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Background: 

 

There are several factors that can influence how a company within the clothing industry can 
develop and expand. One of these factors is how well the company anticipates demand. The 
importance of cloths and fashion has evolved over the years, nowadays fashion is of great 
importance to consumers because through fashion they can and do portray their personality. 
  

Purpose: 
 
It’s a qualitative and comparative essay witch purpose is to analyze how clothing companies 
within the Stockholm region collect data for purchase decisions true costumer relations. 
 

Sidepurpose: 
 
The purpose of the essay is to study if companies use relations while trying to predict the 
future demand. 

Method: 
 
The survey that this essay is based on is done using a qualitative approach. Primary data was 
acquired through the interviewing of four representatives of companies within the clothing 
industry. Three interviews were done in person, while the fourth was done via e-mail. 
Secondary data was via articles, school literature and the internet. 
 

Theory: 
 
The theories relating to the survey are relation/transaction perspective, total 
communication, consumer behavior and Marketing Intelligence System.  
 

Result: 
 
The results show that of the companies that were part of the survey, three of four use 
historical data of sales when attempting to make a prognosis of demand. Three out of four 
companies said, they all go on inspirational trips to acquire information about future 
collections. Two of the companies acquired information from customers through asking 
customers directly in the shops, while one acquired it indirectly through the staff. The fourth 
company used its web based customer club. Two of the companies had had a business idea 
and goals, while the remaining two didn’t have a clearly defined business idea nor goals. 
 

Keywords: Customer relations,   “make a prognosis”, purchase, fashion industry/clothing industry   
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Bakgrund: 

 

Det finns ett antal faktorer som kan påverka hur väl ett företag inom klädesbranschens kan 
utvecklas och expandera. En av dessa faktorer är hur skickliga företaget är på att prognostisera 
och bedöma efterfrågan. Kläder samt modets betydelse har under åren förändrats. Numera har 
klädmodet stor betydelse för kunderna, då de genom kläder kan och vill förmedla sin personliga 
stil. 
 

Syfte: 
 
En kvalitativ och komparativ uppsats vars avsikt är att undersöka hur klädesföretag i 
Stockholmsregionen arbetar med informationsinsamling till inköp genom kundrelationer. 
 

Delsyfte: 
 
Studiens avsikt är att titta på om företagen använder sig av relationer vid bedömning av 
framtida efterfrågan. 

Metod och 
material: 

Undersökningen som ligger till grund för uppsatsen är genomförd med ett kvalitativt 
tillvägagångssätt. Primärdata har insamlats i form av fyra intervjuer. Tre muntliga, samt en 
utförd via mail. Sekundärdata har hämtats från artiklar, litteratur samt internet.  

Teorier: De teorier som relateras i undersökningen är relationsperspektiv, transaktionsperspektiv, 
totalkommunikation, konsumentbeteende samt marketing intelligens system. 

Slutsats: 
 
Resultatet visar att tre av de fyra företag som ingick i undersökningen arbetade med historisk 
data över tidigare försäljning vid prognostisering . Tre av fyra företag uppgav även att de åker på 
inspirationsresor för att samla information om kommande trender. Två av företagen hämtade 
information muntligt direkt från kunderna i butik, medan ett företag samlade information från 
kunderna indirekt via butikssäljare. Det fjärde företaget uppgav att de hämtade information till 
prognostiseringen från kunder som är medlemmar i företagets webbaserade kundklubb . Två av 
de deltagande företagen hade en klart utformat affärsidé och målsättning, medan de två andra 
företagen inte hade det. 
 

Nyckelord: Kundrelationer, prognostisering, inköp, klädbransch 



                    Ellen Nilsson  
                    Magdalena Stadnicka 
  

3 
 

 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning .................................................... 5 

1.1 Bakgrund ....................................................... 5 

1.1.2 Kläder och mode ..................................... 5 

1.1.3 Konsumtionsvanor .................................. 6 

1.1.4 Kärnvärde och mervärde ......................... 6 

1.1.5 Hur skapas efterfrågan? .......................... 6 

1.2 Problemdiskussion ..................................... 8 

1.3Problemformulering.................................... 8 

1.4 Syfte .......................................................... 8 

1.4.1 Delsyfte ............................................... 8 

1.4 Frågeställning............................................. 8 

1.5 Avgränsningar ............................................ 9 

 

2. Metod ........................................................... 10 

2.1 Urval ........................................................ 10 

2.2 Utformning av intervjufrågorna................ 10 

2.3 Insamling av data ..................................... 11 

2.4 Validitet och Reliabilitet ............................... 12 

2.5 Litteraturval ............................................. 13 

2.6 Metoddiskussion ...................................... 13 

 

3.Teoretiskreferensram ..................................... 15 

3.1 Relation/transaktionsperspektivet ........... 15 

3.1.1Transaktions....................................... 15 

3.1.2 Relationsperspektivet ........................ 16 

3.2. Konsumentbeteende............................... 17 

3.2.1Kulturella faktorer .............................. 17 

3.2.2 Sociala grupperingar.......................... 17 

3.2.3 Personliga faktorer ............................ 18 

3.3 Totalkommunikationsmodell .................... 19 

 

 

 

 

3.3.1 Upplevd kvalitet ................................ 20 

3.3.2 Förväntningar .................................... 20 

3.3.3 Erfarenheter ...................................... 20 

3.3.4Interaktiva marknadsföringsfunktionen20 

3.3.5 Intern marknadsföring ....................... 21 

3.4 Marketing intelligens system .................... 21 

3.4.1 Motivera säljarstyrkan ....................... 22 

3.4.2 Motivera  återförsäljare ..................... 22 

3.4.3 Nätverka externt ............................... 22 

3.4.4 Skapa kundpaneler ............................ 23 

3.4.5 Dra fördelar av statliga databaser ...... 23 

3.4.6 Inköpsinformation från extern leverantör 23 

3.4.7 Onlinekunders feedback system ........ 24 

3.6 Syntes ...................................................... 24 

 

4. Resultat och Analys ........................................ 26 

4.1 Beskrivning av de intervjuade företagen ... 26 

4.1.1Vero Moda ......................................... 26 

4.1.2 Grandpa ............................................ 27 

4.1.3 Solo ................................................... 27 

4.1.4 Tiger of Sweden ................................. 28 

4.2 Resultat intervjufrågor ............................. 28 

4.2.1 Vero Moda ........................................ 28 

4.2.2 Grandpa ............................................ 29 

4.2.3 Solo ................................................... 32 

4.2.4 Tiger of Sweden ................................. 34 

4.3 Analys ...................................................... 37 

4.3.1 Prognostisering ................................. 37 

4.3.2 Affärsidé och målsättning .................. 38 

4.3.3 Kundfeedback ................................... 39 



                    Ellen Nilsson  
                    Magdalena Stadnicka 
  

4 
 

4.3.4 Målgrupp/typkund ............................ 40 

 

5.Tolkning & Slutsats ......................................... 41 

5.1 Tolkning ................................................... 41 

5.1.1 Relation/transaktion ......................... 41 

5.1.2 Konsumentbeteende ......................... 42 

5.1.3 Marketing intelligens system ............. 44 

5.2 Slutsats .................................................... 45 

 

6. Diskussion ...................................................... 47 

6.1 Reflektioner ............................................. 47 

6.2 Förslag till vidare forskning ...................... 48 

 

7. Källförteckning ............................................... 49 

7.1 Artiklar ..................................................... 49 

7.2 Litteratur .................................................. 49 

7.3 Uppsatser................................................. 49 

7.4 Bilder ....................................................... 49 

7.5 Internet  ................................................... 50 

        7.5.1 Länkar…………………………………………………49 

         7.5.2 Bilder…………………………………………………49 

Bilagor ………………………………………………………………50 51 

 

  



                    Ellen Nilsson  
                    Magdalena Stadnicka 
  

5 
 

1. Inledning 
 

I det inledande kapitlet beskrivs bakgrund till uppsatsen. Bakgrunden är uppdelad i de olika 

underrubrikerna – kläder och mode, konsumentvanor, kärnvärde och mervärde, samt hur 

efterfråga skapas. Detta följs av problemdiskussion, syfte, problemformulering, 

frågeställningar, och avslutningsvis avgränsningar. Syfte med kapitlet är att ge läsaren en 

övergripande bild av uppsatsens avsikt, samt väcka intresse för vidare läsning. 

     1.1 Bakgrund 
Ett antal faktorer påverkar hur väl ett företag kan utvecklas och expandera. Inom exempelvis 

klädbranschen är en av de viktigaste faktorerna hur väl företaget kan prognostisera och 

bedöma efterfrågan. Viktiga frågeställningar för företaget att besvara är i detta sammanhang 

följande; ”Vilka produkter ska företaget sälja?” Vilka volymer kommer att säljas?  Vilket 

utbud av produkter leder till att kunderna vill konsumera? Hur skapar företaget en hållbar 

och lönsam relation till kunden? Hur kan företaget både attrahera nya kunder samt behålla 

befintliga kunder?” I ett klädföretags arbetsuppgift ingår att kontinuerligt utreda och försöka 

besvara dessa frågeställningar. De beslut som inköpare tar kan vara avgörande för företagens 

fortsatta existens. Prognostisering innebär den ständigt pågående process genom vilken man 

samlar in, utvärderar och analyserar information om framtiden. På underlag av det insamlade 

materialet planerar företaget sedan sina framtidutsikter på medellång och lång sikt. Med 

hjälp av prognosen försöker företagen förbättra beslutsunderlaget som skall användas vi 

beslutsfattandet.

              1.1.2 Kläder och mode 
Historiskt sätt har kläder används som skydd mot kyla, värme och väta. Idag har klädernas 

innebörd till viss del förändrats. Kunderna erbjuds ett oändligt utbud av olika klädesplagg. 

Klädesplagg som ger kunden utrymme för individualism och kan bäras för att visa tillhörighet. 

Kläder kan spegla något outsagt, till exempel att personer vill eller inte vill tillhöra en social 

grupp, status eller yrkestillhörighet.  Inom en social grupp finner man att en viss typ av mode 

och stil är av ”god smak” och den åsikten skiljer sig mellan olika sociala grupper.1 Mode och 

trender har stor genomslagskraft och betydelse för kunden. Kunden vill fortfarande skydda 

sig mot kyla, värme och väta men vill samtidigt kunna identifiera och uttrycka sig och sin 

personlighet genom sina klädesplagg. 

                                                             
1Schiffman L., Kanuk L, ”Consumer behavior”, 2007, s.383 
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1.1.3 Konsumtionsvanor 
I en redovisning av svenskarnas konsumtionsvanor, ”Sveriges ekonomi ur ett statistiskt 

perspektiv”, år 20102 framgår att en ökning av de svenska hushållens konsumtionsvanor skett 

under sommaren/hösten/vintern 2010. Det sista kvartalet år 2010 steg konsumtionen med 

5,7 % jämfört med samma kvartal året innan, vilket anses vara en stark ökning. 

Konsumtionsökningen har skett trots att hushållens disponibla inkomst under denna 

tidsperiod inte ökat märkbart. Det innebär att hushållen omprioriterat . För öka sin 

konsumtion har hushållen istället minskat sitt sparande. Utgiftsposten kläder och skoinköp 

återfinns på åttonde plats avseende hushållens utgifter. Denna utgiftspost hade under det 

senaste kvartalet år 2010 ökat med 5,8 % och utgjorde 4,2 % av hushållens totala 

konsumtionsutgift. En ökning av hushållens klädkonsumtion har följaktligen skett trots att 

hushållen samtidigt inte haft en starkt ökad inkomst. Detta tyder på att klädföretagen lycktas 

påverka kundernas konsumtion.  

1.1.4 Kärnvärde och mervärde 
En intressant fråga är då vilka faktorer som påverkar köpkraften, det vill säga, kundens 

förmåga att vilja köpa? Köpkraften kan exempelvis påverkas av olika ”värden” som kunden 

erhåller vid ett köp. Man skiljer här mellan kärnvärde och mervärde.3 Kärnvärdet avser den 

kärnlösning (produkt) en kund inhandlat. Mervärdet är det värde kunden får utöver 

kärnvärdet. Mervärdet kan både vara positivt och negativt, men om ett företag lyckas skapa 

ett positivt mervärde bidrar det positivt till de kundupplevad värdet. I en globaliserad värld 

med hård konkurrens kan det vara nödvändigt för ett företags överlevnad att kunna erbjuda 

kunden ett positivt mervärde. Förmåga att skapa relationer till sina kunder kan därmed vara 

en mycket viktig del för ett företag och påverkar företagets arbete i samband med 

prognostisering.  

1.1.5 Hur skapas efterfrågan? 
Hur skapar ett klädföretag efterfrågan på sin produkt? Efterfrågan brukar anges som den 

mängd av exempelvis varor och tjänster en köpare är villiga att inhandla vid ett visst pris 4 . 

När det gäller klädinköp finns det flera bakomliggande faktorer som påverkar kundens vilja 

att ”vilja” köpa. Kunder påverkas mer eller mindre av olika trender men även utifrån den 

samhällsstruktur kunden lever i. Över hela världen presenterar stora modehus regelbundet 

de senaste trenderna och veckotidningarna rapporterar i vilka butiker kunderna kan hitta ett 

                                                             
2 Sveriges ekonomi ur ett statistiskt perspektiv, Statistiska centralbyrå, december 2010. 
3
 Grönroos, ”Service management och marknadsföring”, 2008, s. 159  

4 Nationalencyklopedin., sökord “efterfrågan” 
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liknade alternativ till ett överkomligt pris. Märkeskläder är ett exempel på hur likartade 

produkter kan säljas till vitt skilda priser. Märkesklädesföretagen utvecklar ständigt sin 

företagsimage och försöker stärka sitt varumärke.  

Enligt köpbeslutsmodellen5 sker kundens köpbeslut efter att kunden gjort en ”värdering av 

alternativ”. Kunder i dag har många alternativ att överväga före ett köpbeslut. Företagen 

försöker påverka kundens köpbeslut genom att exempelvis locka med olika erbjudanden, 

”öppet köp” samt bytesrätt. Viljan att köpa kan därmed påverkas av att ett företag erbjuder 

ett konkurrenskraftiga mjukt värde. Företagens inköpsavdelningar strävar efter att mäta 

efterfrågan. Det är utifrån dessa mått företagens inköpsavdelningar agerar. 

Inköpsavdelningen har en central roll inom ett företag, de har kontakter med företagets 

leverantörer samt prognostiserar varubeställningar. De samlar in information om kunden 

genom de eventuella relationer som uppstår mellan kunden och företaget.  

