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ABSTRACT 
 
The purpose of this thesis was to illuminate and create a deeper understanding of how small 
niche retail businesses within the apparel industry position themselves. We aimed to investi-
gate how these small niche retail businesses create their position and how they communicate 
these positions to their target market. To be able to investigate the positioning-process within 
these small niche retail businesses a case study was conducted based on interviews with two 
respondents from two different companies and observations of these businesses physical envi-
ronments. The study indicated that the small niche retail businesses mainly make use of emo-
tional aspects and their assortment range to create their position. To communicate their posi-
tion to their target market they mainly use their in-store personal selling and their assortment 
range.          



 

FÖRORD 
 
Vi vill tacka våra respondenter Robert Karlsson på Diva Fashion och Samira Haidič på Doris 
som tog sig tid att låta sig bli intervjuade och dela med sig av de tankar de har kring sina före-
tag. Vi vill också tacka de opponenter som under arbetets gång gett bra och konstruktiv kritik, 
samt vår handledare Richard Wahlberg för snabb respons på spörsmål under arbetets gång. 
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1. Inledning 
 

et första kapitlet presenterar en kort bakgrund till vårt ämnesval som sedan följs av en 
problemdiskussion där vi presenterar begrepp som positionering, nischmarknadsföring 

och hur företag kommunicerar sin position. Detta leder i sin tur fram till syfte samt forsk-
ningsfrågor.  

1.1 Bakgrund 
Sist i distributionskanalen från producent till slutgiltig konsument är detaljhandeln (Detalj-
handeln, 1990). Denna delas upp i två huvudvarugrupper: sällanköpsvaror och dagligvaror, 
där klädbranschen ingår i den förstnämnda. I vår uppsats kommer vi att fokusera oss på kläd-
branschen. Tendensen inom detaljhandeln går mot större butiker, samtidigt som butikerna 
oftare ingår i nationella eller regionala kedjor. Varuhusen i städers centrum ersätts i allt större 
utsträckning av olika typer av köpcentrum och gallerior (ibid). Detaljhandeln i Sverige är en 
av de mest betydelsefulla näringsgrenarna med ett relativt stort bidrag till BNP1 på cirka 10 
procent (Svensk Handel, 2006). Tillväxten inom detaljhandeln har också under de 10 åren 
som föregick 2006 varit stabil och legat på en genomsnittlig tillväxttakt på cirka 4 procent per 
år (ibid). För klädbranschen låg tillväxten under 2007 nära den genomsnittliga tillväxten för 
detaljhandeln i stort och var under året 3,9 procent (SCB, 2008). Enligt Handels Utrednings-
institut (HUI, 2008) väntas försäljningstillväxten inom detaljhandel fortsätta vara stark under 
2008 och 2009 på grund av de ekonomiskt starka svenska hushållen. Handels Utredningsinsti-
tut beräknar att den genomsnittliga tillväxten för detaljhandeln under 2008 kommer att uppgå 
till 5,5 procent (ibid).     
 
Konkurrensen inom detaljhandeln är stor, vilket innebär att många av aktörerna i branschen 
agerar under ett starkt konkurrenstryck (Svensk Handel, 2006). De trender som är starkast 
inom detaljhandeln, där klädbranschen ingår, är den ökande internationaliseringen och den så 
kallade ”billighets-trenden” med stark prispress och sjunkande priser. Den ökande internatio-
naliseringen innebär att stora internationella aktörer i allt större utsträckning börjar konkurrera 
med mindre, lokala handlare. Exempel på detta är internationella aktörer som genom etable-
ring av ett eget butiksnät eller genom uppköp av existerande butikskedjor slår sig in på den 
svenska marknaden. De stora aktörerna, vilka i många fall är internationella, utnyttjar sin stor-
lek och sina stordriftsfördelar för att ta marknadsandelar och konkurrerar ut mindre aktörer. 
En av konsekvenserna av detta är att lokala aktörer inom detaljhandeln möter en stor konkur-
rens från dessa större aktörer med stora inköpsvolymer och goda förutsättningar att konkurre-
ra med pris, vilket skapar en nedåtriktad prispress. Denna utveckling har i sin tur resulterat i 
den andra starka trenden inom detaljhandeln, nämligen ”billighets-trenden” med sjunkande 
priser. ”Billighets-trenden” har drabbat den samlade detaljhandeln hårt men det är främst sko- 
och klädhandeln som blivit värst drabbad med stadigt sjunkande priser sedan 2004 (ibid).  
 
En annan trend inom detaljhandeln är den omfattande mobiliteten2, vilket är en följd av att 
konsumenter i större utsträckning använder sig av sina bilar (Svensk Handel, 2006). Denna 
omfattande mobilitet leder till att handeln koncentreras till externa handelsområden utanför 
städerna samt till de större städerna och centralorterna (ibid).  

                                                 
1 Förkortning av bruttonationalprodukt vilket innebär sammanfattningen av hela värdet av ett lands produktion 
av varor, tjänster och investeringar under viss tid, vanligen ett år (Bruttonationalprodukt, 1990). 
2 Avser den fysiska rörligheten hos en befolkning vilken bland annat innefattar dagligt resande (Mobilitet & 
rörlighet, 1990). 

D 
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På grund av den starka konkurrensen och den starka prispressen är det enligt Svensk Handel 
(2006) viktigt för aktörer inom klädbranschen som inte kan konkurrera med lågt pris att satsa 
på att utöka tjänsteinslagen i sina utbud för att positionera sig. Även Moore och Fairhurst 
(2003) anser att eftersom konkurrensen inom klädesbranschen blir allt hårdare ökar betydel-
sen för klädbutiker att tänka på hur de exponerar sina varor, hur servicen är och vilket pris de 
har jämfört med sina konkurrenter, allt för att kunna möta konsumenternas behov och positio-
nera sig hos dessa. Utifrån detta finner vi det intressant att undersöka hur positionering bland 
återförsäljare inom den starkt konkurrensutsatta klädbranschen tar sig uttryck.   

1.2 Problemdiskussion 
Brooksbanks (1994) definierar positionering som en process vilken involverar att ta fram 
målmarknader genom segmentering, analysera konkurrenternas mål och definiera företagets 
egna konkurrensfördelar. Segmentering innebär enligt Brooksbank att dela in större markna-
der i distinkta undergrupper med liknande behov och önskemål. För att segmentera markna-
den kan företag enligt Brooksbank bland annat använda sig av faktorer som geografi (var 
kunderna är lokaliserade), demografi (vilka kunderna är) och psykografi (vilka attityder och 
beteenden kunderna har). Quinn, Hines och Bennison (2007) menar att inom klädbranschen är 
det svårt att använda sig av detta synsätt på segmentering på grund av den ombytliga efterfrå-
gan som är ett kännetecken för denna bransch. Författarna lyfter istället fram att inom kläd-
branschen kan ett mer intuitivt och erfarenhetsbaserat sätt att segmentera marknaden ha klara 
fördelar i jämförelse med ett mer processinriktat sätt. De krav som en framgångsrik segmente-
ring ska uppfylla är enligt Brooksbank (1994) att det finns likheter bland kunderna inom seg-
menten, att det finns olikheter mellan segmenten, att segmenten kan nås av företaget och att 
segmenten är stora nog för att generera en vinst för företaget. Efter företaget har definierat 
olika segment bör det välja att fokusera sin marknadsföring på det eller de segment vars be-
hov det kan möta mest effektivt, vilka därefter blir företagets målmarknad eller målmarknader 
(ibid). 
 
Enligt Kotler och Keller (2006, s 310) är positionering en av grundstenarna som företag kan 
bygga sin marknadsföringsstrategi på. Positionering är enligt Uggla (2006, s 11) ett viktigt 
begrepp som ämnar påminna oss om att alla köpbeslut som tas på marknaden relateras till 
någonting annat och innebär en jämförelse. Det finns två huvudsakliga definitioner av vad 
positionering innebär. Kotler (2001, s 178) definierar positionering som handlingen att skapa 
en image för företagets erbjudande som upptar en distinkt plats i målmarknadens sinne. Vida-
re menar Kotler att det slutliga målet med positionering är att framgångsrikt skapa ett mark-
nadsfokuserat värdeförslag, ett kraftfullt argument till varför målgruppen borde köpa produk-
ten (ibid). Ries och Trouts (2001, s 2) definition av positionering har mer taktiska grunddrag 
och utgår från något redan existerande, till exempel en produkt, ett företag, en tjänst, en insti-
tution eller en person. Vidare menar Ries och Trout (2001, s 3) att positionering är vad företa-
get gör med sinnet hos sin målmarknad, med andra ord, hur företaget positionerar sin produkt 
i sinnet på sin målmarknad.  
 
Enligt Ghodeswar (2008) är det viktigt för ett företag att besitta en grundlig kunskap om kun-
dernas uppfattningar, beteenden, produkt- och tjänsteattribut samt dess konkurrenter för att 
skapa en stark position på marknaden. Newman och Patel (2004) påpekar att om ett företag 
ska kunna positionera sig på ett hållbart sätt inom klädesbranschen måste det ha en förmåga 
att definiera behoven hos sin målmarknad och utveckla en marknadsföringsmix som möter 
dessa behov. Porter (1996) lägger till skillnad från Ghodeswar samt Newman och Patel fokus 
på företagets egna resurser vid positionering, Porter lägger utifrån detta fram tre huvudsätt för 
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att positionera sig som företag kan använda sig av. Variansbaserad positionering utgår från att 
företag väljer att utforma sina produkterbjudanden och sin position utifrån de kapaciteter som 
företagen innehar istället för utifrån kundernas önskemål. Behovsbaserad positionering inne-
bär att företag utgår från sina målmarknaders behov och utformar sin position för att tillfred-
ställa största möjliga antal av dessa behov som möjligt. Accessbaserad positionering innebär 
att företaget positionerar sig i segment med likheter i företagets möjlighet att nå dessa (ibid). 
Hooley, Möller och Broderick (1998) utgår också de ifrån företagets egna resurser när det 
gäller att positionera sig och lyfter fram sex olika sätt företag kan positionera sig på, nämligen 
prispositionering, teknisk-kvalitetpositionering, servicepositionering, innovationspositione-
ring, kundanpassningsbaserad positionering och unikhetspositionering. Där positionering ge-
nom unikhet är en specifik kombination av de fem andra sätten (ibid). Hooley och Greenley 
(2005) lyfter fram att för att företag ska kunna skapa en stark position krävs det en kombina-
tion av att på lång sikt bidra till ett utökat värde för företagets målmarknad och att bygga detta 
utökade värde på företagets egna resurser. Hooley och Greenley påpekar också att hur ett fö-
retags position kommer att utformas beror på vilken kombination av olika fördelar, som pris, 
kvalitet och så vidare som uppskattas av målmarknaden och hur olika resurser som företaget 
har kombineras för att uppnå positionen. En högre grad av komplexitet i företagets kombina-
tion av resurser gör det svårare för konkurrenter att imitera företagets position, vilken resulte-
rar i en stark position för företaget på målmarknaden. Författarna påpekar dock att det inte 
enbart går att lita till företagets resurser vid skapandet av företagets position och lyfter fram 
att företag måste övervaka sina målmarknader, för att upptäcka förändringar som kan göra 
deras position mindre konkurrenskraftig och om möjligt anpassa eller förändra företagets po-
sitionering för att möta dessa förändringar.  
 
