det kreativa som företagen i studien gjort, är att 

finns möjligheten till att starta verksamheten, att finna dessa möjligheter är det som är 

fundamentalt för den entreprenöriella marknadsföringen enligt Morris, Schindehutte och 

Laforge (2002). Vilket företagen i studien gjort då de exploaterat möjligheterna på 

marknaden, vilket lett till lärande och löpande anpassningar före, under och efter 

implementeringen av deras idéer. Företagen i studien har ett externt fokus för att upptäcka nya 

möjligheter, de som hittills har gjort detta är Artilleri2 och Grandpa som startat upp 

webshoppar. Företagen räds inte att exploatera möjligheter om de dyker upp, det svåra är att 

finna dessa möjligheter och sedan att exploatera dem, det är där kreativiteten skall göra 

skillnaden.  
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Kundintensitet  

Alla företagen jobbar väldigt hårt med sina kunder. Det hela går ut på att skapa livslånga 

relationer till sina kunder, detta görs genom olika aktiviteter. De vill ha en bra och samtidigt 

jämställd relation till sina kunder där de även tar hänsyn till de emotionella aspekterna. 

Genom att vara kreativ kan man förvärva och bygga upp relationer med nya kunder. Alla 

företag har kundkvällar och extra öppet i olika sammanhang för att vårda relationerna med 

kunder samtidigt som de stärks vilket leder till ett mervärde för kunden. De har även ett 

kundregister där e-mail går ut med olika erbjudanden och nyheter för att skapa en mer 

personlig relation till kunderna. Att kommunicera med kunderna är viktigt och därför något 

som görs genom olika kanaler. Jupiter och Artilleri2 är bättre på detta, de gör likt de andra 

företagen men tar det ytterligare ett steg. Artilleri2 kallar sina bästa kunder familjen och dessa 

bearbetas väldigt väl genom att man umgås tillsammans i sociala sammanhang som fester och 

middagar. De har även byggt upp ett kundregister med 1000 mobiltelefonnummer vilket de 

går ut SMS till om hemliga reor och andra saker som händer med butiken. Jupiter har också 

ett kundregister vilka de går ut e-mail till om nyheter och erbjudanden, men det har även en 

kundgrupp om 100, som är deras nyckelkunder vilka de vårdar extra väl.  

 

Företagen måste vårda relationerna till de befintliga kunderna, detta är viktigare än att 

attrahera nya kunder. Att locka till sig nya kunder kan vara både kostsamt och osäkert, det är 

då effektivare att underhålla befintliga kunder. Genom att få kunderna att känna sig speciella 

och utvalda skapas en viss närhet vilket gör att de återkommer och relationerna till dem kan 

därmed bli livslånga. Detta upprätthålls genom de olika aktiviteterna som företagen anordnar 

för sina kunder. Kunden är det som är i fokus för företagen och absolut viktigast, för utan 

kunder ingen verksamhet. Därav ägnas mycket av marknadsföringen just på de befintliga 

kunderna istället för att gå ut med stora reklamkampanjer som är kostsamma och sällan 

effektiva. Genom att ha kundkvällar och andra aktiviteter för kunderna blir relationen till dem 

mer personlig och på en emotionell nivå vilket skapar mervärdet för kunden som är så 

eftersträvansvärt för företagen. I företagens avseende blir det viktigt att visa att de är på en 

jämställd nivå med kunden och ge denne rättvisa för att skapa den hållbara relationen. Enligt 

Morris, Schindehutte och Laforge (2002) innebär entreprenöriell marknadsföring kreativa 

synsätt till att förvärva, behålla och utveckla kunder och kundrelationer vilket samtliga visat 

prov på. 
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Innovationsfokuserad  

Att söka innovativa lösningar och möjligheter som ska leda kunderna istället för att stegvis 

följa vad kunderna vill ha är något som karaktäriserar entreprenöriell marknadsföring enligt 

Morris, Schindehutte och Laforge (2002). Artilleri2 är ett bra exempel på detta, de bestämmer 

sig för vilka märken och kläder de vill ta in och jobbar därefter hårt för att få dem. Det som 

framgått i studien är att de andra företagen inte är lika innovationsfokuserade när det gäller att 

köpa in märken utan går mycket på vad de ser på mässor och märker vad kunder efterfrågar. 