Det finns olika sätt att kommunicera med kunder och inbringa information om vad de 

efterfrågar. Ett tillvägagångssätt för att inbringa information som företag kan använda sig av 

är att anlita en kommunikationsbyrå. I artikeln ”Stockholm testmarknad för världen trender” 6 

beskrivs hur Stockholm blivit en metropol för mode samt hur nya trender skapas och 

implementeras. Enligt Johan Grönberg (VD för PR och kommunikationsbyrån A.W.B  samt 

ledamot i styrelse för gratistidningen VICE)  använder flera företag inom såväl detaljhandeln, 

som teknik- och bilindustrin Stockholm som  testmarknad för världen trender. Flera av 

företagen använder enligt Grönberg den svenska huvudstaden som sin europeiska 

testmarknad. Klädmärken som Diesel, Dockers, Levi's och Topshop har samtliga provat 

produkter på den svenska kundkretsen.  

- På A.W.B. jobbar vi inte med masskommunikation, utan med mindre grupper för att sprida 

information. Vi försöker att kommunicera med de som är mest intresserade i varje 

produktkategori och de personerna skapar i sin tur ringar på vattnet, säger Johan Grönberg. 

PR och kommunikationsbyrån A.W.B  utgår från Evert Rogers innovationsteori ,vilket 

kortfattat innebär att man studerar hur olika människor reagerar på innovationer. Personer 

som är först ut på att anamma innovationer kallas innovators och early adopters. Innovators 

tar snabbast till sig nyheter och trender medan ”early addopters” är de personer som har en 

                                                             
5 Kotler, et, al, ”Marketing Management”, 2009, Europé, ed s. 247 
6
 ”Stockholm testmarknad för världen trender, Dagens Nyheter, 110416  
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god förmåga att snabbt sprida en trend. Enligt Johan Grönborg studerar A.W.B  både ” 

innovators” och ”early adopters”  informationskällor (source of information) samt vilka 

faktorer som påverkar dem, och hur ett budskap på bästa sätt förmedlas för att en så kallad 

trendsetters skall ta till sig dem. Man ser dessa som ”budbärare” och nyckeln till framgång är 

att förstå hur man skall nå ut till dessa.  

Då efterfrågan är en viktig fråga för företag samt vetskapen om att de så kallade mjuka 

värdena har stor betydelse för ett företags konkurrenskraft väcktes frågan om hur bra 

företag i Sverige är på att använda sig av sina kundrelationer. Hur utnyttjar företagen den 

information de får genom sina kunder? Påverkar denna information företaget? Detta är 

frågor och funderingar som legat till grund för denna undersökning. 

1.2 Problemdiskussion 

Att bedöma företagets efterfrågan är komplicerat och samtidigt av största vikt för företagets 

överlevnad. Det är då av intresse att undersöka hur företag arbetar med prognostisering. 

Uppsatsen avsikt är att studera hur ett antal svenska klädföretag arbetar med 

prognostisering, exempelvis vilka faktorer som företagen prognostiserar? Exempel på 

faktorer som företagen kan ha intresse av att prognostisera är trender, konsumtionsvanor, 

samt samhällsstruktur. 

1.3Problemformulering 
 Vilka faktorer spelar in vid prognostisering, dels för kommande efterfrågan, samt själva 

processen från idé till produkt. 

 Vilka typer av relationer har företagen till sina kunder, samt hur samlar de in information om 

sina kunders efterfrågan? 

 Vilken bild vill företagen förmedla till sina kunder, samt vilken är företagets bild av deras 

kunder? 

1.4 Syfte 
En kvalitativ och komparativ uppsats vars avsikt är att undersöka hur klädesföretag i 

Stockholmsregionen arbetar med informationsinsamling till inköp genom kundrelationer. 

1.4.1 Delsyfte 

Studiens avsikt är att titta på om företagen använder sig av relationer vid bedömning av 

framtida efterfrågan. 

1.4 Frågeställning 
Hur använder sig klädföretag i Stockholmsregionen av kundrelationer då de försöker förutse 

framtida efterfrågan? 
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1.5 Avgränsningar 

 Låg-involverade produkter (strumpor och underkläder) har uteslutits då efterfrågan på dessa 

produkter anses stabil och därmed inte kräver samma prognostisering. 

 I arbetet undersöks inte om eller hur företag mäter efterfrågan på accessoarer som skor, 

handväskor eller smycken.  

 Företag som säljer klädesplagg med praktisk nytta (regnställ och sportkläder) ingår inte i 

undersökningen. 
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2. Metod 
 

Metodavsnittet inleds med tillvägagångssättet för utförandet av uppsatsen. För att få svar på 

uppsatsens frågeställningar har en kvalitativ metod valts. Detta följs av följande rubriker, 

utformning av intervjufrågor, urval, insamling av data, validitet och reliabilitet, samt 

litteraturval. Slutligen följer metoddiskussion där svagheter med utförandet lyfts fram. Syftet 

med kapitlet är att ge läsaren en övergripande bild av metodval vid utförandet av studien. 

För undersökning har en kvalitativ forskningsansats valts. För att besvara syftet och 

frågeställningarna i arbetet planerade författarna att som primära källor öppet intervjua ett 

antal respondenter. De sekundära källor som använts i arbetet är litteraturkällor. Vid en 

kvalitativ forskningsansats bör forskaren sträva efter öppenhet och delaktig i processen.7 

För att tillhandahålla kvalitativ data om hur inköpare i klädbranschen prognostiserar 

kundernas efterfrågan samt hur inköpare därefter använder den inhämtade kunskapen i 

samband med kommande inköp, valde författarna att kontakta ett antal svenska klädföretag 

med en intervjuförfrågan. Målsättningen var att få brett spektrum av företag och inkludera 

klädföretag med lågprismärken, dyrare märkesvaror och olika nischer samt företag med egna 

varumärken men även företag med försäljning av både egna och andras varumärken. 

Avsikten var att studera om det fanns en skillnad på hur inköp prognostiserades mellan 

företagen. 

2.1 Urval 
För urval fanns krav på att företaget skulle ha verksamhet i Sverige. Urvalet är därefter 

utifrån ett bekvämlighetsurval med krav på placering i Stockholmsområdet. Butiker som 

sålde barnkläder eller sportkläder ingick inte i urvalet. Intervjuförfrågan ställdes till 23 

klädföretag via mail och brev. 18 klädföretag besvarade förfrågan, varav 14 klädföretag 

meddelade att de inte kunde delta på grund av tidsskäl. Fyra klädföretag var intresserade av 

att delta i studien. 

2.2 Utformning av intervjufrågorna 
Intervjufrågorna utformades dels för att få fram allmän information om företaget; dess 

affärsidé, antal butiker, snittpriser, målgrupp samt ”typkunder”. Utöver de allmänna 

bakgrundfrågorna ingick de frågor som avsågs besvara uppsatsens syfte. Dessa frågor 

utformades utifrån de teorier som presenteras i uppsatsen. För att begränsa omfattningen av 

undersökningen fick de intervjuade information om att frågorna gällde kläder med ett högre 

                                                             
7 Patel R, Davidson B. ”Forskningsmetodikens grunder”. 2003. S 77-80 
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involveringsvärde och inte avsåg exempelvis strumpor, accessoarer eller skor. 

Utgångspunkten var att samtliga respondenter skulle besvara samma frågor. 

Respondenterna från klädföretagen Vero Moda och Solo fick samma frågor men i samband 

med intervjun av respondenten vid Grandpa och Tiger of Sweden utgick några av frågorna då 

författarna inte ansåg dem relevanta. Då intervjuerna med Grandpa, Tiger of Sweden och 

Solo genomfördes muntligt fanns det utrymme för eventuella följdfrågor. Respondenten för 

klädföretaget Vero Moda kontaktades och besvarade kompletterande intervjufrågor via mail. 

De respondenter som inför intervjun önskade ta del av intervjufrågorna i förväg fick dessa via 

mail. Tre av respondenterna arbetade som marknadsförare medan en var utbildad 

marknadsförare, men arbetade som inköpare. Författarna har i uppsatsen valt att presentera 

klädföretagens namn medan respondenterna valts att hålla anonyma. Intervjufrågorna 

presenteras i bilaga (Bilaga 1). 

              2.3 Insamling av data 

Respondenterna vid de fyra klädföretagen informerades om att intervjun beräknades pågå 

cirka 30 -45 minuter. Samtliga informerades och godkände att intervjun skulle spelades in. 

Respondenterna tillfrågades om de önskade att företaget eller de själva hölls anonyma vilket 

ingen av dem hade önskemål om. Tre av de fyra respondenterna ville veta syftet med det 

insamlade intervjumaterialet vilket besvarades. Tre intervjuer genomfördes efter 

överenskommet möte muntligt med en anställd vid klädföretagen Solo, Grandpa respektive 

Tiger of Sweden. Klädföretaget Vero Moda föredrog att respondenten besvarade 

intervjufrågorna via mail.  

 

Intervjun med respondenten från klädföretaget Grandpa genomfördes av en av författarna 

(MS). Intervjun ägde rum i företagets kontor på Södermalm. Intervjun spelades in och MS 

antecknade dessutom respondentens svar i händelse av att den tekniska utrustningen inte 

skulle fungera. Intervjun renskrevs efter intervjutillfället. Intervjun med respondenten från 

klädföretaget Vero Moda genomfördes på respondentens begäran skriftligt via mail. Formen 

för intervjun via mail kan liknas en öppen enkät. Vid ett senare tillfälle kompletterades 

författarna intervjun med ytterligare några frågor som respondenten besvarade. Vid 

intervjun med respondenten från klädföretaget Solo deltog båda författarna. Respondenten 

tillkallade under intervjun en av de andra anställda som fick besvarade ett par av frågorna, då 

respondenten själv inte hade tillräcklig kunskap. Intervjun genomfördes vid klädföretagets 

kontor. Den inspelade intervjun renskrevs efter intervjutillfället. 
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Intervjun med respondenten från klädföretaget Tiger of Sweden sköts upp av respondenten 

vid två tillfällen på grund av tidskäl. Författarna frågade respondenten om möjligheten att 

istället genomföra intervjun via mail, vilket avböjdes. Respondenten återkom med förslag på 

ny tid och intervju genomfördes vid klädföretagets kontor. Båda författarna deltog vid 

intervjun. Författarna förde anteckningar under intervjun i händelse av tekniska problem. 

Intervjun renskrevs efter intervjutillfället. Respondenten ställde ett antal frågor under 

intervjun samt önskade ta del av den renskrivna intervjun. Respondenten godkände den 

renskrivna intervjun med önskan om några få korregeringar. Respondenten önskade och fick 

också ta del av det bearbetade intervjumaterialet, då denne ville godkänna texten. Förutom 

respondenten från Tiger of Sweden hade ingen av de övriga respondenterna önskemål om att 

få ta del av det bearbetade intervjumaterialet. Det renskriva intervjumaterialet presenteras i 

resultatavsnittet. Testmaterial är formulerat utifrån respondenternas egna ord, dock något 

förenklat. Delar av intervjusvaren som inte bedömdes vara relevanta har uteslutits. Samtliga 

frågor och eventuella följdfrågor har besvarats av respondenterna.  

2.4 Validitet och Reliabilitet  
Validitet är ett mått på hur väl man mäter det man vill mäta. Vid datainsamling i en 

undersökning med en kvalitativ ansats behöver man hela tiden fundera över validitet och 

reliabilitet, så att exempelvis rätt sorts data är insamlade på ett tillförlitligt sätt. Med validitet 

menas att man mäter det som är relevant i sammanhanget, medan det med reliabilitet 

menas att man mäter på ett tillförlitligt sätt. Man bör alltid sträva efter hög validitet och 

reliabilitet.En viktig fråga som man bör ställa sig vid en undersökning är därmed hur 

tillförlitlig undersökningen är. För att reliabiliteten ska vara hög, krävs det att forskaren 

tänker över hur data samlas in men även vilken data  

som används, samt hur data bearbetas. Vid kvalitativa intervjuer finns exempelvis risk att 

respondenten och forskare påverkar varandra. Detta kan inverka på respondenternas svar. 

Forskarens tidigare erfarenheter och attityder kan påverka analysen. Tillförlitligheten ökar 

om samtliga respondenter får samma fråga vid intervju. Hög validitet kan uppnås i 

kvantitativa studier om ett instrument eller en fråga mäter det som den är avsedd att mäta. 

Kvalitativa studier kan valideras utifrån om forskaren har valt en lämplig metod för det 

undersökningen studerar. Författarna uppfattar att undersökningens intervjuer av 

respondenter från fyra klädföretag har relativt god validitet och reliabilitet, då författarna 

uppfattar att man mätt det som är relevant i sammanhanget och på ett tillförlitligt sätt. 
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2.5 Litteraturval  
För litteraturinsamling av de teorier som beskrivs i arbetet studerades kurslitteraturen. 

Utifrån kurslitteraturen valdes relevanta källor. I den mån källan gick att få tag användes 

denna vid beskrivning av teorierna. De icke vetenskapliga artiklar som nämns i uppsatsen har 

anknytning till det som skrivits och är valda utifrån att innehåll och frågeställningar är 

intressanta i sammanhanget. Artiklarna är nämnda i kurslitteratur och vetenskapliga artiklar. 

För insamling av vetenskapliga artiklar har databaserna Exlibris, katalogen Miks och Google 

Schoolar använts.  

2.6 Metoddiskussion 

Då både antalet respondenter och urval är begränsat kan inga generella slutsatser göras 

utifrån resultatet av undersökningen. De intervjuer som genomförts vid de fyra klädföretagen 

har endast besvarats av en respondent per företag och speglar vad en anställd person har för 

uppfattningar. Detta betyder inte att övriga personer vid klädföretaget delar samma 

uppfattning. 

Tillvägagångssättet att via mail kontakta företag med intervjuförfrågan kan ha varit en 

nackdel, möjligen hade det varit bättre att kontakta de aktuella företagen via telefon. Detta 

kanske kunde ha ökat antalet inkluderade företag i undersökningen. En nackdel med den 

metod som användes var att antalet intervjufrågor var relativt många. Några av frågorna 

visade sig kunna tas bort, några av frågorna borde ha formulerats bättre för att få fram mer 

utförliga svar. Utformningen av intervjufrågorna kunde även ha testats på exempelvis en 

person vid ett klädföretag som inte deltog i undersökningen. Författarna kan ha feltolkat vad 

respondenterna menade med sina svar vilket påverkar analysen. 

Den miljö som intervjuerna genomfördes i var respondenternas egna kontor, en miljö som 

man kan förutsätta att de är bekväma med och kan ha positiv inverkan på respondenternas 

vilja att besvara frågor. En fördel med undersökningen är att muntliga intervjuer 

genomfördes, där den intervjuade har möjlighet att ställa kompletterande frågor. Detta 

minskar risken för missförstånd. En erfarenhet som författarna gjorde är att svaren blev mer 

utförliga vid de muntliga intervjuerna än vid intervjun som gjordes via mail. Något som också 

kan ses som en fördel är att författarna var lyhörda för önskemålet om intervju via mail för 

det företag som önskade detta. En fördel med intervjun som skedde via mail var att svaren 

var nedtecknande.  