Teplensky, Kimberly, Hillman och Schwartz (1993) definierar nischmarknadsföring som en 
marknadsföringsstrategi med fokus på ett specifikt behov, eller ett specifikt geografiskt-, de-
mografisk- eller produktsegment. Enligt Dalgic och Leeuw (1994) kan nischmarknadsföring 
ses som det slutgiltiga steget i ett företags segmentering. I motsats till detta står Chalasani och 
Shanis (1992) syn på nischmarknadsföring som en process som startar med ett fåtal kunder 
behov och senare växer till en större kundbas, en form av omvänd segmentering. Kotler och 
Keller (2006, s 242) lyfter fram att det finns fem karaktärsdrag hos ett nischsegment. Dessa är 
att kunderna i en nisch: har ett antal distinkta behov, de är villiga att betala ett premiumpris 
till det företag som tillfredställer dessa, nischen har ett lågt intresse bland konkurrenter, 
nischmarknadsföraren kan få ekonomiska fördelar genom specialisering och nischen har po-
tential när det gäller storlek, vinst och tillväxt (ibid).   
 
Parrish, Cassill och Oxenham (2006) menar att det går att identifiera tre framgångsfaktorer för 
företag som agerar på en nischmarknad. Den första är en stabil, lojal kundbas där kunden inte 
lätt överger företaget till förmån för konkurrenter samtidigt som marknadsnischen är tillräck-
ligt liten att den inte attraherar alltför många konkurrenter. Vidare menar Parrish et al att det 
är viktigt att känna till kundernas behov och önskemål för att på detta sätt kunna positionera 
sig hos dessa på ett bättre sätt än företagets konkurrenter. Den tredje framgångsfaktorn har 
Parrish et al valt att kalla andra viktiga framgångsfaktorer, där författarna tar upp differentie-
ring genom utökade erbjudanden som ett sätt att skilja sig från konkurrenterna. För att posi-
tionera sig lyfter Dalgic och Leeuw (1994) fram att nischföretag måste differentiera sig från 
andra företag genom att ta reda på sina kunders sanna värderingar och tilltala dessa med sina 
produkter. Jarvis och Goodman (2005) lyfter fram att en konkurrentkraftig position kan upp-
nås av ett nischföretag genom att kombinera hög kvalitet på produkten, väldefinierade och 
konsekventa varumärkesassociationer, göra produkten ovanlig och unik och att skapa en unik 
historia kring företaget eller produkten. Hooley och Grennley (2005) lyfter fram att för många 
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små företag som arbetar med nischmarknadsföring är det vanligt att positionera sig med över-
lägsen service vilket innebär att känna till deras kunders behov och skapa och utnyttja relatio-
ner med dessa. Med småföretag avses här företag som överensstämmer med EU:s (NUTEK, 
2008) definition av mikroföretag vilka har färre än tio anställda och vars omsättning eller ba-
lansomslutning understiger 2 miljoner euro per år. Parrish, Cassill och Oxenham (2004) me-
nar att inom klädbranschen använder sig småföretag ofta av nischmarknadsföring, eftersom 
detta för med sig som möjligheten att genom stor kännedom om målmarknaden kunna skapa 
lojala kunder. Enligt författarna är ytterligare en anledning till att småföretag inom klädbran-
schen väljer att använda sig av nischmarknadsföring att detta kan skydda företagen mot låg-
priskonkurrenter.    
 
Uggla (2006, s 127 f) påpekar att de verktyg som företag kan använda sig av för att överföra 
information om vilken position företaget har till sin målmarknad är marknadsmixen, med 
andra ord produkt, pris, plats och påverkan. Uggla menar vidare att den specifika marknadsfö-
ringsmixen skapar en viss image kring ett företag vilket bör överensstämma med den positio-
neringsstrategi som ligger bakom marknadsföringsmixen.  
 
Newman och Patel (2004) lyfter fram att valet av klädstilar och vilket sortiment som en åter-
försäljare av kläder väljer att ta in har ett stark inflytande på hur dess image uppfattas hos dess 
målmarknad. Författarna menar vidare att dessa två faktorer också är avgörande för konsu-
menterna när det gäller om de väljer att bli del av ett företags återkommande kundkrets. I vår 
studie är det dessa aktörer inom klädbranschen, nämligen återförsäljarna, som vi kommer att 
koncentrera oss på. 
 
Wood och Pierson (2006) menar att företag med hjälp av priset på dess produkter kan signale-
ra vilken typ av positioneringsstrategi som företaget använder. De huvudsakliga inriktningar-
na när det gäller positionering med hjälp av priset som författarna lyfter fram är lågpris samt 
ett högre premiumpris. Wood och Pierson menar också att det bör finnas en stark koppling 
mellan hur ett företag använder sitt pris för att signalera sin position och kvaliteten på företa-
gets produkter. Där ett högre pris bör reflektera ett utökat värde hos produkten för att få en 
konsekvent signal som riktas mot kunden när det gäller företagets position (ibid).  
 
När det gäller platsens användande för att signalera ett företags position till sin målmarknad 
påpekar Newman och Patel (2004) vikten av att skapa en viss sorts atmosfär. Företag inom 
klädbranschen kan i affären använda sig av faktorer som viss sorts musik i anpassad till mål-
marknaden. Författarna lyfter också fram att faktorer som tillgång till provhytter, kassor och 
en layout som underlättar shopping kan användas för att signalera företagets position och dif-
ferentiera det från dess konkurrenter. De vanligast förekommande verktyg som företag an-
vänder sig av för att kommunicera sin position till sin målmarknad är enligt Ghodeswar 
(2008) påverkansmedlen reklam, direktreklam, sales promotion, Internet och integrerad 
kommunikation. Där integrerad kommunikation enligt Uggla (2006, s 137) innebär en effektiv 
integration och balans mellan de olika komponenterna av marknadskommunikationsmixen. 
Ghodeswar (2008) menar vidare att det viktigaste med företagets kommunikation av sin posi-
tion är att skapa en vision hos målmarknaden av hur företaget vill uppfattas. Detta kan enligt 
Ghodeswar möjliggöras genom kreativa påverkansbudskap som bryter igenom ”bruset”3 på 
marknaden och skapar ett starkt intryck på målmarknaden. Newman och Patel (2004) lyfter 
fram att för att signalera en klar image och genom detta skapa en stark position är det viktigt 
                                                 
3 Kotler (2002, s 633) definierar brus som oplanerade händelser som påverkar meddelandet som avsändaren i en 
kommunikationskanal skickar till mottagaren, vilket resulterar i att meddelandet inte tolkas som avsändaren 
avsett.  
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att ha en helhetssyn på marknadsföringsmixen och anpassa påverkansbudskapet och produkt-
utbudet för att passa dess målmarknad. 
 
Den första kärnfrågan vår problemdiskussion behandlar är vad positionering innebär vilket på 
ett tydligt sätt definieras av Brooksbank (1994), Kotler (2001, s 178), Ries och Trout (2001, s 
3) samt Uggla (2006, s 11), vilka alla med varierande infallsvinklar menar att positionering i 
grunden är den metod som ett företag använder för att skapa en specifik bild och uppfattning 
av företaget hos dess målmarknad. Därefter presenterar vi ett antal olika strategier för positio-
nering där huvudinriktningarna är dels en marknadstillvänd som representeras av Ghodeswar 
(2008) samt Hooley och Greenley (2005), samt en inriktning mer baserad på företagets egna 
resurser som representeras av Porter (1996) samt Hooley, Möller och Broderick (1998). Vida-
re lyfter vi fram hur nischföretag arbetar med positionering där Parrish, Cassill och Oxenham 
(2006) och Goodman (2005) lyfter fram att kunskap om målmarknaden är avgörande för en 
framgångsrik positionering för nischföretag. Den andra kärnfrågan i vår problemdiskussion är 
hur företag kan kommunicera sin position till sin målmarknad. Här visar Uggla (2006, s 137), 
Ghodeswar (2008) samt Newman och Patel (2004) på det faktum att företag bör ha en hel-
hetssyn på sin marknadsföringsmix för att effektivt kunna kommunicera sin position till mål-
marknaden. 
  
Litteraturen presenterar främst teorier och resultat rörande hur företag i allmänhet arbetar med 
positionering och hur de bör kommunicera sin position till sin målmarknad. Enligt vår mening 
innebär detta en brist i teorin kring hur små nischade detaljhandelsföretag inom klädbran-
schens detaljhandelsled arbetar med positionering. Detta i kombination med förhållandena 
bland återförsäljare inom klädbranschen som vi presenterade i vår bakgrund leder fram till 
vårt intresse av att belysa hur små nischade detaljhandelsföretag inom klädbranschen arbetar 
med positionering samt hur tillämpningsbara de olika teorierna är för dessa företag. Detta 
leder i sin tur fram till vårt syfte samt forskningsfrågor. 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna C-uppsats är att belysa och ge en djupare förståelse av positionering bland 
små detaljhandelsföretag inom klädbranschen med inriktning mot nischsegment. För att uppnå 
detta syfte har vi valt att söka svar på nedanstående forskningsfrågor. 
 
FF1: Hur positionerar sig små nischade detaljhandelsföretag inom klädbranschen? 
 