Alla företagen använder sig också av sin intuition, utan känsla för modet kan det vara svårt att 

få in rätt kläder och märken och de måste därav till viss del lita på sig själva, men detta kan 

även innebära felköp. Entreprenöriell marknadsföring bygger också på att ständigt finna nya 

infallsvinklar på segmenteringen, prissättningen, varumärket, förpackningen eller andra 

operationella aktiviteter. I det här fallet är alla företag i studien ganska statiska, de följer mer 

sitt koncept än att försöka hitta nya infallsvinklar kring det. De som utmärker sig är Jupiter 

som tagit fram en ny lyxigare påse och Hugo som utvecklade en presentförpackning. Detta 

var innovativa lösningar för att få mer uppmärksamhet på vad som annars kan ses som ganska 

tråkiga saker. I övrigt tyder inte mycket på att företagen arbetar med att hitta nya 

infallsvinklar vilket leder till att de inte är speciellt innovationsfokuserade.    

 

Riskhantering  

Att minska risken är något som är eftersträvansvärt för alla företag. I företagen fokuseras det 

mycket på att förstärka olika typer av marknadsföring vilket förstärker kontrollen över ödet. 

Exempelvis som tidigare nämnt jobbar alla företag väldigt hårt med sina kundgrupper och 

relationerna till dessa. Detta är ett steg för att hela tiden ha en återkommande kundbas så att 

man inte är beroende utav att attrahera nya kunder. I och med att de är mikroföretag leder 

detta också till en större flexibilitet inom företaget och resurser kan lätt flyttas dit de bäst 

behövs, vilket medför en minskad riskfaktor. Som en liten aktör blir du automatiskt mer 

flexibel än en större aktör på marknaden, företagen kan snabbt ta in och bort varor från sina 

sortiment och om något skulle hända i omvärlden snabbt anpassa sig till detta. Enligt Morris, 

Schindehutte och Laforge (2002) är exempel på aktiviteter som framhålls inom entreprenöriell 

marknadsföring för minskad risk att arbeta med nyckelkunder och strategiska allianser. Här 

kan man se att alla företagen gör detta i form av relationerna till deras nyckelkunder, arbetet 

med deras nätverk och de olika samarbetena de har. Dock är risk en faktor som alltid finns 

överhängande för alla företag, det finns en mängd olika risker i en ännu större mängd olika 

sammanhang som måste hanteras. Vissa kan man göra något åt och andra inte, företagen 
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jobbar främst med deras nätverk för olika samarbeten och nyckelkunderna. Förmodligen är 

det också bästa sättet att jobba för ett mikroföretag när de gäller att minimera olika 

riskfaktorer.  

 

Resursinflytande 

Att påverka resurserna och utnyttja dem på bästa sätt är vitalt för alla företag, när det gäller 

entreprenöriell marknadsföring handlar det om att hitta nya vägar att utnyttja de redan 

befintliga resurserna. Artilleri2 använder sig i viss mån av påtryckningar på andra företag för 

att få sälja deras märken i butiken, vilket leder till att de utnyttjar andras resurser för att 

uppfylla sina egna syften. Inom deras nätverk utnyttjar de sina resurser på maximalt sätt 

genom deras ambassadörer vilka de använder för att få medial uppmärksamhet. Även Jessica 

är en resurs med hennes stora kunnande om mode vilket bidrar till att de kan komplettera 

andra resurser med henne för att få ett högre kombinerat värde. Savile Row of Stockholm 

använder sig också av sitt nätverk för att göra påtryckningar så att resurserna kan nyttjas på 

bästa sätt. Grandpa vars resursutnyttjande av andra människor och företag är väldigt stort 

visar sig dels genom samarbetena med alla de andra företagen i området, även deras gosskör 

som består av kunder och kompisar skapar uppmärksamhet för dem. Hugo, Jupiter och 

Awesome Rags! utnyttjar sina nätverks resurser främst genom dess samarbeten med andra 

företag och människor.  