Det kan vara en nackdel och vara en svårighet att hinna anteckna under en muntlig intervju, 

men då båda författarna deltog och båda antecknade uppfattades att detta inte var något 
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större problem. Vid avlyssningen av det inspelade materialet finns risk att delar av materialet 

faller bort exempelvis till följd av buller eller otydligt tal. Författarna uppfattar att 

undersökningen mätt det som är relevant i sammanhanget genom att fyra respondenter 

intervjuats av från fyra olika klädföretag. När det gäller validitet för undersökningen så kunde 

den visserligen ökat om exempelvis fler intervjuer genomförts som inkluderat olika personer 

vid respektive företag, förutom om fler företag hade kunnat inkluderas i undersökningen. För 

de faktorer som kan påverka undersökningens reliabilitet som miljö, administration, 

dagsform anses dessa inte ha påverkat undersökningen negativt medan vissa av frågorna 

skulle ha kunnat påverka reliabiliteten då någon fråga kan ha uppfattats som vag av 

respondenterna. Författarna uppfattar dock inte att detta påverkat resultatet i någon större 

utsträckning. Vid val av teori från exempelvis ”Marketing intelligens system” hänvisade Kotler 

och Keller till ett antal icke-vetenskapliga artiklar. Av tidsskäl valde författarna ändå att 

använda sig av uppgifterna. Från Grönroos & Rubinstein8 har endast en källa används vilket 

ger en bra övergripande bild. I ett fall har en annan C-uppsats använts som sekundärkälla på 

grund av tidsbrist. I uppsatsen fans ett citat ifrån ursprungskällan som använts i referensrams 

kapitel, totalkommunikationsmodellen, underrubriken internkommunikation. Detta var 

något som uppsatsförfattarna hade undvikt om mer tid hade funnits tillhanda. 9 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Grönroos, C & Rubinstein, D.” Totalkommunikation: analys och planering av företags 
marknadskommunikation.”1986. S. 6-10 

9 Ahlström, C., Lindgren, U., ”varumärkets roll i intern marknadsföring”, Södertörns högskola, ht 01, 

kandidatuppsats, fek c 
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3.Teoretiskreferensram 
 

Detta kapitel innefattar de teorier som används i studiens referensram. Kapitlet inleds med 

Relation och transaktionsperspektivet. Detta följs av följande avsnitt konsumentbeteende, 

totalkommunikationsmodellen och slutligen marketing intelligens system samt syntes. 

Syntesen visar hur man kan binds samman den teoretiska referensramen med uppsatsens 

syfte. med Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en övergripande bild av valda teorier och 

kopplingen mellan dessa. Det framtagna resultatet från uppsatsens studie kommer i 

tolkningskapitlet 5.1 kopplas samman med teorierna i teoretiskreferensrams kapitel.   

3.1 Relation/transaktionsperspektivet 

”Marketing mix”(Marknadsföringsmix) som utformades inom Managerial school på 1960-

talet har varit ett av de mest dominerandesynsätten inom marknadsförings. 

Marknadsföringsmixen är den blandning av konkurrensmedel som ett företag använder i sin 

marknadsföring. Grönroos menar att det nu skett ett paradigm skifte från ”Marketing mix” 

till ”Relationship marketing”10. Grönroos riktar kritik mot ”Marketing mix” gällande de fyra 

nyckelbegreppen, de ”4 P:na” (Produkt, price, placement and promotiom 11) då han anser  att 

de fyra nyckelbegreppen saknar en del nödvändiga aspekter samt att de inte är tillämpbara i 

en del förekommande marknadsföringssituationer. Grönroos riktar även kritik till ”Marketing 

mix” då man i modellen inte ser till interaktion med kunden, bygger sin massmarknadsföring 

på att betrakta kunden som anonyma siffror samt att marknadsföringsstrategier utformas 

utifrån ytlig information. 

3.1.1Transaktions 

 Inom ”Marketing mix” används transaktionsperspektivet vid marknadsföring. Det innebär att 

säljaren har en aktiv roll, medan kunden har en passiv roll. Fokusen ligger på att snabbt 

uppnå företagets transaktionsmål samt att man arbetar med korta tidsaspekter. Företagen 

massproducerar sina varor och erbjuder kunder det företaget upplever att kunden 

efterfrågar. Ingen direkt feedback förekommer mellan företaget och kunden. En kritik mot 

metoden är att den utebliva informationen om av vad kunden efterfrågar resulterar i att 

affärsidén inte kan anpassas och därmed inte heller göras unik eller originell. De produkter 

som erbjuds blir därmed lätta att imitera av andra företag lätt imiterbara. Företaget riskerar 

att konkurrenterna snabbt skapar en liknande produkt.  

                                                             
10 Grönroos C, “From marketing Mix to Relationship Marketing: Towards a Paradigm Shift in Marketing”. 
1994. 
11 Fritt översatt; ”produkt, pris, plats och påverkan”       
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Då blir priset på produkten en avgörande faktor. Med transaktionsperspektivet vinner det 

företag kunden som kan erbjuda kunden det billigaste priset, för en likartad produkt . 

3.1.2 Relationsperspektivet 

Utifrån kritik mot ”Transaktionsperspektivet” växte ”Relationsperspektivet” fram. Med 

relationsperspektiv ses marknadsföring som en social process. Fler viktiga aspekter i 

marknadsföringsprocessen uppmärksammades, däribland vikten av relationer till kunden. Till 

skillnad från transaktionsperspektivet arbetar man utifrån ”Relationsperspektivet” med en 

längre tidsaspekt. Företaget kan, då de i första fasen arbetar med att skapar relationer till 

kunder, avstå från att snabbt nå hög omsättning och istället utveckla en långsiktig och 

varaktig relation till sina kunder. Att utveckla relationer till kunden kan delas upp I två 

moment, först att attrahera kunden och sedan att bygga relationen. Ett företag kan skapa 

relationer genom ett ”promise concept” men det är ytterst viktigt att de lever upp till vad de 

lovat. En viktig faktor inom relationen är just tillit mellan båda parterna. Informationen och 

önskemål som kunden uppger måste vara tillförlitliga för att de ska vara användbara. 

Interaktion mellan kund och företag sker i flera olika former och tidpunkter. En viktig aspekt 

gällande interaktionen mellan kunden och företaget menar Grönroos är ”part time 

marketers”. De är de inom ett företag som inte direkt jobbar med marknadsföring(full time 

marketers), men som är delaktiga i relationskapandet med kunden. Exempel på part time 

marketers är produktutvecklare, designer och butikspersonal. Det är viktigt att part-time 

marketers lyckas förmedla samma bild av företaget som full-time marketers och att de är 

engagerade, pålästa, förberedda och motiverade.  Då man inom relationsperspektivet 

ständigt tar del av kundens synpunkter och önskemål och utifrån dem modifierar samt 

utvecklar nya produkter har man en unik kunskap om vad kunden efterfrågar. Den 

kunskapen kan ingen konkurrent imitera och företaget blir en stark och långlivad aktör på 

marknaden,12 

Följande citat från  Grönroos belyser dessa aspekter väl; ”Long-terms relationships where 

both parties over time learn how to best interact with each other leads to decreasing 

relationship cost for the customer as well as  for the supplier or service provider”    

                                                             
12

  Grönroos, C. “From marketing Mix to Relationship Marketing: Towards a Paradigm Shift in Marketing”., 
1994. 
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3.2. Konsumentbeteende 
Konsumentbeteende är det beteendet som en kund visar vid letandet, köp, användning, och 

utvärdering av en produkt. Man studerar hur kunder väljer att disponera sina 

resurstillgångar(tid, pengar och ansträngning). Vid utvärdering av konsumentbeteendet 

studeras frågor som; Vad köper kunderna? Varför köper kunderna produkten? När handlar 

de? var köper de sina produkter? Hur ofta det handlar? Hur ofta det använder de som köpts? 

Konsumenternas beteende påverkar en ekonomi på lokal, nationell och internationellnivå. 

De köpbeslut som fattas av konsumenter påverkar företagens överlevnad och möjlighet till 

expansion. För att kunna starta och förbli ett framgångsrikt företag på den dynamiska 

marknad som idag existerar måste man kunna förstå sig på kundens beteende bäst möjligast. 

Det är en viktig fråga att ställa när man analyserar efterfrågan, utför prognostisering och 

marknadsföring. Vilka personliga faktorer samt grupp influenser som påverkar en kunds 

besluttagande. 13 Tre av dessa faktorer som spelar in på konsumentbeteendet är kulturella, 

sociala och personliga. I stycket nedan följer vilken inverkan de tre faktorerna har. 

3.2.1Kulturella faktorer 

Kultur har den bredaste och djupaste inverkan på konsumentbeteende. En kultur kan 

definieras som ett samhälles personlighet och den formas bland annat av språk, kunskap, 

lagar, religion, matvanor, konst, teknologi, arbetsmönster och produkter. Eftersom det är så 

många faktorer som spelar in vid formandet av en kultur kan den vara både svår definierad 

och hanterbar.  Den huvudsakliga uppgiften är att försöka förstå hur influensen av kultur 

påverkar konsumenters beteende.14  

Inom varje kultur finns mindre subkulturer. Exempel på subkulturer kan vara religiös 

tillhörighet, ålder, geografiska regioner och etniskt ursprung. De som tillhör en viss subkultur 

kan ha specifika karaktärsdrag, exempelvis vanor som skiljer sen från den huvudsakliga 

kulturen. Men subkulturen har även gemensamma karaktärsdrag med den huvudsakliga 

kulturen den grundar sig från. För att kunna prognostisera efterfrågan kulturella aspekten 

kan det vara viktigt att identifiera subkulturer.  

3.2.2 Sociala grupperingar  

Olika former av sociala grupperingar har alltid funnits i den mänskliga historien.  Med sociala 

grupperingar menas att medlemmar i ett samhälle grupperas i distinkta, hierarkiska 

statusklasser. Medlemmarna inom en viss social klass innehar relativt lika status. Medlemmar 

inom andra klasser har antingen högre eller lägre status.   

                                                             
13

 Schiffman, Kanuk, “Consumer behavior”, 2007, s.2-4 
14 Schiffman, Kanuk “Consumer behavior”, 2007, S.394 
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Tre faktorer som används vid mätning av status är ekonomisk tillgång, maktsituation (i hur 

stor mån personliga beslut tas och hur man influerar andra) och prestige(mängd av 

bekräftelse). Sociala grupperingar och konsumtion kan kopplas samman. Vilka och hur 

mycket materiella ägodelar en konsument innehar påverkar dennes status. Desto starkare en 

kunds köpkraft är, desto högre status har denne ur ett konsumentbeteendeperspektiv. Det 

finns olika sociala grupperingar.15 Inom en social grupp finner man att en viss typ av mode 

och stil är ”god smak” medan den åsikten kan skilja sig mellan andra sociala klasser. Studier 

har visat att medlemmar i lägre sociala klasser har en mer positiv inställning till att bära 

kläder med synliga logotyper. Den sk överklassen har kläder med ett mer subtilt stil, fria från 

utmärkande märken. Butiker och varumärken kopplas samman med social status. 

Konsumenter tenderar att inte gärna besöka butiker som inte tillhör den social status de 

själva tillhör. Företag måste vara måna om att sända ut budskap som når fram till ”rätt social 

klass”. Ett besök i butiken och användning av produkten skall stämma överens med det 

budskap som förmedlas i reklamen. Exempelvis är det inte bra om produkter uppges vara 

mer lyxig och av en högre kvalité än vad de verkligen är. Ett exempel på företag som med sitt 

produkt utbud vill kunna tilltala flera sociala grupperingar är Toyota som även skapat det mer 

lyxiga bilmärket Lexus. 16  

3.2.3 Personliga faktorer 

Hur konsumenter agerar gällande köpbeslut påverkas även av personliga faktorer; ålder, vart 

man befinner sig i livscykeln, ekonomiska omständigheter osv. Vad som faller en konsument i 

smaken rörande mat, kläder och inredning förändras oftast under livets gång. Olika vägskäl i 

livet som exempelvis giftermål, barnafödande, sjukdomstillstånd eller karriärbyte kan skapa 

nya konsumentbehov och köpmönster. Yrkesroll samt ekonomisk förutsättning är ytterligare 

en stor personlig faktor som spelar in på konsumentens beteende.  Varje person har en egen 

karaktär, en personlighet som reagerar på det som sker i dennes omgivning.  Vid analys av 

olika personligheter kan man koppla dessa till val av olika varumärken. Varumärken ses också 

ha en personlighet. Konsumenter tros välja varumärken vars personlighet matchar 

konsumentens egen personlighet.17 Det är därför av vikt för företagen att ha kunskap om hur 

konsumenternas personliga faktorer kan inverka på kundens konsumtion.  

                                                             
15 Schiffman, Kanuk “Consumer behavior”, 2007, s.358  
16

 Schiffman, Kanuk, “Consumer behavior”,2007,s.383 
17  Schiffman Kanuk, ”Consumer Behavior”, 2007, s.144 
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              3.3 Totalkommunikationsmodell 
I rapporten ”Totalkommunikation, analys och planering av företags 

marknadskommunikation” beskriver Grönroos & Rubinstein den modell för kommunikation 

de utvecklat. Enligt författarna så är det av vikt för företagets marknadsföring att, förutom 

att ha långsiktiga mål som lönsamhet, att företaget också har arbetat fram en önskvärd 

företagsprofil. Inför företagets planering av marknadsföringskommunaktion behöver 

företaget genomföra en analys av sin totalkommunikation. En resultatorienterad, långsiktig 

analys innefattar tre nivåer. Nivåerna kan kortfattat beskrivas genom Grönroos & 

Rubinstein´s marknadsföringsmodell (fig 1). Grönroos & Rubinstein menar, att varje enskilt 

kommunikationsmedel i ett företag bör bidra till en så bra totalkommunikationseffekt som 

möjligt;” Totalkommunikation avser den sammanlagda kommunikationssatsningen som 

uppkommer då de olika, enskilda formerna av kommunikation används tillsammans”. 

Aktiviteter bör därför inte planeras som enskilda, separata händelser utan istället som delar i 

en större helhet för att den totala effekten ska bli så bra som möjligt. 18 

 

 
Figur 1. Resultatorienterad, långsiktig inriktad marknadsföringsmodell19 

                                                             
18

 Grönroos, C & Rubinstein, D.” Totalkommunikation: analys och planering av företags 
marknadskommunikation.” 1986. S.7. 

19 Grönroos, C & Rubinstein, D.” Totalkommunikation: analys och planering av företags 
marknadskommunikation.” 1986., s 7. 
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                  3.3.1 Upplevd kvalitet 

Kundens upplevda kvalitet handlar om den bild kunden får av företaget. Grönroos& 

Rubinstein menar att upplevd kvalitet handlar om förväntningar som skapas vid köpbeslutet. 