FF2: Hur kommunicerar små nischade detaljhandelsföretag inom klädbranschen sin 
position mot sin målmarknad? 
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2. Teori 
 

 detta kapitel redogör vi för och förklarar befintliga teorier kring hur företag kan positio-
nera sig  på marknaden samt hur företag kan kommunicera sin position till sin målmark-

nad. Genom detta skapas den teoretiska referensram vi använder oss av vid vår empiriska 
undersökning.  

2.1 Att positionera företaget 
Brooksbank (1994) presenterar ett företags positionering som en tredelad process. Denna in-
nebär att företaget först ska definiera den målmarknad som de ska rikta sig mot, sedan analy-
sera hur andra aktörer på marknaden har valt att konkurrera och slutligen välja hur företaget 
själv ska bygga sin position som de kommer att använda för att konkurrera med övriga aktörer 
på marknaden. Även Kapferer (2004, s 100) och Uggla (2006, s 106 f) ser positioneringen 
som en process men lägger större vikt vid att analysera företagets målmarknad vid framtagan-
det av företagets position. Vi har valt att utgå ifrån Brooksbanks processinriktade syn på fram-
tagandet av ett företags position och använder den som en grund i den följande framställelsen. 

2.1.1 Definiera företagets målmarknad 
Enligt Uggla (2006, s 107) börjar arbetet med att ta fram ett företags målmarknad med att 
segmentera marknaden. Enligt Kotler och Keller (2006, s 247-257) kan företag använda sig av 
fyra huvudsakliga variabler för att dela upp marknaden i olika segment, dessa är: 
 

–  Geografiska variabler: detta innebär att dela in marknaden i olika geografiska enheter 
som nationer, regioner, kommuner, städer och stadsdelar. 

– Demografiska variabler: dessa variabler kan vara till exempel ålder, kön, inkomst, 
yrke, utbildningsnivå och religion. Dessa variabler är populära vid indelning av mark-
nader i segment på grund av att kunders behov och önskemål ofta är kopplade till de 
demografiska variablerna samt att de demografiska variablerna är relativt enkla att 
mäta. 

– Psykografiska variabler: dessa variabler är en blandning av psykologiska och demo-
grafiska variabler som används för att få ytterligare förståelse för kundernas karaktärs-
drag utöver de demografiska variablerna. Vanliga psykografiska variabler är person-
lighet, livsstil och värderingar vilka kan vara högst varierande inom ett demografiskt 
segment. 

– Beteendemässiga variabler: vid användning av dessa variabler vid segmentering delas 
kunderna in i segment efter kunskap om, attityd mot, användning av och respons till 
en produkt. Genom dessa variabler kan företag få fram segment efter till exempel hur 
ofta kunder använder och köper deras produkter, när de använder dem och hur lojala 
kunderna är mot företaget och dess produkter. 

 
Efter att företaget har identifierat ett antal olika marknadssegment ska det enligt Kotler och 
Keller (2006, s 261 f) besluta vilka eller vilket segment det ska rikta sig mot, som därigenom 
blir dess målmarknader eller målmarknad. Hur företaget väljer att agera beror på hur attraktivt 
de respektive segmenten är samt hur företagets mål och resurser ser ut. För att uppfylla kraven 
för en potentiell målmarknad bör ett segment vara mätbart för företaget, ha potential för att 
generera vinst för företaget, vara enkelt för företaget att nå, reagera annorlunda än övriga 
marknadssegment på olika marknadsföringsmixelement och vara möjliga för företaget att 
agera mot när det gäller att attrahera och betjäna. Företag kan efter detta välja att rikta sig mot 
ett enskilt segment med endast en produkt, rikta sig till vissa specifika segment med olika 

I 



 TEORI 
 

 7

produkter, specialisera sig på att erbjuda en specifik produkt till alla segment, specialisera sig 
på ett segment med flera produkter och rikta sig mot hela marknaden med olika produkter 
(ibid). Av dessa olika alternativ använder sig nischföretag enligt Kotler och Keller (2006, s 
242) oftast sig av alternativen att rikta sig till ett visst segment med en viss produkt eller att 
rikta sig till ett visst segment med ett flertal produkter. Quinn, Hines och Bennison (2007) 
kritiserar detta sätt att se segmentering av marknaden som en statisk process. Författarna me-
nar att på dynamiska marknader, som klädmarknaden, kan detta statiska synsätt vara riskabelt 
eftersom de kan medföra att företag använder sig av kännetecken för att identifiera sin mål-
marknad långt efter dessa kännetecken har ändrat sin karaktär. Quinn et al menar vidare att 
det är av betydelse att beakta den roll som intuition har vid segmentering på dynamiska mark-
nader, såsom klädmarknaden, samt lyfter fram betydelsen av en organisations tidigare erfa-
renhet när gäller segmentering av en marknad (ibid).     

2.1.2 Analys av de faktorer som påverkar valet av position 
Brooksbank (1994) lyfter fram att för att ett företag ska kunna skapa en konkurrenskraftig 
position är det av avgörande betydelse att det gör en grundlig analys av hur övriga aktörer på 
marknaden valt att konkurrera och positionera sig. Detta möjliggör för företaget att utvärdera 
de konkurrensfördelar det egna företaget har som kan utnyttjas för att positionera sig mot de 
andra aktörerna på marknaden (ibid). Uggla (2006, s 34 f) påpekar att den slutgiltiga positio-
nen som ett företag kommer att inta påverkas av faktorer som är utanför företagets egen kon-
troll. Enligt Porter (1980, s 4 ff) kan ett företag analysera konkurrensen i en bransch utifrån 
fem konkurrenskrafter vilka bidrar till att forma hur företagen inom en bransch väljer att posi-
tionera sig. Nedan presenteras Porters konkurrensfaktorer och dessas påverkan och inbördes 
betydelse för hur ett företags beslut om positionering påverkas av dem.     
 

- Rivalitet mellan nuvarande konkurrenter: Mellan de nuvarande aktörerna inom en 
bransch finns det enligt Porter (1980, s 4 ff) en rivalitet eller ett konkurrenslandskap 
mellan aktörer som följer samma generella konkurrensstrategi. Enligt Uggla (2006, s 
26 ff) är dessa generella konkurrensstrategier tre till antalet och innebär att företag väl-
jer att satsa på kostnadsledarskap, differentiering eller fokusering för att konkurrera på 
marknaden. Kostnadsledarskap innebär att ett företag satsar på att konkurrera genom 
att hålla nere dess kostnader och erbjuder företagets produkter till ett lågt pris. Diffe-
rentiering innebär att ett företag skapar en positivt upplevd skillnad gentemot konkur-
renterna som företaget tar ut ett högre pris för av dess kunder. Differentieringen kan 
enligt Uggla skapas genom till exempel teknisk innovation, avancerad design eller 
formgivning. Den sista generella konkurrensstrategin är fokusering vilket innebär att 
ett företag har en tydlig inriktning på att tillgodose ett visst specifikt segments behov, 
vilket är tydligt definierat, snarare än hela marknaden. Företag delas in i strategiska 
grupper utifrån vilka konkurrensstrategier företagen följer och de företag som följer 
samma strategi tillhör samma strategiska grupp. Hur stor rivaliteten är inom den speci-
fika strategiska gruppen beror enligt Uggla på hur svårt det är att lämna branschen och 
hur hög marknadstillväxten är, är båda dessa faktorer omfattande blir rivaliteten mel-
lan aktörerna stor (ibid). Newman och Patel (2004) lyfter fram att inom klädbranschen 
är konkurrensen mellan aktörer intensiv. Paulins och Geistfeld (2003) lyfter fram att 
för klädåterförsäljare med butik innebär denna konkurrens utöver konkurrens från öv-
riga butiker även konkurrens från postorder, TV-shop och Internetbaserade klädåter-
försäljare. Brïdson och Evans (2004) menar att klädbranschen också lider av en brist 
på differentiering mellan aktörer på marknaden samt svårigheter för företag att behålla 
de konkurrensfördelar de skapar på lång sikt.  
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- Köpare: Dessa aktörer påverkar enligt Porter (1980, s 4 ff) hur företagen inom en 
bransch positionerar sig genom deras förhandlingsstyrka, vilket i sin tur beror på deras 
antal, koncentration och villighet att köpa stora volymer. Uggla (2006, s 36) påpekar 
att denna grupps förhandlingsstyrka är en viktig komponent för att avgöra ett företags 
positionering, detta utifrån att ett starkt differentierat och väl positionerat företag kan 
minska köparens förhandlingsstyrka i relationen mellan de två aktörerna.  

- Leverantörer: Enligt Porter (1980, s 4 ff) påverkar även denna grupp aktörer hur före-
tag inom en specifik bransch väljer att positionera sig genom sin förhandlingsstyrka, 
vilken skapas av hur unika produkter dessa levererar samt om de kan hota att börja 
konkurrera direkt med aktörerna inom branschen.  

- Nyetablerare: Hotet från denna grupp påverkar enligt Porter (1980, s 4 ff) konkurrens-
situationen i en bransch på ett märkbart sätt. Hur stark hotet är beror på de inträdes-
hinder som finns för denna grupp när det gäller att slå sig in på marknaden (ibid). För 
att höja dessa hinder är det enligt Uggla (2006, s 37 f) av stor vikt för företagen i bran-
schen att arbeta med produktdifferentiering och en stark positionering.   

- Substitut: Detta är enligt Porter (1980, s 4 ff) någonting som fyller samma behov på en 
marknad som de aktörer som befinner sig inom en viss bransch gör. Uggla (2006, s 
39) påpekar att hur stor påverkan dessa har på hur företagen inom en bransch utformar 
sin positionering beror på hur villiga köparna är att byta säljare, om substitutets pris är 
lågt och om hur stora omställningskostnaderna för köparna att byta säljare är.  

 
Uggla (2006, s 39) lyfter fram att dessa fem konkurrenskrafter kan ses som spelplanen där ett 
företags positioneringsprocess utspelar sig. På denna plan blir sedan företagens konkurrens-
strategier, som är grunden för dess positionering, ett avgörande verktyg för företaget i dess 
kamp för överlevnad (ibid). Kotler och Keller (2006, s 310) lyfter fram att efter ett företag har 
genomfört analysen av branschen som beskrivits ovan samt definierat det eller de målmark-
nader det kommer rikta sig mot har det definierat sin referensram för konkurrens, vilket är 
vilka företag och produkter eller produktuppsättningar som företaget konkurrerar med och 
vilka funktioner som är nära substitut till det, samt vilka eller vilket segment företaget riktar 
sig till.       