 

Enligt Morris, Schindehutte och Laforge (2002) utnyttjar man resurser inom entreprenöriell 

marknadsföring på ett optimalt sätt, vilket här framgår tydligt då företagen främst jobbar 

genom att utnyttja andra människors/företags resurser för att uppfylla sina egna syften. Man 

kan se att de agerar på detta sätt för att det är svårt för dem att utnyttja resurserna de har 

omkring sig på andra sätt än vad som redan görs. Nätverken är för de här företagen oerhört 

viktiga och de är genom att nyttja dem på bästa sätt man kan maximera sina egna och andras 

resurser för att uppfylla sina egna syften. Men det skall påpekas att resursutnyttjandet i de här 

fallen ofta går åt båda hållen, det är med andra ord ett givande och tagande vilket till en låg 

kostnad leder till goda utsikter för båda parter.  

 

Värdeskapande  

Företagen jobbar aktivt med att skapa ett värde kring butiken och att handla just där. Här 

gäller det att finna outnyttjade källor av kundvärde och skapa unika kombinationer av resurser 

för att skapa ett mervärde. Att finna de outnyttjade källorna för kundvärde kan vara svårt men 
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är guld värt om man finner dessa. Företagen jobbar mycket med kundvärdet och har från en 

början hittat outnyttjade källor för dem, som de sedan har exploaterat för att kunna bygga upp 

ett mervärde för kunderna. Företagen jobbar hårt med sina kundregister, ger dem speciella 

erbjudanden, bjuder in till kundkvällar, bjuder till middag och fest samt många andra 

aktiviteter. Detta är inget nytt, men var nytt för företagen när de startade vilket det sedan 

byggts vidare på och på så vis skapat kärnan i deras marknadsföringsaktiviteter. Från detta är 

det svårt att gå vidare och skapa ytterligare mervärden för kunderna, något som Jupiter och 

Artilleri2 gör är att vårda relationerna till deras nyckelkunder på ett extra varsamt sätt för att 

få dem att känna sig än mer speciella. Grandpa arbetar mycket med kundvärde men detta ofta 

i samarbete med de andra företagen i området för att ge hela området en högre attraktionskraft 

och mervärde. Gosskören är ett bra exempel på hur de utnyttjat olika resurser, både kunder 

och vänner för att skapa ett mervärde för dem samtidigt som de skapar ett mervärde för 

företaget. Men när företagen är små och resurserna inte är överflödiga får de jobba med de 

medel de har till sitt förfogande vilket bidrar till att det är svårt att utveckla eller finna nya 

källor till kundvärde.  

5.3 Traditionell vs. entreprenöriell 

5.3.1 Koncept  

Att vara innovativa i en bransch där befintliga varumärken köps in till företaget och säljs är 

svårt, det gäller därav att bygga upp ett koncept och särskilja sig mot andra mindre företag 

samt de större butikskedjorna. Samtliga företag har tagit fram ett koncept för att tillgodose 

marknaden, ett behov som behöver täckas, som antingen grundats på intuition eller erfarenhet 

av branschen, alternativt en kombination. Konceptet har utvecklats med tiden för de olika 

företagen, Savile Row of Stockholm och Grandpa särskiljer sig från de andra företagen, då de 

saknat erfarenhet av branschen och därav bygger deras koncept i större utsträckning på 

intuition och entreprenörialitet. De andra har haft flera års erfarenhet av branschen och därav 

på ett mer kundorienterat sätt etablerat verksamheten, erfarenheten kan ses som en 

marknadsanalys, vilket då blir traditionellt uppbyggt. Företagen lyssnar väldigt mycket på vad 

kunderna säger, det är där en stor del av inspirationskällan ligger till grund för vad som skall 

köpas in samt de inspirationsresor och besök på modemässor som görs. Därav har konceptet 

kommit att utvecklas över tid för företagen i takt med att kundrelationers efterfrågan påverkat 

konceptet alternativt nya möjligheter skapats. Exempel på detta är från Artilleri2´s sida att de 

fått möjlighet att sälja specifika varumärken eller för de andra företagen att kundernas 
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efterfrågan har påverkat deras inköp. De har dock inte gjorts någon marknadsanalys av 

marknaden från någon utav företagen vilket lett vidare dess existens, utan små stegvisa 

förändringar gjorts i efterhand för att anpassa sig bättre efter marknaden enligt Stokes (2000). 