Ju bättre kundens förväntningar och de erfarenheter kunden får vid ett köp stämmer 

överrens med varandra, desto bättre blir kundens upplevda kvalitet. Den nivå kunden 

förväntar sig en viss service ska innehålla beror på olika faktorer, exempelvis behov, 

önskemål och krav som konsumenterna i ett segment har.20  

3.3.2 Förväntningar 

Grönroos & Rubinstein menar att de förväntningar som skapats hos kunden, exempelvis 

beror på olika löften som företaget gett till sina kunder. Företagets löften i detta 

sammanhang kan exempelvis handla om budskap som förmedlats genom traditionella 

marknadsföringsåtgärder som reklam eller annan masskommunikation. Andra förväntningar 

kan handla om kundens tidigare erfarenheter eller externa faktorer som word-of-mouth,21 

referenser och rykten.22    

3.3.3 Erfarenheter 

Erfarenheter handlar om teknisk och funktionell kvalitet, enligt Grönroos & Rubinstein.  Den 

tekniska kvaliteten avser den kvalitet för de varor, tjänster och system som kunden erhållit.  

Den funktionella kvaliteten handlar om relationen mellan företaget och dess kunder. 

Grönroos & Rubinstein poängterar att det är hur relationen ser ut ur kundens synvinkel som 

avses.  Det kan till exempel handla om kundens uppfattning av kontaktpersoners bemötande, 

distribution, fakturering, reklam. eller omgivning där interaktionerna sker .23 

3.3.4Interaktiva marknadsföringsfunktionen 

Interaktiv marknadsföring handlar dels om relationerna mellan kund och företaget, dels om 

relationer med företagets övriga intressenter, som exempelvis leverantörer och kreditgivare. 

Relationer kan enligt Grönroos & Rubinstein delas in i fyra olika huvudtyper: 

 

 Mellan kontaktperson och kunden 

 Mellan företagets system och kunden 

                                                             
20

 Grönroos, C & Rubinstein, D.” Totalkommunikation: analys och planering av företags 
marknadskommunikation.” Malmö, LiberFörlag.1986 s.8 
21 ”från mun till mun”. Fritt översatt 
22

 Grönroos, C & Rubinstein, D.” Totalkommunikation: analys och planering av företags 
marknadskommunikation.” Malmö, LiberFörlag.1986 s.8 

23 Grönroos, C & Rubinstein, D.” Totalkommunikation: analys och planering av företags 
marknadskommunikation.” Malmö, LiberFörlag.1986 .s.8 
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 Mellan företagets fysiska omgivning med däri ingående fysisk/tekniska resurser och kunden 

 Mellan kunder sinsemellan 

Ur ett kommunikationsperspektiv menar Grönroos & Rubinstein att det är interaktionerna 

mellan kund och företagets kontaktpersoner som är intressanta. För tjänstemarknaden 

menar Grönroos & Rubinstein att det intressanta är interaktionen mellan kunden, andra 

människor och kontaktpersoner. Dessa är inte professionella marknadsförare, utan 

deltidsmarknadsförare inom administration, design, produktion och så vidare. 

Grönroos & Rubinstein menar också att kommunikationen mellan kunderna innefattar både 

befintliga kunder och potentiella kunder. Positiv effekt kan också exempelvis skapas genom 

”word-of-mouth” vars påverkan i sin tur kan ha god effekt och betydelse för företagets totala 

kommunikation. 24 

                  3.3.5 Intern marknadsföring 

Grönroos menar att ledningens filosofi och handlingsplaner har betydelse för hur väl 

företaget kan få personalen med sig i arbetet mot en mer marknadsorienterad riktning25. För 

att skapa ett framgångsrikt agerande på den externa marknaden beskriver Rosenlew vikten 

av intern marknadsföring för att motivera personalen och få med sig personalen.26 

3.4 Marketing intelligens system 
Kotler & Keller et al. beskriver ”Marketing Intelligence System” (Marknadsförings 

Informations System) som en insamlingsprocedur, en resurs som managers använder sig av 

för att dagligen samla in information/data. De källor som kan används för insamling av 

information är exempelvis att läsa böcker, tidningar och handelspublikationer; tala med 

kunderna, leverantörer, distributörer och möten med andra företags managers. Övervakning 

av sociala medier via internet som exempelvis via diskussionsgrupper, e-postlistor eller 

bloggar är andra källor som kan användas 27. 

Kotler & Keller et al. menar att ett företags utveckling kan stärkas genom att företaget ser 

över sina system för marknadsförings information. Författarna beskriver sju olika områden 

som företaget då behöver granska. För att öka förståelsen för teorin ”Marketing Intelligence 

                                                             
24 Grönroos, C & Rubinstein, D.” Totalkommunikation: analys och planering av företags 

marknadskommunikation.” Malmö, LiberFörlag.1986 .s.9 
25

 Grönroos, Rubinstein, totalkommunikation, analys och planering av företags marknadskommunikation, 
marknadstekniskt centrum, Liber förlag,1986. S.9 
26

 Rosenlew, “Intern marknadsföring en begreppsanalys” 1985, sid 40,  
27 Kotler, P & Keller, K, et al., ”Marketing management” 2010. 
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System” beskrivs de sju områden bland annat utifrån de artiklar som angetts som exempel i 

Kotler & Keller et al. Marketing management. 

                  3.4.1 Motivera säljarstyrkan  

Kotler & Keller et al. redogör för en undersökning där företaget Grace Performance 

Chemicals säljare fick i uppdrag att undersöka på vilka olika innovativa sätt kunderna 

använde företagets produkter. Ett exempel på innovativt användande var att företagets 

vattenavstötande material användes som ljuddämpare, vandringskängor och tält. 

Undersökningen samlade in 134 olika innovativa användanden. Av dessa ledde till sju till nya 

produktidéer vilka var värda miljoner vid försäljning. På företaget Fast Company 

kommenteras undersökningen med “Look to your customers for new ideas, and actually pay 

attention. That’s not a bad idea”28’29 

3.4.2 Motivera  återförsäljare  

Kotler & Keller et al. refererar till Julie Forster som år 2002 beskrev bristande service inom 

företaget McDonalds. I artikeln ”You deserve a better break today” gavs exemplet på hur 

företaget tacklade problemet. Företaget lät sk  ”mystery shoppers”30 undersöka hur väl 

företagets restauranger levde upp till olika servicenivåer. Exempel på några kontrollområden 

för servicenivå var renlighet, produktkvalitet, färdigheter samt hur de anställda behandlade 

kunderna. Undersökningen visade att 46 % av McDonalds restauranger i USA levde upp till 

företagets önskvärda servicenivå 31. 

                 3.4.3 Nätverka externt 

Kotler & Keller et al. et al. beskriver vidare hur ett företag kan agera gentemot konkurrenter 

för att exempelvis få information om nuvarande och potentiella kunder. Att lära av sina 

konkurrenter genom att köpa upp konkurrenters produkter, gå på konkurrenternas ”öppet 

hus”, besöka handelsuppvisningar och läsa konkurrenternas publikationsrapporter kan vara 

några alternativ. Andra alternativ kan vara att närvara vid aktieägarnas möten; tala med 

konkurrenternas anställda, handlare, distributörer samt leverantörer32. Kotler & Keller et al. 

hänvisar även till en artikel från år 2003, “Strategies to Turn Stealth into Wealth” där Kim 

Girard beskriver hur företaget Congos använder sig av en intern webbsida, ”Street Fighter” 

som alla 3 000 anställda har åtkomst till och där tips om konkurrenterna kan lämnas. 

                                                             
28

 Kotler, P& Keller, K, et al.. ”Marketing management”, 2010, s.109 
29

 Fritt översatt: ”Håll kontakt med dina kunder för att få nya idéer och var uppmärksam. Det är ingen dum idé.”  
30 Fritt översatt: “förklädda kunder” 
31

 Forster, Julie.(2002). “You deserve a better break today”. Business Week. 
32 Kotler, P & Keller, K. ”Marketing management” 2010, s. 109 
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Anställda som lämnar bra tips kan vinna priser. Företagsledningen och säljare kan dagligen 

utnyttja webbsidan och söka efter tips.33’34 

3.4.4 Skapa kundpaneler 

Kotler & Keller et al. et al. nämner att det är viktigt att företag tillhandahåller en kundpanel. 

En kundpanel bör inkludera representativa medlemmar/kunder som exempelvis företagets 

största kunder men kan även inkludera de mest frispråkiga eller de mest sofistikerade 

kunderna. Flera av de amerikanska affärsskolorna har rådfrågandepaneler bestående av 

studenter. Deltagandet kan ge värdefull feedback som de kan användas i sina 

meritförteckning.35  

                 3.4.5 Dra fördelar av statliga databaser 

Kotler & Keller et al. hänvisar till hur befolkningsräkning i en statlig databas kan användas. 

Bakom diskussionen finns en tidningsartikel från år 2000, ”Counting on the Census” där Amy 

Merricks beskriver befolkningsräkning i USA.36 Genom att studera befolkningsräkningen ur 

olika aspekter fick Merrick fram information kring exempelvis olika svängningar inom 

befolkningen gällande demografisk grupp, regionala migrationer och förändrade 

familjestrukturer för 281 421 906 personer. Enligt befolkningsräkningens 

marknadsföringsavdelning Claritas kan siffrorna från befolkningsräkningen användas 

tillsammans med kartläggning av konsumenterna och då vara ett stöd åt företagsklienter som 

exempelvis Procter & Gamble, Dow Jones, och Ford Motor Co. Om  företag har listor över 

hushåll med information om konsumenters telefon och adress kan Claritas exempelvis hjälpa 

företag med att välja och påverka en specifik grupp.37 

3.4.6 Inköpsinformation från extern leverantör 

Kotler & Keller et al. exemplifierar hur en välkänd dataleverantör som A.C. Nielsen Company 

och informations- resursen INC valt att samla in data från kundpaneler vilket sker till en 

mycket lägre kostnad än om företagen själva samlat in informationen. Företagen använder 

ett företag (Biz360) som hjälper dem att hålla kontroll på konkurrenterna. Företaget gör 

dagliga informationssökningar av 7 000 källor i sin databas. Man använder nyckelord för att 

ta fram värdefull information. Upplysningar som annars kan ta dagar eller veckor att 

framställa .38 

                                                             
33 .Girard, Kim, “Strategies to turn stealth into wealth”.(2003).Business 2.0. 
34

 Kotler, P& Keller, K, et al., ”Marketing management”,. 2010, s109  
35

 Ibid, s. 110 
36 Merrick, Amy, “Counting on the Census”..(2001), Wall street journal, 14 February, 2001 
37

 Kotler, P& Keller, K, et al.., ”Marketing management.” 2010.s. 111 
38 Girard, Kim. (2003). “ Strategies to turn stealth into wealth”. Business 2.0 
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                 3.4.7 Onlinekunders feedback system 

I konsten att utnyttja internät hänvisar Kotler & Keller et al. till en artikel från 2004, ”Web 

product reviews help strategy”. Peterson och Yang beskriver att då kunder söker information 

på nätet om produkter och leverantörer inför planering av ett köp eller vid köp, så söker 

kunden information från andra kunder som har erfarenhet av produkten och/eller 

leverantören. Kunden hämtar information från exempelvis chattrum, diskussionsforum eller 

bloggar. Marknadsförare kan däremot ha svårigheter att hitta information. Den tillgängliga 

informationen kan vara ostrukturerat och det kan vara svårt att hitta relevanta budskap. En 

fördel med chattrum, diskussionsforum och bloggar är enligt Peterson och Yang, att det 

skapar en digitaliserad ”word-of-mouth”39 effekt. Peterson och Yang (2004) menar att ett 

företag som fått till stånd mer strukturerade system för feedback från kunder kan skapa 

konkurrensfördelar.40    

3.6 Syntes 

 

                                                             
39 Fritt översatt: “från mun till mun”. 
40

 Peterson, et. al. “Web product reviews help strategy.” Marketing news, (2004).april  7, p 18 
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Företagets val av marketing intelligens system påverkas av vilket perspektiv företaget har. 

Insamling av information från kunderna påverkas exempelvis av om företaget har ett 

relationsperspektiv eller ett transaktionsperspektiv. Vid ett relationsperspektiv med 

tvåvägskommunikation kan kunden påverka företaget i större utsträckning. Om företaget 

däremot har ett transaktionsperspektiv är kommunikationen från företagets håll ensidig och 

kunden passiv.  

Beroende på vilken målgrupp eller vilket segment företaget lägger störst fokus på kan 

consumer behaviour kategoriseras. Kundernas värderingar och normer påverkar även val av 

insamling av data, då detta kan behöva anpassas efter kundernas beteende och vanor. 

Den information som via kunderna kommer in i företaget omtolkas och behandlas på olika 

sätt innan informationen når den som är inköpsansvarig för planering av framtida inköp och 

prognosistering. Informationen från kunderna påverkas också av den interna 

kommunikationen inom företag. Total-kommunikationen inverkar på många olika delar inom 

företagen men påverkar också företagets bild utåt. Totalkommunikationen i ett företag 

påverkar relationen till kunderna men också relationer till andra intressenter. 

Teorierna ovan kan omformuleras och kopplas till Marketing research. Marketing researchs 

kan kortfattat beskrivas med de beslutsfattande processerna inom marknadsföring; 

exempelvis undersökning, kostnad för verkställt beslut, frågeställningar, val av 

tillvägagångssätt för insamling av data samt kundgrupper.  
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4. Resultat och Analys 
 

Resultat och analysdelen presenterar först en kort beskrivning av de fyra intervjuade 

företagen. De företag som medverkade i studien var Vero Moda, Grandpa, Solo och Tiger of 

Sweden. Fortsättningsvis då företagen omnämns i uppsatsen görs de i ordningen – Vero 

Moda, Grandpa, Solo och Tiger of Sweden. Efter den korta företagsbeskrivningen följer 

respondenternas svar på intervjufrågorna, presenterat i deras egna ord. I analysavsnittet är 

underrubrikerna följande prognostisering, affärsidé och målsättning, kundfeedback och 

slutligen målgrupp/typkund. Under dessa rubriker finnes en jämförelse hur respondenterna 

svarat gällande dessa områden. Syftet med detta kapitel är att presentera materialet och 

belysa fram det viktigaste datan ur intervjuerna. 

              4.1 Beskrivning av de intervjuade företagen 

                  4.1.1Vero Moda 

Vero Moda grundades 1987 och finns idag i 45 olika 

länder. Det finns cirka 2000 Vero Moda butiker samt 

3300 återförsäljare av deras egendesignade märken runt 

om i världen. I Sverige finns 95stycken butiker. Företaget 

har vuxit till att bli ett av Europas största klädföretag 

inom området kläder för unga kvinnor.  De designar fyra 

egna linjer inom märket – VERO MODA, VERO MODA 

Jeans, VERO MODA Very, and VERO MODA Basic. Deras 

koncept är toppkvalité kläder som reflekterar det senaste 

mode trenderna till ett överkomligt pris. När kunden 

besöker butiken skall den alltid känna att den får mer än 

förväntat, detta uppnås genom god service, överkomliga 

priser, trendigt utbud och fin paketering. God service från personalen uppnås genom att 

skapa en trivsam arbetsplats. 