2.1.3 Definiera företagets position 
Efter ett företag har definierat sin referensram för konkurrens är nästa steg enligt Uggla (2006, 
s 114) att värdepositionera företaget eller dess produkter. Detta innebär enligt Uggla att före-
taget positionerar sig på två plan, dels genom relationen med den kategori det tillhör och se-
dan med den essentiella skillnaden som utmärker det specifika företaget. Uggla lyfter fram att 
det inte enbart vid positionering räcker att muta in en skillnad i sinnet hos konsumenten utan 
att det även är av betydelse att relatera till kategorin samtidigt som företaget uttrycker en spe-
cifik skillnad, för att skapa en konkurrenskraftig och balanserad position (ibid). Detta synsätt 
delas även av Kotler och Keller (2006, s 312) som menar att för att visa på en relation till den 
kategori det vill visa att det tillhör ska ett företag lyfta fram associationer som knyter det till 
den specifika kategorin, vilket Kotler och Keller kallar för paritetspunkter (points-of-parity). 
Paritetspunkter innebär enligt Anderson, Narus och Van Rossum (2006) element hos företaget 
och dess erbjudande som till största del överensstämmer med utförandet och funktionaliteten 
hos företagets närmsta konkurrenter. Kotler och Keller (2006, s 313) lyfter fram att paritets-
punkter är associationer som konsumenter ser som avgörande för att en aktör på marknaden 
ska anses tillhöra en viss produkt- eller tjänstekategori. För att förmedla det som särskiljer det 
specifika företaget från dess konkurrenter ska det enligt Kotler och Keller (2006, s 312) lyfta 
dess skillnadspunkter (points-of-difference). Enligt Anderson et al (2006) innebär ett företags 
skillnadspunkter element i ett företags erbjudande som gör det överlägset eller underlägset det 
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näst bästa alternativet i samma kategori. Kotler och Keller (2006, s 312) har en något annor-
lunda syn än Anderson et al på vad skillnadspunkter är och menar att skillnadspunkter är at-
tribut eller fördelar som konsumenter starkt associerar med ett företag eller dess produkter, 
som konsumenter utvärderar som positiva och som konsumenterna anser att de inte kan finna 
hos konkurrenter till det specifika företaget (ibid). Kapferer (2004, s 100) har ytterligare en 
syn på skillnadspunkter och anser att detta är ett företags eller produkts existensberättigande 
och ska svara på frågan, mot vem.   

2.1.3.1 Paritetspunkter 
För att skapa en initial bild av företaget eller dess produkter bör ett företag enligt Kotler och 
Keller (2006, s 314) först definiera sin tillhörighet till en viss kategori. Kapferer (2004, s 102 
f) lyfter fram att detta bör ge en objektiv bild av företagets kategoritillhörighet samt en sub-
jektiv bild hos konsumenten, vilken enligt Kapferer är den bild företaget kan bygga dess kon-
kurrensfördelar på. Enligt Uggla (2006, s 115 ff) kan ett företag för att lyfta fram närheten och 
de paritetspunkter det har till en viss kategori använda sig av psykologisk värdepositionering 
och generell värdepositionering. Kapferer (2004, s 100) har en lite annorlunda syn och menar 
att kategoritillhörighet bör skapas genom att svara på frågorna varför, för vem och när en pro-
dukt används. Enligt Uggla (2006, s 115) innebär psykologisk värdepositionering att företaget 
positionerar sig utifrån vilken emotionell, med andra ord känslomässig, och kognitiv involve-
ring som produkterna i en kategori innebär för kunden. Kognitiv involvering åsyftar att kun-
den involverar intellekt, tankar och intelligens (ibid). Enligt Rintamäki, Kuusela och Mitronen 
(2007) är funktionellt värde, vilket innebär ett tillfredställande av kunders behov, av vikt vid 
en relativt hög kognitiv involvering. Uggla (2006, s 115) belyser att ett företag kan följa fyra 
alternativa psykologiska värdepositioneringsstrategier. Dessa presenteras nedan: 
   

- Emotionell positionering: till denna kategori och positioneringsstrategi hör företag 
vars erbjudanden främst involverar ett känslomässigt ställningstagande vid köpet, vil-
ket är vanligt inom klädbranschen (ibid). Denna kategoris produkter har enligt Uggla 
(2006, s 117) ofta ett stort symbolvärde. Detta värde skapas enligt Rintamäki, Kuusela 
och Mitronen (2007) bäst genom att lyfta fram andra faktorer än produktens funktio-
nella värden och bör framhäva en individs självförverkligande genom signaler som är 
invävda i konsumtionen av produkterna. Mahajan och Wind (2002) menar att känslor 
har och kommer att ha en utökad betydelse för positionering av produkter. Författarna 
menar vidare att inom positionering har denna inriktning ett övertag över positioner 
baserade på mer kognitiva och rationella faktorer. Brïdson och Evans (2004) menar att 
genom att använda sig av symboliska värden kan ett företag inom klädbranschen ska-
pa en personlighet kring företaget som fungerar som en konkurrensfördel mot dess 
konkurrenter. Författarna menar att dessa symboliska värden, som företaget kan an-
vända sig av vid positionering, är självförverkligande, självbild, personlighet, psykiskt 
värde och ikoner (ibid).    

- Mixad positionering: Enligt Uggla (2006, s 117) finns i denna kategori företag vars 
positioneringsstrategi bygger starkt på både funktionella och emotionella attribut hos 
dess produkter. Dessa företags kunder söker ofta under en längre tidsperiod efter det 
de vill ha och har ett starkt känslomässigt engagemang till produkterna (ibid). 

- Uppmärksamhetspositionering: Uggla (2006, s 116) lyfter fram att denna positione-
ringsstrategi främst används av företag med produkter som innebär både låg emotio-
nell- och kognitiv involvering från dess kunders sida. Denna princip bygger på att 
snabbt ta fasta på kundens uppmärksamhet och skapa en övertygelse kring produkter-
na (ibid).  
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- Objektiv positionering: Enligt Rintamäki et al (2007) är kunderna till företag i denna 
kategori främst motiverade av funktionellt värde vilket innebär bekväma lösningar. 
Uggla (2006, s 117) menar att företag i denna kategori lyfter fram funktionella värden 
och håller tillbaka de känslomässiga, vilket leder till låg emotionell involvering och 
hög kognitiv involvering hos kunden.  

 
Både Uggla (2006, s 118) och Rintamäki et al (2007) lyfter fram att positionerna inte är helt 
låsta och de olika positionerna till viss del går att blanda. Uggla (2006, s 118) lyfter fram att 
även konsumenter kan komma att blanda ihop kategoritillhörigheten vilket påverkar hur de 
utvärderar produkters kategoritillhörighet. Detta påverkar i sin tur typen av positionering ett 
företag använder för att skapa tillhörighet till en kategori (ibid).  
 
Ytterligare ett sätt att skapa kategoritillhörighet är enligt Uggla (2006, s 118) att utgå utifrån 
generell värdepositonering. Vilken har sin utgångspunkt i en relation mellan pris och upplevt 
värde för kunden (ibid). Det finns fyra generella värdepositioner som är attraktiva för företag 
(op cit, s 119). Dessa är: 
 

- Mer för mer: Denna positionsstrategi innebär att ett företag positionerar sig med ett 
erbjudande av en produkt av hög kvalitet till ett ännu högre pris (ibid).   

- Mer för samma: Denna positioneringsstrategi bygger enligt Uggla (2006, s 121) på ett 
liknande erbjudande som det i mer för mer-positionen till ett lägre pris. Aktörer inom 
denna kategori utgör genom detta ett slags utmanarkategori till mer för mer-kategorins 
företag (ibid). 

- Samma för mindre: Enligt Uggla (2006, s 122) innebär denna positioneringsstrategi att 
ett företag positionerar sig mot konsumenter som letar efter budgetalternativ. Enligt 
Rintamäki, Kuusela och Mitronen (2007) letar dessa kunder efter ekonomiskt värde 
vilket är skillnaden mellan kvalitet och pris.   

- Mindre för mycket mindre: Denna positioneringsstrategi innebär en lågkostnadsstrate-
gi kombinerat med att renodla behovet som tillgodoses med produkten och avlägsna 
allt annat (ibid).  

2.1.3.2 Skillnadspunkter               
För att skapa skillnadspunkter till övriga företag inom samma kategori bör ett företag enligt 
Kotler och Keller (2006, s 315) överväga två viktiga faktorer, dels att dess kunder eftertraktar 
dess skillnadspunkter och att företag kan leverera de skillnadspunkter företaget lyfter fram. 
För att vara eftertraktade av kunderna bör ett företags skillnadspunkter vara relevanta och 
betydelsefulla för företagets målmarknad, målmarknaden måste uppfatta skillnadspunkterna 
som distinkta och överlägsna konkurrenterna samt att målmarknaden måste uppfatta skill-
nadspunkterna som trovärdiga (ibid). För att företaget ska kunna leverera skillnadspunkterna 
bör skillnadspunkterna enligt Kotler och Keller (2006, s 315 f) vara genomförbara, kommuni-
cerbara samt bärkraftiga. Där bärkraftig innebär att skillnaderna är förebyggande, försvarbara 
och svåra att attackera för konkurrenter (ibid). Knox (2004) belyser vikten av att fokusera på 
företagets rykte, kvaliteten på dess produkter och service, vilka kunder de riktar sig till samt 
det nätverk det använder sig av för att effektivt positionera företaget. Enligt Uggla (2006, 124 
ff) kan ett företag visa vad som särskiljer det från dess konkurrenter i samma kategori genom 
att använda sig av specifik positionering. Detta innebär att fokusera på någon aspekt som före-
taget kan bli skickligt på och vidareutveckla sin kompetens inom. Ett företag kan enligt Uggla 
skapa en specifik position genom fyra huvudsakliga positioneringsstrategier (ibid). Dessa är: 
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- Attribut- och fördelspositionering: Enligt Uggla (2006, s 124 ff) innebär attributposi-
tionering att ett företag eller en produkt positioneras samt reduceras till ett attribut el-
ler kännetecken. Dessa attribut bär positioneringen och lyfts fram i företagets kommu-
nikation, som exempelvis det punkligaste flygbolaget eller det äldsta varuhuset. Posi-
tionering baserad på fördel innebär enligt Uggla att konsumenten lovas en specifik 
fördel av företaget. Dessa två positioneringsstrategier är enligt Uggla svaga eftersom 
de lätt kopieras av konkurrenter.  