 

Därmed inte sagt att affärsideér och koncept som tagits fram för de olika företagen utgör en 

hög grad av entreprenöriell aktivitet, då företagens uppkomst i stor utsträckning bygger på 

inspiration de fått i sitt tidigare arbetsliv. Entreprenöriell marknadsföring som kan urskiljas är 

att ingen av företagen har etablerats för att tillgodose specifika kunders behov. Det har snarare 

förverkligat ett koncept som företagens olika grundare själva upplevt som gångbart, som 

sedan utvecklats med tiden. De har utvecklat sina koncept och funnit sina olika segment, 

vilket därav kan ses som innovationsorienterade, vilket anses vara entreprenöriellt (Stokes 

2000) och kan appliceras för samtliga företag i studien. 

 

5.3.2 Strategi 

Företagen i denna studie har alla snarare gått nedifrån och upp, då de identifierat en 

marknadsmöjlighet exempelvis brittiskt herrmode eller världsledande varumärken. De har 

sedan börjat i liten skala och växt, etablerat en kundbas med personer de utväxlar preferenser 

och behov med, exempelvis genom företagens kundklubbar. De har sedan avancerat till den 

sista fasen, expansion genom mer av samma, vilket i företagens fall innebär att den befintliga 

kundbasen expanderats, vilket löpande sker och kan innebära nya butiker. Detta kan liknas 

med Stokes (2000) tre faser av uppbyggnad. I Awesome Rags! fall har de i samarbete med 

fastighetsägaren delat kundregister och de har ett mer traditionellt tänkande i och med detta då 

de fått tillgång till kunder de ej etablerat kontakt med innan. Även Grandpa har i vissa fall ett 

mer traditionellt tänkande då de köpt in sig på befintliga register för att attrahera nya kunder. 

Det är dock ingen utav företagen som genomfört en primär och sekundär marknadsanalys för 

att finna ett segment som är inkomstbringande då det ej funnits tillgång till finansiering som 

kan liknas med etablerade butikskedjors. Samtliga företag har uppmärksammat möjligheter på 

marknaden som baseras på deras egna vetskap och erfarenhet av branschen, företagen har 

därmed varit entreprenöriella i sin strategi. 

 

Företagen har erbjudit kundkvällar för närliggande företag och erbjudit dess personal handla 

till reducerat pris. Detta är en form av relationsbyggande med närliggande företag, vilket både 

leder till nya relationer för företagen samtidigt som de etablerade kundernas relation kan 
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förbättras under dessa kundkvällar. Jupiter menar också på att det är viktigt att bygga 

relationer, viktigast med kunder men även med leverantörer och andra intressenter, vilket 

även kan urskiljas ur de andra företagen. De menar alltså på att kunder är viktigast men även 

att hålla en god relation till andra intressenter. För att skapa nya relationer har sponsring av 

event uppmärksammats, detta i syfte att etablera helt nya relationer samt för att bekanta sig 

med de befintliga bättre. De kan på dessa event sakta bygga på sina befintliga nätverk och 

kundregister, vilket ses som en del i företagens ansträngning att själv finna nya kunder än att 

proaktivt marknadsföra företaget i media. Hugo har lagt ut kreativitet i marknadsföringen på 

en reklambyrå, där de till viss del avsagt sig ansvaret, vilket liknas med större kedjor och 

traditionell marknadsföring. 

 

Strategin företagen använt är att gå nedifrån och upp vilket kan ta längre tid men görs i ett 

säkrare och flexiblare tempo samt kräver inte lika mycket resurser enligt Stokes (2000). 

Awesome Rags! har tagit hjälp av ett befintligt kundregister och samlat ihop 13 000 personer, 

vilket är betydligt fler än vad de andra företagen har och tillvägagångssättet kan ses som ett 

försök till genväg i strategin. Därav blir de andra företagen mer entreprenöriella då de själva 

byggt upp kundregistret och i efterhand utvidgat det med olika medel vilket stämmer överens 

med Stokes (2000) entreprenöriella marknadsföringssyn. Detta kan spegla företagens mål med 

verksamheten, Awesome Rags! har som avsikt att växa till omkring tio butiker och mer likna 

en butikskedja över Sverige. Grandpa har likaså uttryckt att de vill växa till fler butiker och 

etablera sig i fler städer, medan Jupiter vill bli större med fem till sex butiker i Stockholm. De 

andra företagen vill främst öka dess omsättning och Artilleri2 vill förstärka mjuka mål som att 

vara ledande i kvalitet och image. Man kan därför säga att de applicerat strategi efter dess 

verksamhetsmål, där de företag med avsikt på att växa har använt sig av traditionella 

marknadsföringsmetoder i större utsträckning. 