“Our goal is to create and maintain the best workplace possible for staff, partners and 

suppliers . " 

 

Vero Modas prisklass på jeans ligger mellan 299,95kr-699,95kr. En klänning kostar mellan 

159,95-599,95. Villkoren vid öppet köp och bytesrätt är 30 dagar mot kvitto och prislapp kvar 

på plagget .41 

                                                             
41 http://www.veromoda.com 2011-04-19 17:45 

Bild 1 Vero Moda   

http://www.veromoda.com/
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4.1.2 Grandpa 

Grandpa öppnade upp sin första butik 2003. Idag har de expanderat till två butiker i 

Stockholm samt en butik i Göteborg. De erbjuder ett skandinaviskt och internationellt mode 

samt prylar, böcker, inredning och möbler. 

Deras sortiment består både av nya och 

vintage produkter det vill säga nya eller 

begagnade kläder från en tidigare epok.  Deras 

mål är att kunna erbjuda högkvalitativa 

produkter med lång hållbarhet i syftet att sträva 

efter ett hållbart samhälle. Det försöker att i största möjliga mån hitta ekologiskt 

producerade produkter.42 Grandpas snittpris på jeans är 900-1800kr och på klänningar är 

600-4000kr. De har både 14 dagars öppet köp och bytesrätt. 

4.1.3 Solo 

 SOLO grundades 1981 och finns idag på åtta 

platser runt om i Sverige. Det har ett brett 

klädsortiment på upp till 50 varumärken. 

Butikerna skall inte enbart finnas till hands 

för att ”handla kläder” de har även som 

syfte att inspirera. PÅ SOLO vill de våga vara 

annorlunda. Deras expertis är jeans och   

klädesplagg gjorda i jeansmaterial. För att 

på bäst sätt tillfredställa kunden erbjuder 

SOLO en personal som enligt dem är kunnigast och mest påläst inom denim. Dessutom vill de 

ge god service genom att vara ärliga gällande huruvida kunden passar i plagget eller ej.43 Solo 

har tio butiker utspridda i Sverige. Till hösten 2011 öppnar Solo upp sin första butik 

utomlands, i Norge. Solo är en av många klädbutikskedjor som ägs av koncernen  - varner 

gruppen. Solos  snittpris på jeans är 699-3500kr och på en klänning 499-2000kr. 

 

 

 

 

                                                             
42

 http://www.grandpa.se/system/content/html.asp?p=press (2011-04-19 18:29) 
43 http://www.solo.se/omsolo.htm 2011-04-19  (2011-04-19 18:59) 

    Bild 2 Grandpa 

Bild 3 Solo 

http://www.grandpa.se/system/content/html.asp?p=press
http://www.solo.se/omsolo.htm%202011-04-19


                    Ellen Nilsson  
                    Magdalena Stadnicka 
  

28 
 

4.1.4 Tiger of Sweden 

De grundades 1903 i Uddevalla, där de tillverkade 

herrkonfektion. Under 90 talet skedde en 

förändring inom Tiger of Sweden och de ville 

inrikta sig mer mot moderiktiga kläder. 1997 var 

första året då de lanserade en damkollektion. 

Idag finns Tiger of Sweden på 18 olika marknader 

runt om i världen, i form av franchiser butiker och 

whole sale butiker. De finns bland annat i 

Sydafrika men främst runt om i Europa. Tiger of 

Swedens kollektioner säljs i olika butiksformer, dels franchisebutiker som köper ett färdigt 

koncept och ingår ett avtal om deras butiker ska vara utformade efter Tiger of Swedens 

butikskoncept. En annan butiksform är deras egna retailbutiker. Den sista formen är whole 

sale butiker som har plagg från Tiger of Sweden som delar av sitt sortiment, som t.ex. Solo 

och Åhléns.Snittpriset på en klänning ligger mellan 1200-4000 kr och snittpriset på jeans 

ligger mellan 999 – 4000 kr.Tiger of Sweden erbjuder 7 dagars öppet köp och 14 dagars 

bytesrätt.   

               

              4.2 Resultat intervjufrågor 

4.2.1 Vero Moda 

På Vero Moda intervjuades en respondent. Intervjun utfördes per mail. Nedan följer hennes 

svar i löpande text. 

Vår affärsidé är “Right place to shop and value for money”.44 Vårt mål är att erbjuda kunden 

rätt produkt i rätt tid till rätt pris. Det är svårt att beskriva vår ”typkund” då vi har väldigt 

många olika typer. Men den genomsnittliga kunden är 25 år, besöker butiken en gång i 

veckan, gillar att mixa och matcha kläderna för att få en egen stil. Vi har både de kunderna 

som gillar att gå i det senaste och är uppdaterade men vi har även den kunden som gillar 

mode men som ej behöver ha det senaste modet.  

I butik säljer vi endast varumärken från Bestseller; Vero Moda, ONLY och Pieces accessories. 

Vero Moda har en kundklubb och därmed ett kundregister. Till våra medlemmar i 

kundklubben skickar vi ut erbjudanden.  

                                                             
44Fritt översatt: Rätt plats för att handla och valuta för pengarna. 

Bild 4 Tiger of Sweden 
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Vi använder oss av kundklubben för att få reda på vad våra kunder anser om oss. Vero Modas 

annonsbilder är detsamma för alla trettiotal länder där vi finns idag. Vi har både 

internationella kampanjer samt lokalt anpassade kampanjer för Sverige.  

Vi har inte en ren inköpsavdelning utan en person som är ansvarig för att sålla i den stora 

kollektionen som alla länder får se för att anpassa kollektionen efter Sverige och de modeller 

och färger som passar vår marknad.  Framför allt är det våra franchisepartners som 

bestämmer vilka styles från den svenska kollektionen som de önskar köpa, sedan får de styles 

som är på kampanjer etc. I varje butik finns en inköpare och den påverkar vad som ska köpas 

in till den specifika butiken.  Inköparen köper in för sin butik/er in dels vad kunderna 

efterfrågar samt vad som kommer i själva modebilden. Vi på Vero Moda i Sverige kan komma 

med specifika önskemål om styles som vårt huvudkontor i Danmark kan hjälpa oss med att ta 

fram. Alla våra egendesignade produkter designas i Danmark på huvudkontoret men sys upp 

utanför Norden.  

Vid prognostisering av efterfrågan tittar vi på statistik över hur produktgrupper sålt tidigare. 

Samtidigt går det inte att vara hundra procent säker när det gäller mode.  Det gäller att ha en 

nära dialog med butikerna och med marknaden. Förutom den statistik över hur 

produktgrupperna sålt tidigare tittar vi på faktorer som - vad som visas i modebilden, vad 

butikerna efterfrågat samt i vissa fall vad kunder frågat efter. Tiden det tar från att vi ställt en 

prognos tills att produkten hamnar i butik kan bero på vilken produktgrupp det handlar om, 

men det tar cirka 6-8veckor att få in produkten till butik. Vero Modas design avdelning jobbar 

med cirka 1års försprång och nu jobbar det exempelvis med vårkollektionen för 2012.  

Om ett plagg går bättre än vi trott så försöker vi göra en kompletterande order så vi kan få in 

fler av produkten till butik. Om försäljningen av ett klädesplagg går sämre än förväntat sätter 

vi ned varan i butik. Vad gällande säkerhetslager har varje butik ett litet lager samt så har vi 

ett lager i Stockholm och ett stort lager i Danmark.  Från våra lager får vi in produkter flera 

dagar i veckan och det är både nya produkter och påfyllning av befintliga produkter.  

4.2.2 Grandpa 

Nedan följer intervjusvaren från Grandpas respondent presenterat i en löpande text; 

Bakgrunden är att vi inte kommer från modevärlden och har inga direkta utbildningar inom 

inköp och logistik. Det har varit väldigt mycket att sätta upp fingret i luften och känna av lite 

vad som kommer att funka. Vi har egentligen ingen konkret affärsidé,  
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men det är väll att vi vill kunna erbjuda annorlunda butiker med bra mode, uppblandat med 

second hand möbler och inredningsprylar. Det har alltid varit en blandning av nytt och 

gammalt. 

 Atmosfären i butiken ska vara välkomnande och skön. Vi lägger mycket energi på bra 

bemötande av kunder och det är vårt fokus. Vid start sa vi att ”Det ska kunna vara en butik 

för alla”. Det är kul att kunna erbjuda ett utbud som lockar en skön blandning från våra egna 

morsor till 22-åriga ”fashionistas”, men vi har en tydlig målgrupp som är 20-40 och 

modeintresserad. Våra typkunder är ett 30+ par. Ålder kanske inte är så väsentligt lite mer 

hur man är som person. Jag tror att många av våra kunder månar om sitt utseende samt 

image och vill förstärka sin stil med något eget. Vi tror att vår kund har ett mer kritiskt tänk 

mer än en ”vanlig” konsument. Vårt sortiment har en hög kvalité rakt igenom både kläder 

och prylar fast vi både erbjuder höga och låga priser. Vi tror att våra kunder tänker sig för lite 

mer innan det handlar och tänker på hur konsumtionen ser ut idag och att de kan köpa 

secondhand produkter både för att det är ett miljötänk och för att den är unik.  

Största del en av omsättningen kommer ifrån klädförsäljningen, ca 80%. Vi Kikar mycket efter 

ekologiskt producerade kläder, men i slutändan är det ändå modegraden som avgör. 

Hållbarhet är viktigt, det ska hålla i flera säsonger. Vi har förlängt öppet köp och bytesrätt 

villkoren till 14 dagar, vi lärt oss att vi tjänar på att vara lite generösare gällande detta 

gentemot våra kunder. Det är bättre att vara lite storsint. Man ska ge kunden trygghet att 

kunna gå hem och fundera på köpet. Grandpa har ingen kundklubb eller bonussystem men vi 

har ett kundregister som får vårt nyhetsbrev och så finns vi på facebook.  

Tidigare har vi gjort några tafatta försök att designat och tillverkat våra egna produkter, t-

shirts, plånböcker, väska med mera. Om vi skulle göra något så vill vi att det ska vara 

ekologiskt producerat i största möjliga mån. Visst är det bra för oss att ha en egen linje 

marginalmässigt men det behövs inte direkt mer kläder på marknaden.  

Vi jobbar väldigt lite med kundfeedback, men pratat om att vi måste göra det mer.  Vid något 

tillfälle skickades det ut ett webbformulär. Men och andra sidan får vi en löpande god 

kundkontakt genom god service. Utbudet i butik påverkas av mitt humör och smak och 

den(smaken) sig påverkas av olika saker. Det blir det jag tycker att vi ska sälja. Jag påverkas 

av leverantörer och det allmänna modet. Vi driver ingen modeutveckling, inte ens våra 

leverantörer gör det, men vad de tror ska komma till nästa säsong spelar in.  
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Man är inte mer än människa så man påverkas av sin omgivning. Med tiden blir man mer 

säker på vad som säljer och vad som efterfrågas av våra kunder. 

 Ibland kan en trend dö ut ganska snabbt men oftast håller det i sig ett tag, detta styrs mer 

från leverantörerna. Vi följer automatiskt det våra leverantörer tror på, de sitter mer på en 

trendkänslig stol. Vi är lite styrda av vad som faktiskt finns. Leverantörerna styr ganska 

mycket men sen kan vi välja vilka leverantörer vi vill jobba med. Vi har ca ett 30-tal olika 

varumärken. På Herr 20 och på dam ca 10. Vi åker på inköpsmässor i Paris, Köpenhamn och 

Berlin. Om vi jämför oss med andra butiker i Stockholm så springer vi inte ihjäl oss efter helt 

unika varumärken, vi känner oss trygga i de vi har. Visst det är kul att hitta nya varumärken 

och lyfta upp dem också men de kan vi hitta på de mässor som vi åker på. Grandpa är inte 

enbart en skandinavisk modebutik(läs: med enbart skandinaviska varumärken) men det har 

nästan blivit så automatiskt. Det är det som går bäst. Vi tycker det är positivt när produkter 

produceras i Europa ur en ekologisk aspekt, transporterna är i alla fall lite kortare. Det är 

svårt att kläderna och även tyger ska vara närproducerat. 

 Vi prognostiserar ungefär ett halvår innan. Leverantörerna måste ligga ytterligare ett år 

tidigare. Om ett plagg går sämre än förväntat så är det svårt. Vi gör inköpen väldigt ”old 

fashion”, vi köper in det vi tror på. De finns ju andra mer smidigare affärssätt nu för tiden, 

som shopping shopps. Det är en knäck fråga hur man i branschen delar man på risken mellan 

leverantörer och butikerna. Leverantörerna har ingen egen yta i våran butik det skulle kännas 

opersonligt och vi vill själva stå för vårt sortiment. Jag tror inte på full returrätten, det vill 

säga in med så mycket som helst och det vi inte säljer kan vi skicka tillbaka till leverantören. 

Det skapar en överproduktion av kläder som inte är bra för någon. Leverantörerna kommer i 

slutändan sitta på stora lager, det leder till det som har hänt i Stockholm de senaste åren, vi 

kommer ha en massa reor som inte är bra för marknaden. Överproduktionen är inte bra för 

miljön och för oss som företag. Om vi har varor som inte fungerat så bra, så försöker vi ha 

bättre samarbeten med leverantörer.  

Att man försöker byta mitt i en säsong det som inte funkar. Att man har en deal med 

leverantörer.  Man kan försöka lyfta fram en vara genom att personalen klär sig i varan eller 

skickar ut en kampanj med nyhetsbreven. Vi håller ganska hårt på att inte ha reor. Vi vill inte 

rea ut oss.  Men då bygger man såklart ett lite oskönt lager. 
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Om en produkt går mycket bättre än förväntat kan vi sällan få in mer. Det är en kamp man 

har med leverantörerna. Exempelvis kan man komma överens om att om vi köper 30 stycken 

jackor av en modell om leverantören lovar att hålla ytterligare 30 stycken till oss i lager.  

Fram till ett visst datum kan vi se hur produkten går åt, går jackan bra så tar vi in de jackorna 

som vi reserverat hos leverantören. Vi kan förstå att leverantörer inte kan göra så med alla 

sina kunder, men de vi har jobbat med länge prioriterar oss genom att hålla lager åt oss som 

inte vi tvingas köpa. Gäller det slipsar eller strumpor är det inte samma sak, det handlar inte 

om lika mycket pengar. Men när det gäller dyrare kläder vill vi dela riken med våra 

leverantörer. 

4.2.3 Solo 

Nedan följer intervjusvaren från Solos respondent presenterat i en löpande text; 

Dels är vår fullständiga affärs idé det vill säga, att givetvis vara ett vinstrivande företag. Det är 

inget soppkök vi driver. Det viktiga tycker jag är att personalen har egna målsättningar, vad 

de än må vara. Visst, vi har dagstal, nyckeltal och omsättningar men det är framförallt viktigt 

att de anställda ser en mening med jobbet och inte känner att de ”bara” står i butik. Jag 

tycker att det servicemässigt är för dålig nivå i Sverige. Frågan är sedan hur man väljer att 

definiera god service, men för min del är god service att bygga relationer på ett naturligt sätt. 