- Tillämpningspositionering: Vid denna typ av positionering knyts enligt Uggla företa-
get eller dess produkter till hur produkterna tillämpas. Positioneringen kan bygga på 
när, var eller hur produkten används. 

- Användarpositionering: Denna typ av positionering innebär att företaget eller dess 
produkter knyts till de personer som använder dessa och visar på attraktiva beteenden 
eller värderingar hos dessa. Genom denna positionering väntas företaget attrahera yt-
terligare användare av dess produkter. Brïdson och Evans (2004) påpekar att inom 
klädindustrin kan vissa varumärken fungera som ledtrådar till en konsuments grupp-
tillhörighet. Detta kan enligt författarna användas av företag inom klädindustrin för att 
genom dess utbud positionera sig med hjälp av de kunder de vänder sig till.    

- Konkurrenspositionering: Enligt Uggla (2006, s 124 ff) innebär denna positionerings-
strategi att ett företag visar upp och speglar dess konkurrenter i sin positionering. Ris-
ken med detta är att ett allt för stort fokus läggs på konkurrenterna istället för det egna 
företaget vilket kan resultera i att företaget blir allt för beroende av ständiga jämförel-
ser med dessa (ibid).  

 
Hooley och Greenley (2005) lyfter även de fram att det är av vikt för företag att skapa en spe-
cifik och unik position. Författarna menar att differentiering uppnås genom att betona olika 
faktorer som lågt pris, hög produktkvalitet, överlägsen tillgänglighet, kundservice, överlägsen 
produktmedvetenhet och attraktiv image. Dessa faktorer sätts sedan samman för att skapa en 
unik och specifik position för företaget (ibid). Kapferer (2004, s 102) lyfter fram att vid en 
fullständig positionering bör ett företags position förmedla vilken dess målmarknad är, dess 
kategoritillhörighet, det löfte företaget ger genom dess specifika position samt en anledning 
till att ha förtroende för positionen. För att skapa denna fullständiga position krävs det att fö-
retaget skapar en identitet till sig självt (ibid). Kotler och Keller (2006, s 321) definierar före-
tagsidentitet som det sätt på vilket företag vill bli uppfattat. Detta har ett starkt samband med 
image, vilket definieras av hur marknaden uppfattar ett företag. Enligt Kotler och Keller 
(2006, s 318 f) är ytterligare ett sätt att förstärka ett företags position att differentiera dess 
erbjudanden och även företaget självt. Detta kan genomföras genom differentiering av företa-
gets produktaspekter, personal, kommunikationskanal och image (ibid). Dessa skillnader och 
företagets position kan enligt Uggla (2006, s 127) kommuniceras till företagets målmarknad 
genom marknadsföringsmixen, vilken kommer presenteras nedan. 

2.2 Att kommunicera företagets position 
Kotler och Keller (2006, s 536) menar att syftet med marknadskommunikationen för ett före-
tag är att informera, övertala och påminna konsumenter om produkter, varumärken och tjäns-
ter och på detta sätt kommunicera den position de valt. Enligt Fill (2002, s 284) är det en vida 
spridd uppfattning att marknadskommunikation helt enkelt är en kombination av de olika de-
larna i en kommunikationsmix, samt att strategi är graden av direktmarknadsföring, personlig 
försäljning, reklam, sales promotion och PR som planeras tillsammans i en kommunikations-
mix. Detta är enligt Fill viktigt, men understryker att det inte är essensen av marknadskom-
munikationsstrategi. Fill menar vidare att från ett strategiskt perspektiv rör de viktigaste be-
sluten den övergripande uppfattningen om hur målmarknaden nås, hur marknadsstrategier och 
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företagsstrategier passas ihop, den önskade positionen företaget önskar inneha på marknaden, 
resurserna som önskas tillgängliggöras, huvudbudskapet och företagets övergripande mål. För 
att lyckas få ett kundperspektiv på vilket det är möjligt att bygga marknadskommunikations-
strategier är det viktigt att återgå till kundens köpbeteende och hur målmarknaden är upp-
byggd (ibid).  
 
Enligt Kotler, Armstrong, Saunders och Wong (2002, s 97) är marknadsmixen en av de mer 
utbredda idéerna inom modern marknadsföring. Denna tillämpas efter det att företaget valt 
hur de ska positionera sig. Författarna definierar marknadsmixen som kontrollerbara mark-
nadsföringsverktyg som företaget blandar för att få den respons det önskar uppnå hos mål-
gruppen och består av allt som företaget har att tillgå för att påverka efterfrågan hos målgrup-
pen. Dessa verktyg delas in i fyra grupper, "de fyra P:na": pris, produkt, plats och promotion 
(ibid). Fill (2002, s 11) diskuterar huruvida det skulle vara möjligt att utöka fyra P till upp-
emot tjugo P. Fill lyfter fram att det har föreslagits utökningar av de fyra P med till exempel 
process, politik och personal men Fill väljer att sluta sig till Kotler et al (ibid). I den följande 
framställningen sluter även vi oss till de fyra P för att beskriva hur företaget kan arbeta med 
sin marknadskommunikation. 

2.2.1 Produkt 
Det som går att sälja på en marknad är enligt Kotler Armstrong, Saunders och Wong (2002, s 
97) en produkt vilken fyller ett kundbehov eller en kundönskning. Vidare menar Kotler (2002, 
s 460) att en produkt innehåller mer än bara gripbara objekt, det inkluderar även service, per-
sonal, platser, organisationer och idéer. Även Fill (2002, s 460) menar att en produkt är mer 
än det fysiska, den har potential att tillfredställa en rad av medvetna och undermedvetna be-
hov. En produkt består av dels fysiska variabler, dels psykiska som kombineras på olika sätt 
beroende på vad det är för slags produkt det handlar om. Fill anger en penna som exempel och 
menar att den kan bidra med både funktion och image (ibid).  
 
Enligt Brïdeson och Evans (2004) påverkar valet av sortiment en återförsäljares positionering 
inom klädindustrin, samtidigt som företagen kommunicerar denna genom sitt val av varor 
som får fylla butikens hyllor. Leung och Taylor (2002) påpekar att för att erbjuda kunden ett 
utökat värde och stärka sin position är det viktigt att erbjuda kunden ett omfattande urval av 
klädesplagg och varumärken. Sheridan, Moore och Nobbs (2006) tar upp begreppet snabbt 
mode där de menar att det är viktigt för återförsäljare att snabbt kunna ta in rätt sortiment som 
speglar det som händer i modevärlden eftersom trender kan ändras över en natt. Detta kräver 
snabb marknadsföring och författarna föreslår samarbete mellan återförsäljare och leverantö-
rer för att kommunicera det budskap som ska få konsumenten att köpa kläder. Även Newman 
och Patel (2004) lyfter fram att för företag inom klädbranschen är det av vikt att kunna reage-
ra snabbt med förbättringar av företagets sortiment för att kunna behålla en överensstämman-
de och stark position. Porter och Claycomb (1997) menar att en återförsäljare av kläder ge-
nom att använda sig av välkända varumärken i sitt sortiment kan stärka sin image. Författarna 
menar vidare att återförsäljarens image blir mest fördelaktig om ett av dessa varumärken är ett 
varumärke med stark varumärkesimage och stark medvetenhet om dess kvalitet hos återförsäl-
jarens målmarknad, vilket författarna kallar ett ”ankar”-varumärke. Att använda denna strate-
gi har enligt Porter och Claycomb olika stora fördelar beroende vilken positioneringsstrategi 
en återförsäljare har valt. Författarna menar att för specialiserade och nischade återförsäljare 
av kläder är det av större betydelse att ha ett starkt ”ankar”-varumärke för dess egen företags-
image än för återförsäljare med ett mer spritt sortiment (ibid).         
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2.2.2 Pris 
Kotler, Armstrong, Saunders och Wong (2002, s 566) definierar pris som en summa pengar 
som betalas för en vara eller tjänst, eller summan av det värde som konsument utbyter mot att 
få tillgång till en viss tjänst eller vara. Författarna menar vidare att beslut om prissättning är 
beroende av hur produkten är utformad, hur den ska distribueras och hur promotion ska skötas 
för att få en överrensstämmande och effektiv marknadsföringsstrategi (ibid). För att kunna 
sätta ett pris måste det enligt Kotler et al (2002, s 569) beslutas om en strategi för produkten 
eller tjänsten. Kotler et al menar vidare att om företaget genom sin positionering valt sin 
målmarknad och målet för sin marknadsföring är ett prisbeslutet lättare att ta (ibid). Hänsyn 
måste också tas till marknadsmixen där Kotler et al (2002, s 572) menar att prissättningen bör 
koordineras med resterande delar i marknadsmixen, till exempel promotion, produktdesign 
och distribution. För att kommunicera att produkten som säljs är av hög kvalitet är det viktigt 
att priset också är högt, eftersom detta ger en klar och överensstämmande signal när det gäller 
relationen mellan pris och kvalitet (ibid). Sivakumar (2000) lyfter också fram hur pris och 
kvalitet relaterar till varandra och identifierar detta som så kallade ”price tiers”. Författaren 
menar att genom detta kan priset användas för att kategorisera företag efter deras användning 
av prispositionering och där delas företag oftast in i de tre kategorierna ekonomi, mellan-
marknad och premium (ibid). Enligt Fratto, Jones och Cassill (2006) är användandet av ”price 
tiers” ett praktiskt verktyg för att visa på ett företags position inom klädbranschen. Författarna 
menar att klädåterförsäljare kan använda ”price tiers” för att anpassa sina butiker och deras 
sortiment för att visa på sin tillhörighet till en viss priskategori (ibid). En annan viktig del i 
prissättningsförfarandet är enligt Kotler et al (2002, s 572) de faktiska kostnader som uppstår i 
samband med tillhandahållandet av produkten eller tjänsten och menar att detta är gränsen för 
hur lågt det går att prissätta en produkt. Fill (2002, s 460) menar att en av marknadskommuni-
kationens funktioner är att informera ett företags målmarknad om priset på olika erbjudanden. 
Priset är ett viktigt bidrag till det upplevda kundvärdet, om det sätts för lågt kan det påverka 
den upplevda kvaliteten och det upplevda värdet av tjänsten eller produkten (ibid).  
 