 

5.3.3 Metoder 

Samtliga företag menar på att butiken är grunden för hela verksamheten, det är här kunder 

kommer in och det är här man själv kan påverka kunder. De ser butiken som den bästa källan 

för sin marknadsföring enligt Stokes (2000). Detta kan ses ur ett traditionellt perspektiv, då 

påverkan är en utav dess verktyg. Den entreprenöriella marknadsföringen framhåller dock 

också påverkan som ett viktigt verktyg och accepterar detta ur den traditionella 
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marknadsföringen. Företagen har dock applicerat denna påverkan på olika sätt, som att 

Jupiter, Awesome Rags! och Artilleri2 bedriver aktiv försäljning genom butiken, vilket ska 

mynna ut i en nöjd kund som återvänder. Savile Row, Hugo och Grandpa har som filosofi att 

bemöta alla kunder lika, ge alla samma service och visa ödmjukhet. Inne i butiken bedrivs 

därav interaktiv marknadsföring där kontakt sker löpande med slutkund. Vissa företag 

använder sig även uttalat av butiken även under stängning. Artilleri2 ser sin butik likt en 

utställning, så vissa delar ska lysas upp även då butiken har stängt. Jupiter och Awesome 

Rags! arbetar även dem med att visa upp butiken, då via skyltfönstret, där Jupiter gärna 

använder provokation för att skapa en diskussion. 

 

Word-of-mouth är något företagen anser vara viktigt, där det är bemötandet i butiken som 

främst påverkar vad det är som kommer att spridas vidare om företaget. Artilleri2 har dragit 

detta längst, då de har inlett en socialisering med dess närmsta kunder, vilket gör att de i större 

utsträckning kan påverka och styra word of mouth. De andra företagen påverkar omdömet av 

företaget genom den kontakt de får med kunder inne i butiken. Savile Row menar på att det är 

oerhört svårt att styra vad folk säger om företaget, att deras väg är att ge en god service till 

alla. Även Jupiter har en kärna av dess kundgrupp, vilka de även tagit med på events som de 

sponsrat. Exempel är även hur Jupiter rekommenderar andra klädbutiker för deras kunder, 

vilket förhoppningen är att det ska mynna ut i ryktesspridning på dess goda välmenande 

service. Samtliga företag har fasta priser, men använder sig av en flexibel prissättning, där 

reducerat pris ofta används för att locka kunder, vilket görs främst genom att skicka ut e-mail 

till sin kundbas och i viss mån annonsering. Enligt Stokes (2000) kan detta ses som 

entreprenöriellt, då det kan röra sig om ett särskiljande beteende, exempelvis Hugo som 

rundar av priset till vissa kunder. Att skicka ut ett e-mail eller SMS om att det är realisation 

och därav erbjuda alla kunder en rabatt är snarare en traditionell marknadsföring. Något 

Artilleri2 är ensamma om är att skapa synergieffekter i sin marknadsföring, att då de väl gör 

något så görs det ordentligt. De menar på att de ska träffa personer med budskap flera gånger 

på en och samma dag. Att samla ihop till ordentliga kampanjer kan vara en idé, genom att på 

så sätt förhoppningsvis uppnå synergieffekter. 
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5.3.4 Marknadsintelligens 

Traditionell marknadsföring analyserar löpande marknaden, vilket sedan mynnar ut i dess 

segmentering. Samtliga företag har inte någon uppsatt marknadsanalys, de har dock vissa 

informella metoder som gör att de samlar information om marknaden. Dessa kan ske genom 

att besöka konkurrenter, som Savile Row of Stockholm och sedan göra anpassningar som att 

ta bort varumärken ur sortimentet. De övriga företagen uttrycker inspirationsresor som medel, 

att samtidigt som de samlar inspiration kan eventuella förändringar i omvärlden fungera som 

varningsklockor. Genom dessa informella marknadsanalyser samlar de inspiration och 

information som entreprenörer tenderar att göra enligt Stokes (2000). De menar på att dessa 

inspirationsresor leder till rätt inköp, samtidigt som Artilleri2 använder resorna uttryckligen 

till att även bygga relationer. Överlag så samlar företagen in feedback genom interaktionen 

med kunderna direkt i butiken.  Att ha en traditionell marknadsintelligens i ett mikroföretag är 

inte kostnadseffektivt, samtliga företag har därav haft en entreprenöriell marknadsintelligens 

och reagerat på förändringar i omvärlden med hjälp av sina nätverk, resor och bevakning av 

konkurrenter. 