Visst kan det komma in någon som inte vill ha hjälp för huvudtaget, då får vi hitta ett sätt att 

hantera det också. För vår del att kunna ge service på det sättet som vi verkligen tror är det 

bästa sättet, det är en målsättning.  Man utvecklar god service genom att prata mindre om 

statistiken och prata mer om hur vi praktiskt skall gå till väga för att bygga ett högre 

förtroende hos kommande och befintliga kunder. Det finns hur många målsättningar som 

helst, men en av dessa är definitivt att få de anställda delaktiga. Vi försöker alltid ha en 

personlig relation till det vi gör. Vi anställer karaktärer efter hur man är och vad man kan 

bidra med.  

Solo har haft en lång historik av att ha lanserat nya märken, och jeans har alltid varit hjärtat.  

Vi ska vara bäst på jeans i Skandinavien och gärna Europa. Vi haft många lanseringar av både 

premium linjer av externa varumärken och kring våra egna varumärken. Vi vill vara ett 

spännande företag med ett nyhetsvärde. Målgrupps mässigt ligger vi någonstans mellan 20-

35. Men vi har folk från alla åldrar allt från 15 till 80. Jeansen är väldigt viktiga, där känner vi 

att vi har en bred kundkrets. Typkunden är dock extremt svår att definiera med tanke på att 

vi hade 200 000 kunder förra året som betalade för sig och ännu fler som besökte butiken.  
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Vi ska ha god produkt kännedom och XXX(ej möjligt att tyda vad respondenten sa utifrån 

intervjumaterialet). 

Solo har förändrats mycket under åren vi har både jobbat med ett mycket högt och lågt 

prisläge. Vi har ett varumärke som heter made in the sade som är vårt stora egna varumärke. 

Det utvecklas av två killar i Norge som är knutna till bolaget(Solo). Vi har även ett annat 

märke som är knutet till hela koncernen, men made in the sade är Solos egna. Vi 

experimenterar ganska mycket med vårt egna varumärke. 

 Det är bra att ha en lokalkännedom och veta vad som funkar i Sverige. Våra 

produktutvecklare kan få spontan feedback från de som jobbar i butiken och har direkt 

kundkontakt, det är jätte skönt. Hur inspirerande är det inte om man jobbar i butik och varit 

med och påverka utbudet som kommer i butik! Det bygger på våran idé om motivation och 

delaktighet. Vi får förfrågningar om allt möjligt från våra kunder, skulle vi lyssna på det, så 

skulle vi ha så mycket grejer att vi haft svårt att kunna kom in genom dörren. Men är det 

något märke som är extremt efterfrågat så är det i alla fall värt för oss att besöka dom. Det är 

viktigt att agera så också att faktiskt lyssna på de som är inne i butik men samtidigt att kunna 

presentera varumärken som vi verkligen tror på, gillar ni det här? Bland annat har vi lanserat 

nya jeansmärken som vi varit först med i hel Sverige, ett sådant exempel är Nudie jeans. 

Vi har ett kundregister, olika events, kundkampanjer vart annan vecka och vi finns på 

facebook. Kunderna kan lämna sin e-mail i butiken och efter det skickar vi erbjudanden till 

dem per mail. Faktorer som påverkar utbudet i butik är först och främst historik, vi måste ha 

det som fungerat att sälja ut tidigare . Men som extra krydda så är vi en av ett fåtal butiker 

som har vissa märken. Det vi har i butik ska sälja ut men samtigigt tillföra något i 

varumärkesfloran. Vi tar gärna in nya varumärken, men vi har ingen agenda att vi ska ta ett 

bestämt antal nya varumärken varje år. Det vore lite risky business. Prognostiseringen läggs 

efter en budget som bygger på hur försäljningen har gått tidigare under året. Vi åker på 

inköpsmässor, och åter igen för att knyta an till vår sekt som vi kallar för Solo så hade vi med 

alla butikssättningar på inköpsmässan i Berlin i början av året(2011),för de gjorde extremt 

bra ifrån sig i fjol utan att gå in på detaljer.  Alla fick vara med och påverka och ge sin 

feedback till vår Inköpare. Delvis går vi på det som funkat tidigare som en bas, men vår 

inköpare jobbar med att se vilka trender som kommer genom att se vad det skrivs om.  

 Våra egna varumärken produceras på fabriker i Kina och Turkiet. Vi skissar på kommande 

kollektioner och skickar iväg det till fabriken i Kina, och sedan får vi tillbaka skickat prover 
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som vi omarbetar. Tiden det tar från en idé till en egendesignad produkt i butik, skiljer väldigt 

mycket. Men det tar ungefär 15 månader från idé till färdig produkt. Det tar 6-8 veckor att 

skeppa varor från Kina Vi jobbar mycket med produktutveckling inte renodlad designer. En 

produktutvecklare ritar inte en tröja med alla måtten. Fabriken gör själva jobbet med 

konstruktionen med hjälp av våra direktiv och kommentarer. Man kan se om en produkt går 

bra på en gång genom försäljningslistor. Då kan man höra med leverantören om man kan 

göra en repeat(kompletterande beställning) på beställningen. 

 Men det beror även på säsong, om det exempelvis är en sommarklänning är det inte säkert 

att man beställer in den igen, för den hinner inte komma hit innan sommar säsongen är över. 

Vi bygger mycket av vår försäljning på kompletteringar från våra externa leverantörer, för vi 

säljer oftast mer än vad man lägger på en grundorder. Men sen gäller det också att 

leverantörerna har det på lager. Det klassiska problemet är vem det är som ska ta risken, 

leverantörerna eller vi. Det vi själva designat det har vi inte i lager, det lägger vi in en ny order 

på så för tillvärkaren producera det. Hade vi haft det liggandes på lager hade det bara kostat 

massa pengar. Vi har ett lager i Borås. Generellt sitter vi inte på lika stort lager som våra 

leverantörer. Vi har bra relationer med våra leverantörer klart att vi vill att risken ska ligga på 

dem samtidigt att de vill att vi ska köpa in mer av dem. Vi har olika avtal med olika 

leverantörer.  

Vi tror att vi har en helhet som gör att det går bra, en produktutvecklare som sitter 5 meter 

från butiken och kan få feedback från de som arbetar där och att vi äter lunch tillsammans 

med personalen och inte har en hierarki som kan förstöra både inspiration och delaktighet. Vi 

vill inte gå in i detalj gällande vilka avtal vi har med våra externa leverantörer men det är 

olika avtal beroende på leverantör. Går en produkt sämre än förväntat så kan den klart 

hamna på rea. Vi har en som jobbar med inköpare på Solo som sitter här i Stockholm, men vi 

åker runt till alla butikerna för att höra på de anställdas feedback. Alla som jobbar på Solo är 

inköpsansvariga på sett och vis även om det inte finns i deras arbetsbeskrivning. Vi har en 

platt hierarki men vi har de som ansvarar på exempelvis jeans-avdelningen och för åtgången 

där. Alla här är vi säljare i grund och botten. Det är viktigt att vara rätt person som jobbar 

här, vi gillar inte att behandla våra anställda som enbart ”expediter”. 
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                 4.2.4 Tiger of Sweden 

På Tiger of Sweden intervjuades en respondent. Nedan följer intervjusvaren i löpande text. 

Vår affärsidé är en vision som består av två delar. Visionen är att ”A better dressed world”45, 

det är det vi vill uppnå. Sedan har vi en mission det vill säga hur vi vill uppnå det, ”To attract 

and inspire the international preemium fashion consumer trough a different and clean cut.”46 

Det är egentligen de två övergripande vision och mission vi arbetar efter. Dessa är 

grundläggande för alla olika marknader, oavsett försäljningskanal. 

Vi har två olika typkunder. De tre olika linjer Tiger men, Tiger women och Tiger jeans. Om vi 

talar om kollektionen Tiger women/men, har kunden en mental ålder, ett ”mindset” mellan 

28-35. Vår typkund är relativt välutbildad, vill kunna sticka ut ur massan på ett diskret sätt. 

Personen är modemedveten och hänger med i samhällsdebatten vår målgrupp och typkund 

är detsamma. Våra jeanskunder skiljer sig åt lite grann, de är lite yngre, mellan 18-25.  

Vi har inget direkt kundregister, men vi har en webb och e-handel som är internationell. På 

hemsidan så kan man signa upp sig och få vårat nyhetsbrev. På så sätt kan vi meddela våra 

kunder om att vi släppt en ny kollektion, eller att vi har rea. Förutom det så lägger vi upp 

bilder från modevisningar, men vi har inget kundregister som vi arbetar nischat med. Vi har 

inga egna kunderbjudande. På de varuhus som vi finns på, t.ex. Åhléns och NK går varuhusen 

ut med egna riktade erbjudanden. Det kan vara övergripande erbjudande som där vårt märke 

ingår, som t.ex. 10 % rabatt på klubbdagar. Vi jobbar med kundfeedback indirekt, vi har 

feedback möten med våra butiker. Fyra gånger om året sätter vi oss ner och går igenom Style 

för Style, hur mycket som har sålts och hur mycket som butiken har fått in, vad de tycker om 

priset och passform, med mera. Då får vi reda på hur butikerna ser på produkterna utifrån en 

försäljnings perspektiv. Det reflekterar någonstans vad kunden tycker.  Om de påpekar att en 

produkt har en dålig passform, så är det oftast kunden som har påpekat det. Men vi går inte 

ut och har någon marknadsföring.  

Produkterna designas i Sverige, tygerna kommer från Italien och sys upp i 

Rumänien(kostymplagg) och Kina, Turkiet(resterande plagg). Tidigare har vi haft en del av vår 

produktion i Kina, men vi föredrar att ha produktionen i Rumänien då det ligger närmare men 

också för att de är duktiga. Det blir också kortare ledtider, t.ex. från Kina med båt så tar det 

                                                             
45

 Fritt översatt: ”En bättre klädd värld. ” 
46 Fritt översatt: Att locka och inspirera mode konsumeter internationellt med hjälp av en annorlunda och 
stilren skurning” 
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6-8 veckor om allt klaffar, från Rumänien tar det ett par dagar. Från design till produkt i butik 

tar det cirka 1 år. Vi ger ut fyra olika kollektioner varje år, två lite större och två lite mindre.  

Vi har tre olika team(damteam, mansteam och jeansteam) som åker ut på inspirationsresor 

till bland annat London, Paris och New York, för att titta på vad man tror ska komma, går på 

mässor för att se vad som ska komma och plocka fram de kommande trenderna. Sedan 

måste vi sätta oss ner och planera exakt hur mycket vi ska ta in till våra egna butiker, och då 

tittar på dels det man tror på är den allmäntillväxt, om vi sålde för en viss summa i år vad tror 

vi att vi kan sälja nästa år. Det är den övergripande beräkningen, sedan så ska vi öppna och 

stänga butiker också. 

Man tittar även på de olika produktgrupperna för sig, exempelvis så kan vi titta på skjortor. 

Om det är menat att ett parti skjortor skall ha räckt från januari till juni men redan sålt slut i 

mars så tittar vi på hur mycket vi ska köpa in för att det ska räcka till nästa säsong. Hur 

mycket försäljning vi kan ha missat. För att få in denna information använder vi oss mycket av 

mötena vi har med butikerna. Vi brukar säga att ett plagg har en livslängd, exempelvis från 

januari till juni. Om inte ett plagg finns kvar i en bra sortering under hela sin livslängd, så 

kontaktar vi våra leverantörer och undrar om vi kan göra en expressorder. Det funkar med 

vissa typer av plagg och beror på om leverantörerna har det tyg som behövs i lagret och vad 

de ha för ledtider. Vi gör denna bedömning varje vecka på hur alla plagg säljer för att kunna 

göra eventuella extra beställningar. Om ett plagg går sämre än förväntat, så försöker vi ändra 

på placeringen i butik, vi har en plan på hur man växlar i butik. 

Kan också flytta över storlekar mellan butikerna, ett klädesplagg säljer alltid bättre om det 

finns en bra sortering, det vill säga ett brett utbud av storlekar.  

Våra leverantörer vi jobbar med har vi jobbat med i många, många år. Våra inköpsavdelning, 

och produktionsavdelning arbetar upp en relation med leverantören, för att man på bästa 

sätt kan beskriva vad våran kund vill ha. De vet absolut vilka våra kunder är. 

 Vi har ett bassortiment som alltid ska finnas i butik, vi kallar det för SSP- stock service 

program. De ska alltid finnas i butik och lager, den tar aldrig slut, men vi gör små förändringar 

ibland men på det stora hela densamma. 
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                 4.3 Analys 

4.3.1 Prognostisering 

De fyra intervjuade klädföretagen beskrev att respektive inköpsavdelningen prognostiserade 

kundernas produktefterfrågan enligt följande; 

Från verkställande av en idé till en färdig produkt i butik hade tre av de intervjuade företagen 

ungefär samma produktionsplaneringstid. Vero Moda samt Tiger of Sweden som enbart 

distribuerar egna varumärken arbetar med cirka ett års framförhållning, just nu arbetar de 

exempelvis med vårkollektionen 2012. Solos arbetar med 15 månaders framförhållning 

gällande sina egna varumärken medan Grandpa, som inte har egna varumärken beställer alla 

sina produkter ifrån sina leverantörer.  

Om prognostiseringen av en vara visar sig vara felaktig och varan säljer bättre än förväntat 

beskriver de intervjuade klädföretagen hur de försöker möta den ökade efterfrågan enligt 

följande; Vero Moda gör en kompletterande order på produktgruppen men det är inte säkert 

att ordern går att komplettera. Grandpa har i sina avtal inlagt att om en vara gått bättre än 

förväntat, så har företaget i vissa fall en reserverad orderkvantitet fram till ett visst datum 

hos sina leverantörer. Det innebär att om en vara säljer bättre än förväntat så kan de köpa in 

den reserverade kvantiteten, annars om Grandpa inte önskar köpa in fler exemplar av varan 

annulleras reservationen. Företaget Solo kan också göra en extra beställning om en vara går 

bättre än förväntat men de undersöker först hur lång tid det tar att ta fram varan, speciellt 

om det gäller sina egna varumärken på grund av ledtiden. Undantag är plagg som är mer 

säsongsbetonade som exempelvis sommarklänningar. Dessa order beställs inte om, då de 

inte hinner anlända innan säsongen är över. Gäller det andras varumärken hör Solo med 

respektive leverantör om det är möjligt och göra en kompletterande beställning.  

Vid Tiger of Sweden försöker företaget göra en expressbeställning om ett plagg inte finns i en 

god sortering i butikerna. Detta fungerar om leverantören har tyget inne och om ledtiderna 

inte är för långa. Deras produktion ligger i Rumänien och deras tyger tillverkas i Italien. Syftet 

med att produktionen placerats i Europa är bland annat för att korta ner ledtiderna. Tiger of 

Sweden kontrollerar varje vecka hur bra försäljning av olika plagg går för att möta efterfrågan 

med extra beställningar.  