Rintamäki, Kuusela och Mitronen (2007) menar att klädbutikers beslut om vad som ska säljas 
och till vilket pris har tappat mycket av sin strategiska mening eftersom samma produkter går 
att hitta hos konkurrenter till prisnivåer som är svåra att lägga sig under eller över. Det är då 
viktigare hur butiken säljer det och på vilket sätt kunden upplever själva köpet (ibid). Shankar 
och Bolton (2004) menar att klädåterförsäljare vid prissättning utöver överensstämmelse med 
sin positioneringsstrategi bör ta hänsyn till marknadens storlek, sortimentets storlek och håll-
barhet och kundernas priskänslighet. Seiders och Voss (2004) menar att det som avgör om en 
klädåterförsäljares prissättning blir effektiv och överensstämmer med företaget position är 
prisets överensstämmelse med företagets sortiments livslängd. Newman och Patel (2003) be-
lyser den komplexa situationen vad gäller priskänslighet och tar upp studenter som ett exem-
pel på låginkomsttagare som inte låter sig påverkas nämnvärt av priset när stil och mode av-
gör klädinköp. De menar vidare att studenter från medel- och överklass kan vara priskänsliga 
och understryker att det är svårt att avgöra vem och vilka som avstår att införskaffa dyra mär-
keskläder på grund av priset (ibid).  

2.2.3 Promotion 
Enligt Fill (2002, s 11) är promotion det verktyg som används för att kommunicera vad före-
taget har att erbjuda marknaden genom att visa på de fördelar de andra verktygen i mark-
nadsmixen bidrar med för att underlätta, hjälpa, väcka eller fylla en konsuments behov. Även 
om ett företag har ett högt pris för att symbolisera bra kvalitet hjälper inte detta om inte kon-
sumenten får reda på detta samband mellan pris och kvalitet (ibid). Kotler, Armstrong, Saun-
ders och Wong (2002, s 98) menar att promotion är aktiviteter som kommunicerar ett företags 



 TEORI 
 

 14

position och deras produkter till potentiella målmarknader. Kotler et al (2002, s 628) menar 
vidare att inträdet i 2000-talet har inneburit en ny form av tänkande inom marknadsföringen 
där massmarknadsföring har fått ge efter till förmån för relationsmarknadsföring och en mera 
segmenterad form av marknadsföring där marknader delas upp i små mikromarknader. Kotler 
et al menar vidare att den nya tidens teknik, framförallt inom datorteknologi, har inneburit att 
det nu är möjligt att hålla reda på kunders vanor och önskemål på ett annat sätt än för tjugo år 
sedan, detta beroende på den utbredningen bland annat Internet haft (ibid). Ries och Trout 
(2001, 21) lyfter fram promotion och kommunikation mot ett företags målmarknad som det 
främsta verktyget för att positionera företaget hos målmarknaden. Ries och Trout (2001, s 37) 
menar vidare att kommunikationens främsta roll är att positionera ett företag inom en viss 
kategori och att placera in företaget på kundens så kallade produktstege. Produktstegen är 
enligt författarna kundens rangordning av olika företag inom en viss kategori och enligt för-
fattarna är det kommunikationens roll att positionera företag så högt upp på målmarknadens 
produktstege som möjligt.    
 
Att välja media för att kommunicera ett företags position är enligt Kotler et al (2002, s 639) 
ett val mellan två alternativ: personlig eller opersonlig. Enligt Kotler et al (2002, s 641) är de 
opersonliga kommunikationskanalerna tryckt media, radio- och tv-sändningar, reklamskyltar 
och onlinemedia som Internetsidor och tjänster. Personlig kommunikation kan enligt Kotler et 
al (2002, s 639) röra sig om kommunikation ansikte mot ansikte, telefonkontakt, genom mail-
kontakt eller via chatrum på Internet. Författarna framhåller fördelarna med denna typ av 
kommunikation då de tillåter direkt feedback. Personlig kommunikation delas också upp i den 
sort som kontrolleras av företaget men också den typ av kommunikation där det rör sig om 
utomstående experter som uttalar sig angående produkters egenskaper som konsumenter tar 
till sig (ibid). När rykten och omdömen sprids från person till person för att slutligen hamna 
hos potentiella konsumenter blir resultatet word-of-mouth som anses vara en viktig och åtrå-
värt sätt att kommunicera till konsumenterna eftersom det enligt Fill (2002, s 21) har en för-
hållandevis hög trovärdighet. Fill (2002, s 15) och Kotler et al (2002, s 646) tar upp fem olika 
sätt att nå ut till konsumenter, nämligen annonser, sales promotion, public relations direkt-
marknadsföring och personlig försäljning.  
  
Enligt Kotler et al (2002, s 646 f) är fördelarna med annonser att de når en enorm mängd po-
tentiella kunder, det ger positiva signaler vid större kampanjer om företaget bakom annonser-
na, dess storlek, popularitet och framgång. Författarna menar vidare att annonser kan använ-
das både för att bygga upp långvariga relationer med konsumenter och att få en konsument att 
fatta ett snabbt köpbeslut. Samtidigt är det opersonligt och är inte lika bra på att övertala som 
en försäljare, dessutom kan det bli dyrt och svårt att få feedback kring annonserna (ibid). Fill 
(2002, s 534) lyfter fram vikten av mediaplanering som ett viktigt verktyg för att välja vilken 
typ av media som bör användas för att nå ut med annonsbudskapet till konsumenten samtidigt 
som det är ett bra sätt att få överblick på hur de olika promotiondelarna kan kombineras för att 
uppnå bästa resultat. Mediaplanering innebär att välja den typ av mediabärare, vilket kan vara 
till exempel en specifik tidning, som ska användas för att kommunicera annonsbudskapet till 
ett företags målmarknad. Mediabärarens målmarknad bör stämma överens med företagets 
målmarknad för att kommunikationen ska bli effektiv. Det andra steget i mediaplanering är att 
bestämma med vilken frekvens och täckning som annonsbudskapet ska kommuniceras (ibid). 
Fill (2002, s 550) menar också att det finns ett antal olika mönster som går att följa för att nå 
bästa möjliga resultat från sina annonskampanjer till lägsta möjliga kostnad. Först måste an-
ledningarna till annonskampanjen beaktas, gäller det en kortare period av intensivt kommuni-
cerande bör annonsmängden vara intensiv under en kort period medan skapande av image och 
position får ta längre tid. Fill (2002, s 551 f) identifierar tre typer av kontinuitet vad gäller 
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annonsmängden, det första är stabil kontinuitet som håller en jämn nivå och passar bra för 
annonstyper som riktar sig mot målgrupper under en längre tid, den andra är ökande annons-
mängd som i större utsträckning används när annonserna ämnar upplysa konsumenter om en 
specifik händelse till exempel en utförsäljning, den tredje rör en fallande annonsmängd som 
används tillexempel vid öppnandet av en butik eller ankomst av nytt sortiment.  
 
Sales promotion inkluderar enligt Kotler et al (2002, s 647) rabattkuponger, kundtävlingar, 
gratis varor, prisnedsättningar och andra erbjudanden för att attrahera kunder till ett snabbt 
köpbeslut. Kotler (2001, s 278) lyfter fram att de med fördel används för att dramatisera pro-
dukterbjudande och öka på försäljning. Enligt Fam (2003) är ett viktigt promotionverktyg 
inom klädbranschen en form av sales promotion, nämligen utförsäljningar. Författaren identi-
fierar samtidigt tre typer av utförsäljning: Säsongsrea, julrea och utförsäljning i allmänhet. 
Fam menar vidare att klädbranschen är säsongsberoende och dess upp- och nergångar ser un-
gefär ut likadana ut från år till år. Enligt författaren är klädbranschen dessutom känslig för 
trender vilket gör att sortiment måste säljas ut när det blir gammalt, till förmån för det nya 
modet som företag kan sälja för ett högre pris. En annan aspekt på utförsäljningar är enligt 
Fam att locka kunder till butiken inte bara för att handla varor som säljs till rabatterade priser 
utan även handla kläder till fullpris och för att skapa medvetenhet kring butikens existens. 
Utförsäljningar går även att kombinera med andra marknadsföringshändelser och kombineras 
ofta med en annonskampanj för att göra konsumenten medveten om utförsäljningen (ibid).  
 
Med public relations avser Kotler (2002, s 642) aktiviteter som bygger goda relationer med ett 
företags olika intressenter genom att skapa positiv publicitet, bygga upp en god företagsimage 
och ta hand om bra eller dåliga rykten. Enligt Kotler (2002, s 278) baseras public relations på 
att det är trovärdigt, fångar konsumenters uppmärksamhet trots att dessa i princip inte vet att 
de blir påverkade.  Kotler et al (2002, s 648) menar att marknadsförare tenderar till att under-
skatta public relations och lyfter fram att en genomtänkt PR-kampanj tillsammans med andra 
marknadsverktyg kan vara effektiva och ekonomiska. 
 
Kotler et al menar att direktmarknadsföring inkluderar telefonmarknadsföring, direktreklam, 
elektronisk marknadsföring, onlinemarknadsföring och annat i direktmarknadsföring genom 
att de delar fyra attribut; det är normalt riktat mot en specifik person, det går snabbt att göra, 
det går att skräddarsy varje meddelande för att passa en specifik konsument och det är normalt 
interaktivt där en dialog kan uppstå mellan konsument och företaget som skapat meddelandet 
(ibid). 
 