 

5.4 Sammanfattning 

De marknadsföringsmetoder som utrönts genom studien är att utifrån uppställd teori så 

använder sig företagen av entreprenöriella marknadsföringsmetoder. Teorin om 

entreprenöriell marknadsföring med de sju underliggande dimensionerna går det att utskilja 

flera element som tyder på entreprenörialitet gällande marknadsföringen. Alla företag i 

studien arbetar med proaktiv orientering för att kunna påverka istället för att påverkas av 

omgivningen. Samtliga företag har exploaterat en möjlighet på marknaden vilket givit dem 

chansen att starta verksamheten, i och med detta är de i viss mån möjlighetsdrivna. Att de har 

en väldigt hög kundintensitet märks tydligt i deras sätt att arbete med kunderna. Företagen är 

dock inte speciellt innovationsfokuserade även om de försöker vara det i vissa avseenden. 

Genom arbetet med sina nyckelkunder och strategiska allianser sköter företagen sin 

riskhantering i den utsträckning som är möjlig för dem. De visar även prov på att de aktivt 

utövar resursinflytande för att uppfylla sina syften och genom detta skapa ett högre värde för 

företaget. Detta visar på att entreprenöriell marknadsföring enligt de uppställda teorierna kan 

appliceras på företagen, dock sker detta i olika utsträckning där vissa har en högre 

entreprenöriell aktivitet än andra. Detta stärks även av den andra teorin om entreprenöriell 
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marknadsföring, då företagen visat prov på entreprenöriella strategier, metoder och 

marknadsintelligens. De flesta företagen har innan etablering haft lång erfarenhet av 

branschen, vilket tyder på att företagens koncept inte byggts upp av intuition. Trots att 

företagen är entreprenöriella i många avseenden i sin marknadsföring kan viss traditionell 

marknadsföring utrönas hos företagen. Vi kan se att företagen trots deras entreprenöriella 

marknadsföring även måste använda sig av traditionella inslag för att bli konkurrenskraftiga. 

Det är svårt att välja antingen entreprenöriell eller traditionell, då en kombination av dessa 

visat sig vara slagkraftigast. 
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6. Slutsatser 

I detta kapitel ges slutsatser utifrån analysen. Detta leder fram till en avslutande diskussion 
och förslag till framtida forskning. 
 

Problemställningen för studien är: hur marknadsför sig mikroföretag. De slutsatser som har 

utrönts under studiens gång kommer löpande att presenteras. 

 

Butiken är viktig i mikroföretags marknadsföring i det avseendet att mycket av deras 

marknadsföring byggs utifrån butiken. I butiken jobbar det hårt med kunderna för att skapa ett 

mervärde för dem, det hela sker i en kombination att marknadsföra butiken och samtidigt 

bedriva aktiv försäljning. Butiken används även i exponeringssyfte både när de har stängt och 

öppet för att visa upp olika kläder och kollektioner med avsikt att väcka uppmärksamhet.  

 

Mikroföretag utnyttjar i största möjliga mån sitt eget nätverk i marknadsföringssyfte. 

Samarbeten sker på olika sätt vilket indikerar på att företagens nätverk i sin tur leder till 

specifika marknadsaktiviteter.  

 

Mikroföretag marknadsför sig genom annonser i viss utsträckning, då i syfte att bygga 

varumärke, uppmärksamma existens och realisation. 

 

Mikroföretag genomför diverse event i syfte att väcka uppmärksamhet och skapa ett intresse 

kring företaget. Event kan även skapas för att vårda befintliga relationer och knyta sig an nya, 

detta i samband som de exponerar sig och bygger varumärke. 