Om prognostiseringen av en vara visar sig vara felaktig och varan säljer sämre än förväntat 

beskriver de intervjuade klädföretagen hur man valt att hantera detta enligt följande; 
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Vero Moda rear ut varorna. Respondenten för Grandpa anser att realisation av varor bara 

stimulerar överproduktion. Grandpa skickar inte tillbaka varor som inte är sålda utan 

försöker istället byta vara hos leverantören även om det är mitt under säsongen. Grandpa 

anser att detta skapar bättre relation med leverantören. Ett sätt Grandpa jobba med 

produkter som säljer sämre än förväntat är att lyfta fram varan genom att personalen klär sig 

i varan eller att den uppmärksammas i form av en kampanj. Solo rear ut sina egna 

varumärken men om det gäller externa varumärken försöker företaget om möjligheten finns 

att returnera varorna till leverantören. Tiger of Sweden undviker att rea ut varor. Om ett 

plagg säljer sämre än förväntat, så försöker Tiger of Sweden att ändra varans placering i 

butiken, för att på så sätt göra plaggen mer synliga. Om det är dålig sortering av storlekar, 

slås plagg ihop från ett par olika butiker och säljs istället från en butik vilket enligt Tiger of 

Sweden visats sig vara lönsamt. 

Hos företaget Vero Moda har man i Sverige en inköpare som sållar i det utbud som Vero 

Moda i stort erbjuder för att anpassa inköpen till svenska förhållanden. Butikerna får sedan 

välja ur det anpassade inköpta sortimenter samt även välja plagg som tillhör olika kampanjer. 

Vid företaget undersöker man även historiskt data över hur olika styles47 har sålt. Vero Moda 

följer även vilka de kommande modetrenderna är samt vad butiker och kunder har 

efterfrågat. 

Klädföretaget Grandpa litar på vad leverantörerna tror kommer att fungera den kommande 

säsongen. Likt Vero Moda så använder man på Solo sig av historisk data som bas för 

prognostisering. De undersöker även den befintlig varumärkesfloran och plockar gärna in ett 

par nya varumärken som man tror kommer att efterfrågas till nästa säsong. Inspiration till 

dessa varor får företaget genom att exempelvis besöka olika mässor. 

Förutom att Tiger of Sweden utnyttjar historisk data kring hur olika kollektioner sålt, besöker 

man även vid detta företag olika mässor och åker på inspirationsresor för att  studera vilka 

kommande trender som förutspås. Tiger of Sweden har också ett bassortiment som fylls på 

kontinuerligt. 

4.3.2 Affärsidé och målsättning 

Två av de fyra intervjuade företagen hade en väl utformad affärsidé som innefattade vad 

företaget vill uppnå och hur företaget vill gå tillväga för att nå sina mål (vision och 

målsättning). Det är den bild företaget vill förmedla både till de anställda internt inom 

                                                             
47 Stilar(klädstilar),fritt översatt. 
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företagen och externt till kunderna vilket kan kopplas till totalkommunikation. 

Respondenterna i de två andra företagen kunde först inte riktigt redogöra för vad som 

innefattades i företagets affärsidé eller man ville uppnå, men under intervjun framgick ändå 

respektive företags affärsidé: Vero Modas formulerar sin affärsidé som ”Right place to shop 

and value for money”48. Grandpa har inte formulerat sin affärsidé lika tydligt men det 

framgår av intervjun att man vill kunna erbjuda en annorlunda butik med bra mode, 

secondhand och inredning med en mix av nytt och gammalt. Det framgår också att Grandpa 

vill värna om miljön. Företaget vill gärna använda varor som är ekologiskt hållbara, man är 

emot slit och släng och föredrar att kläder har bra kvalitet som håller i flera säsonger. Solo 

har heller inte formulerat en klart definierad affärsidé. Respondenten framhåller att 

företaget ska gå med vinst. Däremot så har företaget målsättningen att vara ledande på jeans 

i Skandinavien och att ta in nya varumärken till Sverige. Tiger of Sweden definierar sin 

affärsidé med en klar vision(målsättning) och mission (hur man uppnår målsättningen). 

Företagets vision är ”A better dressed world”49 medan företagets målsättningen är  ”To 

attract and inspire the international premium fashion consumer trough a different and clean 

cut”50 . 

4.3.3 Kundfeedback 

Tillvägagångssättet för att få feedback från kunder skilde sig åt mellan företagen. På Vero 

Moda hämtas feedback genom att kunderna kan lämna in förslag via företagets hemsida. 

Grandpa hämtar in muntlig feedback via sina kunder och har vid ett tillfälle genomfört en 

kundenkät. Företaget uppger att de besökt sina konkurrenter, exempelvis i form av ”öppet 

hus” för att studera deras utbud. Grandpa önskar utöka sin insamling av kundfeedback. 

Företaget Solo samlar också in feedback muntligt från kunderna och framhåller att, om 

tillräckligt många kunder önskar ett visst märke eller produkt så kan företaget överväga att ta 

in det.  

Tiger of Sweden arbetar med feedback från kunder indirekt. Fyra gånger per år har man 

möten med butikerna för att undersöka hur försäljningen av olika plagg artat sig. Företaget 

diskuterar då även exempelvis synpunkter på passform för en viss vara. Utöver denna 

indirekta feedback arbetar man inte med någon övrig feedback från kunder.  

                                                             
48

 Fritt översatt:”Rätt plats att handla och valuta för pengarna” 
49 Fritt översatt: ”En bättre klädd värld” 
50

 Fritt översatt:”Att locka och inspirera kunder med internationellt ledande mode genom en annorlunda 
och ren stil”,  
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Ingen av företaget använde sig av kundregister där man skickar nischade utskick till kunder, 

däremot hade samtliga intervjuade företag nyhetsbrev som skickas till de kunder som så 

önskar. 

4.3.4 Målgrupp/typkund 

De fyra företagens målgrupper är kunder mellan 18 år och 40 år. Några av företagen har ett 

snävare åldersspann. Företagen riktar sig till modemedvetna kunder som vill visa en egen stil. 

Vero Modas typkund är cirka 25 år och besöker butiken en gång i veckan. Kunden gillar att 

mixa sin egen stil och är modemedveten men företaget har också andra typer kunder. 

Grandpas målgrupp är mellan 20-40 år. Kunden är modemedvetna och har sin egen stil, 

kunden är kritisk till överkonsumtion och kan därför vara kräsen. Solo har en målgrupp i 

åldrarna 20-35 år, men kunde inte uttala sig om sin typkund. Tiger of Sweden målgrupp finns 

i åldrarna 28-35 år, jeanskunderna är något yngre (mellan 18-25 år). Kunden är ofta 

välutbildad och vill sticka ut men på ett diskret sätt.  
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5.Tolkning & Slutsats 
 

Tolkningsavsnittet knyter samman det tidigare teoriavsnittet med uppsatsens resultat från 

det insamlade intervjumaterialet. Resultatet tolkas utifrån den relevanta teoretiska 

referensramen. Slutsatsen ger svar på studiens frågeställningar. Syftet med kapitlet är att 

knyta an tidigare forskning med resultat av studien. 

5.1 Tolkning 

5.1.1 Relation/transaktion 

Vid tolkning av intervju materialet framkom att inget av de inkluderade företagen arbetade 

enbart med marknadsföring utifrån det tidigare dominerande synsättet, Marketing mix och 

dess transaktionsperspektiv(Grönroos). Samtliga fyra intervjuade företag arbetade istället, i 

större eller mindre utsträckning med Relationship marketing som bland annat strävar efter 

att skapa interaktion med kunderna. Exempel på de interaktionsmetoder som de intervjuade 

beskrev att företaget använde var; kundklubb (Vero Moda), webbenkät (Grandpa) samt 

muntlig dialog med kunder (Solo). 

5.1.1.1Vero Moda 

Utifrån Vero Modas intervjumaterial kan man ana att de arbetar utifrån ett relations- och ett 

transaktionsperspektiv. Ett relationsperspektiv då respondenten uppger att de anpassar 

kollektionerna efter en svensk marknad, och det som efterfrågas på den, samt att företaget 

köper in produkter till respektive butik genom att lyssna på vad kunder efterfrågar. Det 

framkommer inte i intervjun hur företaget praktiskt har gått tillväga för att inhämta 

information om vad kunden efterfrågar. Vero Moda förefaller även arbeta utifrån ett 

transaktionsperspektiv och de”4  P:na” (Produkt, price, placement and promotion). Två av 

P:n omnämnda i Vero Modas målbeskrivning; att erbjuda kunden rätt produkt i rätt tid och 

till rätt pris. Ett företag som arbetar utifrån ett transaktionsperspektiv riskerar att förlora/gå 

miste om information ett företaget med ett relationsperspektiv kan erhålla från kund. 

5.1.1.2 Grandpa 

Utifrån intervjumaterialet från Grandpa kan man ana att företaget delvis arbetar utifrån ett 

relationsperspektiv. Respondenten vid Grandpa uppger att företaget lägger mycket energi på 

att ge ett bra bemötande och en god service samt att detta leder till en löpande god 

kundkontakt (relation). Vidare beskrivs att företaget erbjuder ett förlängt öppet köp och en 

bytesrätt på 14 dagar. Anledningen till detta uppges vara för att företaget tjänat på att vara 

lite generösare mot sina kunder. Respondenten från Grandpa säger att det är bättre ”att vara 

lite storsint och ge kunden trygghet att kunna gå hem och fundera på köpet”. 
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5.1.1.3 Solo 

Vid tolkning av intervjumaterial från företaget Solos speglas ett visst relationsperspektiv 

samtidigt som respondenten uppger att man har svårt att bemöta mängden tänkbara förslag 

från kunder; ”skulle vi lyssna på alla förslag från kunderna, så skulle man inte komma in i 

butiken”. Företaget kan däremot tänka sig att köpa in ett klädmärke om det är många kunder 

som efterfrågar varumärket. Solo´s strategi är att motivera säljarna i klädbutikerna att lyssna 

på kunderna samt ge god service och knyta band till kunden (relation). God service för Solos 

respondent handlar om att bygga relationer på ett naturligt sätt. Hur man praktiskt går 

tillväga då man utvecklar god service förklarar respondenten med att ” man utvecklar god 

service genom att prata mindre om statistiken och prata mer om hur vi praktiskt skall gå 

tillväga för att bygga ett förtroende(relation) hos kommande och befintliga kunder”. Vid 

företaget Solo arbetar produktutvecklarna jobbar nära fältet(butiken) och kan också få 

spontan feedback från de som jobbar i butiken och har direkt kundkontakt. 

5.1.1.4 Tiger of Sweden 

Tiger of Sweden har en klart och tydligt formulerad vision och mission men vid intervjun 

nämns inte vikten av relationer till kunden. Företaget förefaller arbeta dels med ett 

transaktionsperspektiv - visionen och missionen uppges vara att de vill påverka kunden till att 

inspireras och ”dress better”51 och dels arbetar man med ett relationsperspektiv då företaget 

indirekt arbetar med kundfeedback genom att inköparna har feedback-möten med 

butikerna. Enligt respondenten är det är upp till butiken att skapa och upprätthålla 

relationerna till kunden varför man kan säga att företaget använder sig av 

relationsperspektivet med en slags mellanhand. Detta kan innebära att en del 

kundinformation uteblir eller förvrängas. Företaget hade en god och nära kontakt med sina 

leverantörer samt tillverkare till vilka man på bästa försökte beskriva vad deras kunder vill ha. 

5.1.2 Konsumentbeteende 

Konsumentbeteendet påverkas av de tre faktorerna kultur, sociala grupperingar och 

personliga faktorer. Nedan beskrivs hur de intervjuade företagen tillvaratar dessa och 

anpassar sitt utbud utifrån dessa faktorer. 

                  5.1.2.1 Vero Moda 

Vero Moda försöker anpassa sitt utbud efter kulturella faktorer, bland annat genom att 

utforma vissa kampanjer enbart för den svenska marknaden. Företaget anpassar även 

utbudet i butik efter kulturella faktorer genom att sålla i kollektionen avsedd för Vero Moda 

världen över. Företaget väljer ut modeller och färger som passar den svenska marknaden.  

                                                             
51 Fritt översatt; klä sig bättre 
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Svenska Vero Moda kan även skicka önskemål på styles (modeller) till huvudkontoret i 

Danmark och få hjälp av dem att få till stånd dessa. Sociala grupperingar kan som tidigare 

beskrivits, mätas utifrån faktorerna ekonomisk tillgångar, maktsituation och prestige. De fyra 

intervjuade företagens produktutbud skiljer sig åt i snittpris, där Vero Moda var det företag 

som hade en lägre prisklass.  Sociala grupperingar och konsumtion kan också kopplas 

samman, desto starkare en kunds köpkraft är desto högre status anses kunden ha. I 

intervjunmaterial tolkat utifrån teorin sociala faktorer visar på att kunder som inhandlar sina 

varor på Vero Moda ingår i gruppering med lägre status jämförelsevis med Grandpa, Solo och 

Tiger of Seden. Gällande personliga faktorer har Vero Moda en väldigt specifik bild av sin 

typkund, då det uppges att företagets genomsnittskund är  25 år, besöker butiken en gång i 

veckan, gillar att mixa och matcha kläder för att få en egen stil. 

5.1.2.2 Grandpa 

Av de fyra intervjuade företagen var Grandpa det företag som hade minst antal butiker och 

liten geografisk spridning. Företaget finns endast i Sverige vilket kan innebära att kulturella 

faktorer (samhälle, lagar, språk mm) påverkar så att kundkretsen blir mer homogen. 

Företaget var det enda av de fyra intervjuade företagen som i sitt sortiment även erbjöd 

secondhand produkter. Företagets uppfattning är att deras kunder vill handla secondhand 

både för att det är unika produkter samt ur ett miljöperspektiv vilket kan hänföras till 

personliga faktorer för konsumtionsval. Respondenten betonar att företagets miljöhänsyn 

även framgår i hur företaget arbetar med inköp. Produkterna företaget säljer skall vara av 

god kvalité och hålla i flera säsonger. En klädintresserad kund kan av personliga skäl och av 

hänsyn till miljön välja att handla kläder hos ett företag som arbetar utifrån ett 

miljöperspektiv vilket kan vara en fördel för Grandpa. 