Personlig försäljning är enligt Kotler et al (2002, s 647) det mest effektiva verktyget på vissa 
stadier i en kunds köpprocess, speciellt när det gäller att bygga upp förtroende för företaget 
och dess produkter. Dock är det ett dyrt sätt att hålla sig väl med kunder eftersom en säljkår 
kostar mycket pengar att upprätthålla (ibid). Servicepersonal i butiker påverkar enligt Kotler, 
Armstrong, Saunders och Wong (2002, s 540) starkt kundens upplevda värde av en produkt. 
Moore och Fairhurst (2003) lyfter fram att en grundförutsättning för att kunna positionera sig 
på klädmarknaden och att kunna konkurrera överhuvudtaget är att tillhandahålla bra kundser-
vice. Även Leung och Taylor (2002) lyfter fram betydelsen för klädåterförsäljare av att till-
handahålla en hög grad av service för att positionera sig. Porter och Claycomb (1997) menar 
att för mer specialiserade och nischade återförsäljare av kläder är det av speciellt stor betydel-
se att betona företagets kundservice och personal för att skapa en stark image och position. 
Moore, Doyle och Thomson (2001) lyfter fram att behovet av högkvalitativ och omfattande 
service är speciellt stort hos män och att en möjlig positioneringsmöjlighet för klädåterförsäl-
jare är att differentiera och positionera sig med hjälp av utmärkt kundservice. 
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Enligt Fill (2001, s 385) är ett företags kommunikation bundet till företagets identitet vilken 
går att påverka genom att välja hur företaget ska gestaltas och menar vidare att det endast är 
de bitar som syns utåt som får folk att forma en bild av företaget, allmänt betraktat som före-
tagsimage. Ghodeswar (2008) menar att uppbyggandet av företags identitet kan tyckas vara 
ett komplext långsiktigt åtagande men menar vidare att det går att bemästra konsten i att byg-
ga ett företags identitet även om också detta är ett åtagande som kräver en hel del tid. Gho-
deswar tillägger att ett företags identitet inte bara kommuniceras via företaget självt utan även 
med hjälp av leverantörer, mellanhänder och olika avdelningar på företaget. Carpenter, Moore 
och Fairhurst (2005) menar att tryckta annonser och reklaminslag i TV tillsammans med pro-
motion i den egna butiken är exempel på den taktik klädhandeln använder för att bygga upp 
sin position för att nå konsumenter med målet att generera lojalitet mot deras butik. Författar-
na lyfter också fram att trenden går mot att klädåterförsäljare använder själva butiken som 
varumärke, det är därför viktigt att förstå varför konsumenter väljer en viss affär framför en 
annan. Författarna menar vidare att anledningen till varför butikens namn används som varu-
märke för att locka till sig konsumenter är för att urskilja sig mot konkurrenter med liknande 
sortiment (ibid).  

2.2.4 Plats 
Kotler, Armstrong, Saunders och Wong (2002, s 641) lyfter fram den fysiska omgivningen 
som ett sätt att kommunicera ett företags position genom att designa företagets plats på ett sätt 
som förstärker företagets image och tänkta position. Hoffman och Batesson (2006, s 225) på-
pekar också vikten för företag att differentiera sig genom sin fysiska miljö. De delar in den 
fysiska miljön i tre grova kategorier: Byggnadens yttre, byggnadens inre och andra konkreta 
attribut. Enligt författarna utgörs byggnadens yttre av parkeringsmöjligheter, skyltning, om-
givning och design av fasader.  Med byggnadens inre interiör menar de design, skyltar, färg-
sättning och luftkvalitet och temperatur. Andra konkreta attribut är till exempel visitkort, bro-
schyrer och klädsel hos personalen (ibid).   
 
Hoffman och Bateson (2006, s 243) lyfter fram att arkitekturen på ett företags lokaler kan 
användas för att signalera positioneringsvariabler som företagets specifika natur och företa-
gets prisposition. Författarna påpekar också att ett företags fasadskylt och dess entré kan an-
vändas för att påverka ett företags målmarknads uppfattning av företagets image. Hur dessa 
utformas med hänsyn till storlek, form, färg och belysning bör enligt författarna vara i över-
ensstämmelse med företagets positionering och förstärka företagets image (ibid).  
  
Newman och Foxall (2003) menar att hur en klädåterförsäljare arrangerar sitt utbud av varor 
och hur dess inredning ser ut är ett viktigt verktyg för att tillgodose kundernas behov och på-
verka deras uppfattning om företagets image. Paulins och Geistfeld (2003) belyser att genom 
konkurrensen från postorder, TV-shop och Internet är det viktigare än någonsin för mindre 
klädbutiker att se till så att de håller sig konkurrenskraftiga genom att förstå hur konsumenter 
påverkas av interiören i en butik. Turley och Chebat (2002) lyfter fram atmosfären inne i en 
återförsäljares butik, vilken byggs upp av färg, layout, musik, belysning och hur sortimentet är 
ordnat, kan användas för att skapa en unik shoppingupplevelse för företagets målmarknad och 
genom detta differentiera företaget. Vidare menar författarna att en unik atmosfär är en del av 
en återförsäljares image som är svår att kopiera, vilket medför att den kan ses som en viktig 
komponent för att bibehålla en stark image och åtföljande position (ibid). Även Newman och 
Patel (2004) lyfter att layouten på en klädåterförsäljares butik är av stor betydelse vid positio-
nering och anser att denna ska utformas för att stärka företagets image. Vidare menar förfat-
tarna att det för att kunna designa butikens layout är viktigt för ett företag att ha stor kunskap 
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kring målmarknadens bild av företagets image för att möjliggöra en layout som motsvarar 
målmarknadens förväntningar (ibid). Carpenter, Moore och Fairhurst (2005) belyser att man 
bör beakta det njutningsvärde som shopping skänker och menar att mindre företag som an-
vänder sin butik för att positionera sig bör fortsätta att investera i att försöka skapa en unik 
shoppingupplevelse för konsumenten.  
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3. Metod 
 

 detta kapitel redogör vi för hur vi genomförde vår studie genom att beskriva vår litteratur-
studie, val av forskningsstrategi, val av fallföretag, val av datainsamlingsmetod, vår ana-

lysmetod samt vilka metodproblem som uppstått under vårt arbete med uppsatsen. 

3.1 Litteraturstudie 
Vår litteraturstudie genomfördes för att fördjupa vår kunskap inom den redan existerande teo-
retiska litteraturen inom vårt problemområde. Detta gjordes för att bygga upp den teoretiska 
referensram vilken låg till grund för genomförandet av vår empiriska studie. Vi har via Luleå 
universitetsbiblioteks hemsida fått tillgång till databaserna Emerald och Ebsco som nyttjades 
för att finna relevanta vetenskapliga artiklar. Därtill använde vi oss av biblioteksdatabaserna 
Lucia samt Libris för att finna relevanta böcker som behandlar frågor inom teoriområdet. Vi 
använde oss av både svenska och engelska ord för att få ett optimalt sökresultat. Vid sökning-
arna använde vi oss av sökorden fashion, retail, small firm, In-store, marketing, communica-
tion, communicating, fashion marketing, niche, positioning, market positioning, clothing, sto-
re layout, segmentation och apperal. Vi använde oss också av några av de svenska motsvarig-
heterna till dessa ord, nämligen marknadsföring, positionering och segmentering. Sökorden 
kombinerades och trunkerades för att få mer specifika sökresultat. I de artiklar vi hittat via de 
nämnda databaserna har vi använt oss av artiklarnas referenslistor för att finna ytterligare in-
formation inom vårt problemområde. Via Internet fann vi information på hemsidor tillhörande 
Statistiska Centralbyrån, Handelns utredningsinstitut och Svensk handel.  
 
I vår litteraturstudie har vi funnit ett stort antal artiklar och böcker som i sin tur hänvisar till 
Kotler som en av deras främsta källor. Detta har också påverkat vår uppsats och medfört att 
främst den andra delen av vårt teorikapitel till stor del domineras av Kotlers generella teorier. 
För att motverka denna dominans har vi använt huvuddragen i Kotlers teorier som ett ramverk 
vilket vi sedan fyllt på med teori från andra källor.    

3.2 Val av forskningsstrategi 
Den forskningsstrategi som vi valde att använda i vår undersökning blev fallstudie. Denscom-
be (2000, s 41 ff) menar att om målet med en undersökning är att ge en djupgående bild av ett 
fåtal undersökningsobjekt med fokus på processer är en fallstudie den bäst lämpade forsk-
ningsstrategin. Författaren lyfter även fram att det i en fallstudie finns möjlighet att använda 
flera olika datainsamlingsmetoder och datakällor. I vår undersökning har vi valt att belysa hur 
små nischade detaljhandelsföretag inom klädbranschen positionerar sig och hur de kommuni-
cerar sin position. Detta innebär att vi har studerat processer inom företag och på grund av 
detta anser vi att fallstudie var den forskningsstrategi som var bäst lämpad för vår undersök-
ning. 

3.3 Val av fallstudieobjekt 
Eftersom fokus i vår studie ligger på att belysa positionering av små nischade detaljhandelsfö-
retag inom klädbranschen, valde vi att studera företagen Doris och Diva Fashion. Doris, som 
ägs av Samira Haidič, är en mindre klädbutik i centrala Skellefteå som genom sin storlek, 
marknadsföringsinriktning och utbud stämmer överrens med den typ av företag vi ämnar un-
dersöka. Även Diva, som ägs av Robert Karlsson, är en mindre klädbutik men är belägen i 
Luleå och även detta studieobjekt valdes utifrån dess överensstämmelse med undersökningens 

I 
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syfte. Det faktum att båda fallstudieobjekten ligger nära vår studieort har också spelat in vid 
valet på grund av ekonomiska och tidsmässiga skäl.  

3.4 Datainsamlingsmetod 
För att uppnå syftet med vår uppsats och för att dra fördel av de möjligheter som en fallstudie 
erbjuder valde vi att använda oss av datainsamlingsmetoderna intervju och observation. Efter-
som vi valde att studera en lokal butik och en butik i en närliggande stad var det möjligt för 
oss att genomföra personliga intervjuer. Genom användandet av personliga intervjuer kunde 
vi få en närmare kontakt med respondenterna. De personliga intervjuerna gav oss även möj-
ligheten att tydliggöra möjliga oklarheter från respondenterna sida kring frågorna i samband 
med intervjun samt möjligheten att ställa följdfrågor. Den typ av personlig intervju som vi 
valde att använda oss av var semistrukturerad intervju. Enligt Denscombe (2000, s 135) är en 
semistrukturerad intervju en flexibel intervjuform som tillåter respondenten att tala mer utför-
ligt om ämnet och utveckla sina idéer kring det. Eftersom vi med vår studie är intresserade av 
att få djupgående information kring företagens idéer och agerande vid positionering ansåg vi 
att den semistrukturerade intervjuformen passade oss eftersom den inte hindrar respondenten 
att utveckla sina svar. För att ytterligare utnyttja möjligheten att använda flera datainsam-
lingsmetoder valde vi att komplettera våra intervjuer med observationer av företagens butiker. 
Observation erbjuder enligt Denscombe (2000, s 165) en forskare en möjlighet att samla in 
data genom att studera vad som faktiskt sker, vilket innebär att forskaren inte blir beroende 
enbart av vad respondenten säger att den gör eller tänker (ibid).   
 