 

Att bygga relationer är något som mikroföretag aktivt arbetar med, detta genomsyrar de flesta 

marknadsaktiviteter som utförs. Relationsmarknadsföring är en gren inom den 

entreprenöriella marknadsföringen, denna gren tillämpas i störst utsträckning då den 

appliceras i flera av mikroföretagens marknadsföringsmetoder. 
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6.1 Avslutande diskussion 
Marknadsföring har funnits som genre väldigt länge och det blir därmed svårt att hitta helt nya 

vägar att gå, det som istället görs är nytappningar av gamla mer beprövade metoder, vilka 

anpassas till just företaget som utövar dem. Det får i de här fallen ses som entreprenöriellt 

vilket även teorin har visat på. Även om en del aktiviteter som genomförs av företagen kan 

ses som väldigt innovativt, då främst gosskören som Grandpa startat, lyser innovationskraften 

med sin frånvaro. Självklart bygger entreprenöriell marknadsföring på att vara innovativ men 

det är inte endast det teorierna visat på, vilket lett till att företagen i studien får anses som 

entreprenöriella i sin marknadsföring då de arbetar med att göra stegvisa förändringar och 

anpassningar. För med små medel och knappa resurser måste man hela tiden ha ett kreativt 

tänk för att synas och höras vilket bidrar till att kreativiteten lyser starkare än helt nya 

innovationer.  

 

Branschen som sådan är väldigt konkurrensutsatt och domineras främst av några större 

företag med stora resurser och mycket pengar. I ett sådant förhållande måste man vara sin 

egen och bygga upp konkurrensfördelar genom hög personlig service, företagen måste 

erbjuda något som de andra har svårt att erbjuda. Att mindre företag inte har samma resurser 

att lägga på marknadsföring som de större säger sig självt, dock kan man se att de lägger 

omkring två procent av sin omsättning på marknadsföring, vilket kan jämföras med 

branschsnittet som är strax över två och en halv procent. Detta tyder på att de ändå ligger 

däromkring men då deras omsättning är mindre blir slutsumman för marknadsföringen också 

betydligt mindre. Dock kan man se att de ägnar sig åt många andra marknadsaktiviteter som 

kräver tid och ansträngning från dem och detta kan inte mätas i pengar, vilket vore intressant 

att se om det på något sätt kunde vävas in hur stor procentsatsen skulle vara då. Sedan är det 

inte bara personen som är ansvarig för marknadsföringen som jobbar med den, alla de 

anställda i företaget måste ha ett bra bemötande och ge en hög service vilket också blir en del 

i marknadsföringen för att ha nöjda kunder.  

 

De som framgått av studien är att alla de undersökta företagen har liknande tillvägagångssätt 

och metoder när de gäller deras marknadsföring även om den skiljer sig åt i en del avseenden. 

Detta torde tyda på att man uppnått en viss mättnad när metoderna är liknande och inte alltför 

särskiljande. Dock är det svårt att dra några generella slutsatser utifrån detta och det ämnar 

studien heller ej att göra, för det skulle det krävas ett större urval och mer omfattande 
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geografisk spridning då de kan tänka sig att metoderna kan skilja sig åt beroende på läge. 

Resultatet som framgår kan ses som välgrundade hypoteser om hur mikroföretag i 

modebranschen inom Stockholm arbetar med sin marknadsföring.  

 

6.2 Förslag till framtida forskning 

Studien visar på att entreprenöriell marknadsföring appliceras i mikroföretag, vilket dock görs 

i olika utsträckning bland informanterna. Intressant vore att jämföra dess entreprenöriella 

aktivitet i förhållande till små, medel och stora företag för att se om den entreprenöriella 

marknadsföringen i takt med att företagens storlek växer, successivt minskar. Är det en 

övergående fas där den entreprenöriella marknadsföringen vid en viss storlek försvinner eller 

är det beroende på de större företagens marknadsavdelning, huruvida de jobbar och 

marknadsförarens kreativitet. 

 

Det kan även tänkas att den entreprenöriella marknadsföringen är mer förekommande i vissa 

branscher, exempelvis modebranschen i Stockholm. Intressant vore därav att undersöka och 

jämföra branscher emellan och utröna dess entreprenöriella aktivitet på branschnivå. 

Tillverkning av svenskt mode har på senare år varit lyckosamt, har de använt sig av 

entreprenöriell marknadsföring, kan det tänkas skilja sig mellan tillverkande bolag och 

multibrand i dess marknadsföring. 