5.1.2.3Solo 

Solo har hittills enbart agerat på den svenska marknaden.  Under intervjun framkom att 

företaget studerat hur kulturella faktorer spelar in. Respondenten beskrev exempelvis att det 

är bra att ha lokalkännedom och att känna till vad som fungerar i Sverige. Företaget använde 

sig av lokal kännedom för att bli bäst på jeans i både Skandinavien och Europa. Solo har varit 

först ut med att lansera en del nya klädmärken i Sverige, en faktor som kan hänföras till 

sociala grupperingar. Att köpa produkter som är nya på marknaden, ”det senaste” kan av 

kunden uppfattas som en statushöjande faktor. De sociala grupperingar som tilltalas av detta 

är de sk innovators och early adopters . Företaget Solo hade svårigheter att definiera sin 

typkund, speciellt då det gäller jeans där företaget ansåg sig ha en bred kundkrets (15-80 år). 
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Om företaget har en bred och svårdefinierad kundkrets kan det vara svårt att veta vilka 

personliga faktorer som spelar in på kundkretsens konsumentbeteende. 

5.1.2.4 Tiger of Sweden 

Klädföretaget Tiger of Sweden säljer produkter i hela värden. Företaget startades och styrs 

från Sverige där även produkterna designas. Företaget grundades år 1903 och har därmed 

haft lång tid att studera hur exempelvis kulturella faktorer påverkar kunden. Företaget Tiger 

of Sweden ´s definition av typkund är en relativt välutbildad person, som vill sticka ut ur 

massan på ett diskret sätt. Kunden är modemedveten och hänger med i samhällsdebatten. I 

intervjun uppgav respondenten att deras kund har en mental ålder mellan 28-35 år. Deras 

kollektioner ska därmed tilltala en kundgrupp som känner sig som en person i 28-35 åldern 

oavsett biologisk ålder. Viljan att se ut som att man tillhör en yngre eller äldre åldersgrupp 

kan hänföras till att vilja tillhöra en viss social gruppering och där detta även ses som en hög” 

status. Företaget Tiger of Sweden samt Grandpa är de av företagen förknippas med hög 

social status då företagens produkter har höga snittpriser. 

5.1.3 Marketing intelligens system 

När det gäller kopplingen till Marketing Intelligens System framkom att Vero Moda via sin 

hemsida hämtar feedback från kunderna, dvs. företaget använder sina onlinekunders 

feedbacksystem för att få information.  

Solo och Grandpa, hämtar feedback muntligt indirekt från kunderna genom att motivera och 

uppmuntra säljarna att samla in denna information. Vid företaget Grandpa ansåg 

respondenten att företaget bör arbeta mer med att få in kundfeedback, exempelvis genom 

att utveckla sin teknik att uppmuntra säljarna att lämna in information och kommentarer 

från kunderna. 

Företagen Grandpa, Solo och Tiger of Sweden nätverkar externt genom att representanter 

från företagen besöker olika mässor samt åker på inspirationsresor. Grandpa hade vid ett 

tillfälle påbörjat en enkätundersökning som man skickade ut till sina kunder. Detta hade 

företaget dock inte arbetat vidare med. 

Tiger of Sweden hämtar en del feedback från kunder via sina återförsäljare exempelvis i 

samband med möten, där de diskuterar om hur produkterna fungerar. I teorin beskrivs detta 

som ”uppmuntra och samla in information om sina kunder via de anställda”. 
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Tre av de fyra intervjuade klädföretagen använde sig i första hand av information som samlas 

in muntligt. I den grad företagen sedan faktiskt använde sig av denna feedback från kunderna 

varierade dock.  

5.2 Slutsats 
 Vilka faktorer spelar in vid prognostisering, dels för kommande efterfrågan, samt själva 

processen från idé till produkt. 

Vero Moda prognostiserar efterfrågan genom att studera tidigare statistik över hur 

produktgrupper sålt. De ser också på vad som visas i den aktuella modebilden, vad butikerna 

efterfrågar samt i vissa fall vad kunder frågat efter. 

Grandpa påverkas av leverantörerna och det allmänna modet vid prognostisering. 

Leverantörerna ”säljer in” det som de tror ska komma till nästa säsong och enligt 

respondenten från Grandpa ”sitter leverantörerna på en mer trendkänslig stol än företaget”. 

Företaget Grandpa är styrt av vad som faktiskt erbjud av leverantörerna, eftersom de inte 

designar några egna produkter. Vad som köps in av det som leverantörerna erbjuder 

påverkas av inköparens  personliga smak och humör. Den intervjuade inköparen uttryckte 

detta som att ” det har varit väldigt mycket att sätta upp fingret i luften och känna av lite vad 

som kommer att funka. Man är ju inte mer än människa, så man påverkas ju av sin 

omgivning”.  Då Solo prognostiserar ser de delvis på vad som sålt bra tidigare. Inköparna ser 

också vilka trender som kommer genom att se vilka trender och märken det skrivs om. Alla 

som jobbar på Solo medverkar i prognostiserings processen, det vill säga de är 

inköpsansvariga på sett och vis även om det inte finns skrivet i deras arbetsbeskrivning.  

 

Tiger of Sweden åker ut på inspirationsresor och går på mässor för att ställa prognoser om 

den kommande efterfråga. Ekonomi avdelningen planera exakt hur mycket de ska ta in 

genom att titta dels på den tänkbara allmänna tillväxten och historik.  

 

 Vilka typer av relationer har företagen till sina kunder, samt hur samlar de in information 

om sina kunders efterfrågan? 

Vero Moda får information från de kunder som gått med i deras kundklubb. De använder sig 

av kundklubben för att få reda på vad deras kunder anser om dem.  

 

Respondenten på Grandpa betonar att de lägger mycket fokus och energi på att ge ett gott 

kundbemötande. Kunden ska uppleva att atmosfären i butiken ska vara välkomnande och 

skön. Vid grundandet av butikskedjan definierade Grandpa att ”Det ska kunna vara en butik 
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för alla”.  De har ett kundregister som de skickar ut nyhetsbrev till samt en Facebook sida, 

men de uppger att information från kund mestadels inkommer muntligt av kund i butik. 

Solo uppger att de bygger kundrelationer genom att ge god service, och god service i sig är 

deras målsättning. Genom god service vill de bygga ett förtroende hos kommande och 

befintliga kunder. Information om sina kunder tillhandahåller Solo med hjälp av deras 

kundregister som kunderna själva kan anmäla sig till genom att fylla i en blankett i butik. För 

att komma i kontakt med potentiella och befintliga kunder anordnar de även olika events och 

de finns på Facebook.  

Tiger of Sweden jobbar indirekt med kundfeedback för att samla in information från 

befintliga kunder. Denna information insamlas vid feedbackmöten som de har med sina 

butiker. På dessa möten får Tiger of Sweden reda på hur butikerna ser på produkterna utifrån 

en försäljnings perspektiv. Det kunden framfört i butik gälland exempelvis passform 

framkommer på dessa möten. De har inget direkt kundregister, men de har en webb och e-

handel som är internationell. Kunderna informeras per nyhetsbrev om nya kollektioner eller 

realisationer.  

 

 Vilken bild vill företagen förmedla till sina kunder, samt vilken är företagets bild av deras 

kunder? 

Vero Modas affärsidé ”Right place to shop and value for money” . Deras bild av typkunden är 

att det är en kvinna som är cirka 25 år och besöker butiken en gång i veckan. Men också att 

de är modemedvetna. 

Grandpas bild utåt är att de ska vara en butik för alla, att de vill vara mer miljömedvetna och 

erbjuda ett sortiment av både nytt och secondhand. Men också att produkterna ska hålla en 

hög kvalitet och att de håller i flera säsonger och även att de är emot överkonsumtion. Den 

bild de har av deras kunder är att de är kräsna, vill ha sin egen stil, är modemedvetna men 

också att de delar de värderingar som Grandpa vill förmedla. Solos bild utåt är att de ska vara 

bäst på jeans i Skandinaven men också erbjuda nya spännande varumärken som de kan vara 

ensamma om i Sverige. Deras bild av kunderna är att de är modemedvetna och vill ha sin 

egen stil, utöver detta hade svårt och uttala sig om sin typkund. 

Tiger of Sweden har en klar vision ”A better dressed world” och deras målsättning är  ”To 

attract and inspire the international premium fashion consumer trough a different and clean 

cut”. Den bild de har utåt är att deras kunder ofta är välutbildade, med god ekonomi och vill 

sticka ut ur mängden på ett diskret sätt. 
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6. Diskussion 

 
I detta avsnitt finns avslutande diskussion och förslag på fortsatt forskning. Syftet med detta 

avsnitt är att ge egna reflektioner över den information som framkom i resultat, analys och 

tolkning. 

6.1 Reflektioner 
I resultatet av undersökningen framkom att vid insamlingen av information för 

inköpsplanering till prognostisering beskrev tre(Grandpa, solo och Tiger of Sweden) av de 

fyra företagen att de åker på inspirationsresor, dvs. modevisningar och mässor för att få 

information om kommande kollektioner. Även Tre(Vero Moda, Solo och Tiger of Sweden) av 

de fyra intervjuade beskrev att företagen använde sig av tidigare historik vid 

inköpsplaneringen. Vero Moda belyser problematiken med att prognostisera Mode präglade 

produkter, det går aldrig att vara 100% säker när det gäller varor av den sorten.  En lösning 

på denna problematik kan vara att försöka förutspå trender genom att som DN artikeln 

testmarknad-for-världens-trender studera innovators och early adopters. En annan eventuell 

lösning vore att försöka påverka dessa genom att ge dem prover på kommande kollektioner, 

och låta dem marknadsföra produkterna. 

Om en produkt går sämre än förväntat hade de olika företagen strategier för hur det tacklade 

detta. Både Grandpa och Tiger of Sweden hade som lösning att omplacera produkten i butik, 

till en mer attraktiv placering. Granpa hade även som åtgärdstaktik att personalen klädde sig 

i plagget och att belysa produkten med hjälp av en kampanj. Tre av de fyra 

företagen(Grandpa, Solo och Tiger of Sweden) ville inte i första hand rea ut produkter som 

inte sålt så bra, det ville först och främst öka försäljningen med åtgärder. Vero Moda var den 

butik som direkt sänkte priset på varan. Det är intressant att de tre företag(Grandpa, Solo 

och Tiger of Sweden) som inte direkt ville sänka priset på produkten var de företag som sålde 

varor med ett högre snittpris. Alltså kan det tänkas att de har en större marginal(skillnaden 

mellan produktionskostnad och försäljningspris) att röra sig med. Det kan tänkas, att sälja 

varor till ett visst pris kan förknippas med en viss status som butikerna vill behålla. 

Kopplingen Status och pris omnämndes i konsumentbeteende teorin tidigare i teoridelen 

3.2.2. Grandpa pratade även om att sänkta priser har en negativ påverkan på marknaden, 

tillslut måste alla sänka priset och folk börjar att överkonsumera varor som säljs ut billigt på 

reor. Det är intressant att se att Grandpa förutom att tänka på god omsättning gör medvetna 

val för ett mer hållbart samhälle både gällande miljö och ekonomisk balans.    
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Två av de intervjuade företagen(Solo och Grandpa) nämnde vikten av riskfördelningen vid 

inköpen mellan leverantörerna och företagen. Respondenten från Grandpa beskrev det som 

en knäckfråga – hur ska man fördela risken mellan leverantören och företaget? 

Respondenterna från företaget Solo benämnde risktagandet som det ”klassiska problemet”, 

vem skall risken läggas på, leverantörerna eller företaget? I intervjuerna framkom även att 

Grandpa och Solo hade olika överenskommelser med olika leverantörer. Då 

prognostiseringen av efterfrågan kan vara svår bedömd kan det väga upp att ha fördelaktiga 

avtal med sina leverantörer gällande risk faktorn vid inköp. Både Grandpa och Solo kunde 

kräva mer fördelaktiga förutsättningar vid inköp från leverantörer de varit trogna under en 

längre tid. Det visar på att företag med tidens gång kan utföra mer säkra inköp genom att 

minska riskfaktorn. 

Två av företagen(Grandpa och Solo) hade inte någon väl utarbetad och formulerad affärsidé 

och målsättning. Att inne ha en klar målsättning underlättar om företaget exempelvis vill 

expandera. En affärsidé och målsättning förtydligar vad företaget står för både internt och 

externt och ger en väl fungerande totalkommunikation. Dock framkom det att företagen(Solo 

och Grandpa) vet vad de gör, men att de inte har formulerat och definierat i ord vad de 

faktiskt gör och vill göra. Studien visar att mindre företag går mer på känn och eget tycke vid 

prognostisering av efterfrågan. Inköpare(Grandpa och Solo) och produktutvecklarna(Solo) är 

på plats där det sker, alltså får det en direkt uppfattning av vad som efterfrågas. Det kan 

tänkas vara anledning till att det hittills inte specificerat en formulering för vad deras mål och 

affärsidé är. 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 
Om författarna hade haft möjlighet att utvecklat studien vore det av intresse att inkludera 

fler klädföretag i studien för att kunna utföra en bredare jämförelse. Det vore även intressant 

att undersöka hur man jobbar med prognostisering i klädbranschen jämfört med en annan 

bransch. I samband med en förnyad undersökning bör dock några av intervjufrågorna 

omformuleras. 

Det hade också varit intressant att utvidga undersökningen och studera kundaspekten. I 

denna uppsats ges endast företagets bild av huruvida de har kundkontakt och feedback. 

Kundaspekten hade gjort det möjligt att kunna belysa totalkommunikation ur fler aspekter. 

Fokusen i denna undersökning var dock att spegla företagets syn. 
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Bilagor 

1. Hur många butiker har ni i Sverige?  

2. Vad är er affärsidé och vilka är era mål?  

3. Hur skulle ni beskriva er typkund?  

4. Anser ni att era kunder är trendmedvetna?  

5. Vad har ni för cirka snittpriser ute i butik på jeans/klänning?  

6. Säljer ni era egna varumärken och/eller andras varumärken?  

7. Vilka öppet köp och bytesrätts villkor har ni?  

8. Har ni kundklubb/ kundregister?  

9. Jobbar ni med kundfeedback? Om sådant är fallet hurdå?  

10. Är era kampanjer och er reklam speciellt utformade för Sverige?  

11. Har ni en inköpsavdelning i Sverige? Om ja, hur mycket kan ni på inköpsavdelningen påverka 

utbudet och på vilket sätt?  

12. Vilka faktorer påverkar utbudet i butik?  

13. Hur bedömer ni efterfrågan?  

14. Designar ni några egna produkter?  

15. Tillverkas egendesignade produkter externt eller internt?  

16. Hur prognostiserar ni efterfrågan?  

17. Vilka olika faktorer ser ni på i prognostiseringen av efterfrågan?  

18. Hur lång tid tar det från att ställa en prognos tills att produkten hamnar i butik?  

19. För hur lång tid framåt görs prognoser över vad som ska komma i sortimentet?  

20. Vad gör ni om något plagg går mycket bättre eller sämre än förväntat i försäljningen? Har ni  

21. någon åtgärdsplan på detta?  

22. Har ni någon inköps ansvarig i varje butik?  

23. Hur säkra är ni på den prognos som ni ställer gällande efterfrågan på klädesplagg?  

24. Finns det viss säkerhetslager på butikerna/centrallager?  

25. Hur ofta får ni in leveranser? Nya produkter? Befintliga produkter? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