 

Marknadsföringen i studien har visat sig var upplagd på olika sätt beroende på vad de har för 

mål med verksamheten, den har även påvisats vara väldigt viktig för företag under de första 

verksamhetsåren. Är det så att marknadsföringen speglar företagets mål med verksamheten 

eller baserar den sig helt och hållet på vad företaget har råd att avvara.  
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Bilaga 1. Intervjumall 

 
Företagsbeskrivning 
 

- Anställda 
- Affärsidé 
- Historik (bakgrunden) 
- Verksamhetens mål 
- Omsättning  
- Procent av omsättning till marknadsföring 

 
Marknadsförings teori 
 

- Koncept – Kundorientering vs. Innovationsorientering 
o Kreativitet och innovation 
o Små förändringar som stegvis förbättrar en produkt eller tjänst 

 
- Strategi – Top-down vs. Bottom-up 

o Identifiera marknadsmöjligheter, attraktion av inledande kundbas, expansion 
genom mer av samma. 

o Vårda och utveckla relationer med individer och organisationer 
 
- Metoder – 4 P:na vs. Interaktiv ”word of mouth” marknadsföring 

o Interaktiv marknadsföring 
o Word of mouth 
o Beteenden: gästfrihet, flexibel prissättning och särskiljande arbete 

 
- Marknadsintelligens – Marknadsanalys vs. Nätverkande 

o Informella metoder: nätverk 
o Externt fokus: varningsklockor i omvärlden 
o Innovativa anpassningar 

 
Marknadsaktiviteter 
 
Hur ser marknadsföringen för butiken ut? 
Vad görs? 
Hur arbetar ni? 
Inspiration? 
Omvärldsbevakning? 
Lyckade kampanjer? 
 
- Proaktiv orientering - Möjlighetsdriven - Kundintensitet  

- Innovationsfokuserad - Riskhantering - Resursinflytande  

- Värdeskapande 
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Bilaga 2. Begreppsdiskussion 

Nedan kommer ord som används genomgående i uppsatsen att definieras. Då dessa ord 

förekommer i skrift är det till denna meningsinnebörd de syftar till.  

 

Marknadsföring 

AMA (American Market Association) definierar marknadsföring enligt följande: 

organizational function and a set of processes for creating, communicating and delivering 

value to customers and for managing customer relationships in ways that benefit the 

organization and its stakeholders (Keefe, L. 2004, s.17).  

 

Traditionell marknadsföring 

Med traditionell marknadsföring menas envägskommunikation, vilket består av en sändare 

och en mottagare. Kommunikationen är icke personlig och riktar sig till en större massa i 

form av stora medier såsom affischer, skyltar, pressorgan, tv och radio (Kotler, Bowen & 

Makens, 2003). Inom traditionell marknadsföring används marknadsmixen och de 4P:na som 

verktyg. 

 

Alternativ marknadsföring 

Med alternativ marknadsföring menas nytänkande och innovativa metoder och 

tillvägagångssätt som skiljer sig från den traditionella marknadsföringen (Morris, 

Schindehutte & La Forge, 2002).  

 

Entreprenöriell marknadsföring 

Morris, Schindehutte och La Forge (2002) definierar entreprenöriell marknadsföring enligt 

följande: att proaktivt identifiera och exploatera möjligheter samt att anskaffa och behålla 

lönsamma kunder genom innovation av risk management, resurs inflytande och 

värdeskapande. 

 

Medelstort företag 

Ett medelstort företag definieras som ett företag som sysselsätter färre än 250 personer och 

vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 

43 miljoner euro per år (Europeiska Kommissionen, EUT L 124, 20.5.2003). 
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Litet företag 

Ett litet företag definieras som ett företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars 

omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år (Europeiska 

Kommissionen, EUT L 124, 20.5.2003). 

 

Mikroföretag  

Ett mikroföretag definieras som ett företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars 

omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år (Europeiska 

Kommissionen, EUT L 124, 20.5.2003). 

 

Svenska modebranschen 

Med svenska modebranschen menas företag och butiker som är verksamma på den svenska 

marknaden, där de säljer textil och konfektion av olika märken. 

 

Multibrandbutiker  

Multibrandbutiker är butiker som säljer textilier och konfektion av olika märken, de säljer 

alltså inte bara ett märke utan flera olika. 

  
 