Vårt val av respondenter vid de respektive fallföretagen blev ägaren av Doris, Samira Haidič, 
samt ägaren av Diva Fashion, Robert Karlsson. Motivet bakom vårt val av att intervjua ägarna 
till de två fallföretagen är att vi anser att dessa har den största inblicken i hur deras företag 
väljer att positionera sig samt hur de arbetar för att kommunicera sina positioner mot markna-
den. Vi kontaktade de två respondenterna via telefon och presenterade oss själva samt vår 
uppsats och frågade respondenterna om de var villiga att ställa upp på att bli intervjuade. Båda 
respondenterna ställde sig positiva till detta och vi bestämde plats samt tidpunkt för intervju-
erna.       
 
Nästa steg var att utforma en intervjuguide (se bilaga A) som vi använde vid genomförandet 
av intervjuerna samt att konstruera ett observationsschema (se bilaga B). Intervjuguiden struk-
turerades efter teorierna i vårt teorikapitel samt efter våra forskningsfrågor. För att låta re-
spondenterna utveckla sina svar försökte vi formulera våra frågor relativt öppna. Även vårt 
observationsschema konstruerades med utgångspunkt från vårt teorikapitel samt våra forsk-
ningsfrågor, dock med speciellt fokus på forskningsfråga 2. Anledningen bakom detta var att 
säkerställa att vi vid våra observationer enbart skulle fokusera vår uppmärksamhet på det som 
var av betydelse för vår studie. Intervjuguiden och observationsschemat diskuterades under ett 
förberedande seminarium för att kontrollera att frågorna i intervjuguiden var relevanta till vår 
teori och våra forskningsfrågor. Vi valde att låta våra respondenter ta del av vår intervjuguide 
före genomförandet av intervjuerna, för att på detta sätt möjliggöra att det mest relevanta för 
vår studie kom fram vid respektive intervjutillfällena. Respondenterna fick dock inte ta del av 
vårt observationsschema eftersom vi med våra observationer ville komplettera de data vi häm-
tade in via intervjuerna. Vi ansåg därför att om respondenterna hade fått ta del av observa-
tionsschemat hade detta kunnat påverka reliabiliteten på våra data från observationerna. Inter-
vjun med Samira Haidič genomfördes i designbutiken Haidičs butikslokaler och tog ca en 
timme att genomföra. Intervjun med Robert Karlsson genomfördes i Diva Fashions konfe-
renslokal och tog även den cirka en timme att genomföra. Observationerna genomfördes av 
oss två författare var för sig samt vid olika tidpunkter. Intrycken från observationerna sam-



 METOD 
 

 20

manställdes sedan först enskilt för att sedan jämföras mot varandra och sammanställas till en 
gemensam observation. De intryck vi erhöll från våra observationer användes för att komplet-
tera den data som samlades in genom våra intervjuer. Denna komplettering var möjlig efter-
som att genom observationerna undersöktes de frågeställningar vi byggde vår studie på ur ett 
annat perspektiv än respondenternas. Observationerna i Doris butik varade under 20 minuter. 
Observationerna i Diva Fashions butik tog även de 20 minuter att genomföra.            
 
Vi fick samtycke av en av respondenterna, Robert Karlsson, att spela in intervjun med hjälp 
av en Minidisc, för att försäkra oss om att inte missa någonting av det respondenten sade. En 
av oss förde under intervjun även anteckningar samtidigt som den andre fokuserade på att 
leda intervjun. Under vår andra intervju, med Samira Haidič, förde vi enbart anteckningar 
eftersom respondent motsatte sig att vi skulle använda oss av inspelningsutrustning under 
intervjun.  Efter att vi genomfört intervjun med Robert Karlsson gjorde vi säkerhetskopior av 
den ljudupptagning som gjorts för att minska risken att dessa data skulle gå förlorad på grund 
av misstag från vår sida. Efter intervjuerna sammanställde vi resultatet från dessa vilket re-
spondenterna fick ta del av och ge synpunkter på.  

3.5 Analysmetod 
Vid insamlandet av vårt empiriska material utgick vi ifrån den teori som vi presenterat i vårt 
teorikapitel. Syftet med detta var att finna likheter och/eller skillnader mellan de teorier vi 
presenterat kring positionering i vårt teorikapitel och de fallstudieobjekt vi studerat. Genom 
att jämföra våra insamlade empiriska data med de presenterade teorierna kunde vi finna dessa 
likheter och/eller skillnader samt besvara våra forskningsfrågor. I empiri- och analyskapitlen 
valde vi att slå ihop vissa närliggande rubriker, som användes i vårt teorikapitel, för att göra 
vår empiri och analys mer överskådlig.     

3.6 Metodproblem 

3.6.1 Validitet 
Något som kan ha påverkat validiteten på vår studie negativt är vårt teorikapitels bundenhet 
till Kotlers generella teorier, vilket i sin tur har påverkat utformandet av vår intervjuguide. 
Som vi nämnde tidigare förbereddes respondenterna innan intervjutillfället genom att få 
granska intervjuguiden, för att respondenterna skulle ha tid att sätta sig in i vad som skulle 
behandlas under intervjuerna. Detta kan ha haft en negativ påverkan på vår studies validitet. 
Valet av våra två fallstudieobjekt kan ha påverkat vår studies validitet på ett negativt sätt. Ef-
tersom de båda fallen är belägna i mindre norrländska städer och har stora likheter med var-
andra kan validiteten av studiens resultat för liknande företag i storstadsområden bli låg. Vi 
anser dock att denna negativa påverkan på validiteten som vårt val av fallstudieobjekt skapar 
bör vara av mindre omfattning, eftersom klimatet för den undersökta typen av företag på 
många sätt är av liknande karaktär i större som mindre städer. De respondenter vi valde till 
vår studie har båda två flera års erfarenhet av den bransch studien riktas mot, samt att de ge-
nom sina ledande roller i respektive företag har stor insikt i deras företags agerande i de frågor 
som studien berör. Detta anser vi påverkar vår studies validitet på ett positivt sätt. Innan vi 
genomförde våra intervjuer granskades vår intervjuguide samt vårt observationsschema på ett 
seminarium för att säkerställa att de var relevanta till vår teori och forskningsfrågor. Även 
detta bör enligt oss ha påverkat validiteten positivt. Genom att våra intervjuer var semistruktu-
rerade gav det oss en möjlighet att tydliggöra möjliga oklarheter från respondenterna sida 
kring frågorna i samband med intervjun samt gav oss möjlighet att ställa följdfrågor. Vi anser 
även att validiteten har påverkats positivt genom vår användning av observation som en kom-
pletterande datainsamlingsmetod till våra intervjuer. 
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3.6.2 Reliabilitet  
Något som torde ha har påverkat reliabiliteten i vår studie positivt är vår användning av både 
inspelningsutrustning samt fältanteckningar, vilken bör ha minskat risken att vi missat viktigt 
information eller att missförstånd kunnat uppstå kring vad som sades. Reliabiliteten kan ha 
påverkats negativt av vårt användande av observation som datainsamlingsmetod eftersom vi 
här använde oss av oss själva som datainsamlingsinstrument. Genom detta påverkas reliabili-
teten av våra respektive personligheter och även av att vår insamlade data från observationer-
na filtrerats med hjälp av tidigare erfarenheter av liknande situationer. Detta försökte vi dock 
motverka genom att genomföra observationerna enskilt för att sedan jämföra dessa mot var-
andra. 
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4. Empiri 
 

 detta kapitel presenterar vi de intervjuer samt de observationer som vi genomfört. De in-
tervjuer som genomförts är med Robert Karlsson, delägare i Diva Fashion, och med Sami-

ra Haidič, ägare av Doris. Observationerna som har gjort har haft fokus på respektive före-
tags butiksmiljö. I kapitlet presenteras resultatet av intervjuerna och observationerna var för 
sig och enlighet med våra forskningsfrågor. 

4.1 Diva Fashion 
Robert Karlsson är delägare och VD i Diva Fashion tillsammans med sin sambo men genom 
sin roll som egenföretagare menar Karlsson att han innehar ett flertal roller i företaget, allt 
från butikssäljare till administratör.  
 
Diva Fashion är en mindre klädbutik belägen i gallerian Smedjan i Luleå. Butiken startades 
1999 och var då belägen i gallerian Shopping i Luleå. När Diva Fashion startades var det del-
ägarnas andra butik och startades enligt Karlsson som ett komplement till den första butiken 
som var inriktad mot en annan målgrupp. 2004 bytte Diva Fashion lokaler till mer attraktiva 
gallerian Smedjan. Visionen med Diva Fashion har enligt Karlsson utvecklats från en ganska 
grundläggande vision som omfattade mål som att kunna livnära sig på verksamheten, kunna 
anställa personal och att kunna utöka verksamheten till en vision om tillväxt och fortsatt ut-
veckling.  

4.1.1 Att positionera företaget 

4.1.1.1 Definiera företagets målmarknad 
Karlsson menar att arbetet med att ta fram vilken målgrupp som Diva Fashion riktar sig mot 
grundade sig i en önskan att rikta sig till en annorlunda målgrupp än den som delägarnas för-
sta butik, vilken var en butik tillhörande franschisekonceptet Peppercorn, riktade sig till. En-
ligt Karlsson var den första butiken riktad mot kvinnor i åldern 30-50 år och med Diva Fa-
shion ville delägarna komma bort från denna målgrupp. Karlsson påpekar att delägarna främst 
använde sig av ålder för att definiera Diva Fashions målgrupp. Vidare menar Karlsson att man 
utöver ålder använde sig av livsstil och trender för att vidare avgränsa den målgrupp som före-
taget ville rikta sig mot. Karlsson påpekar att dessa två faktorer, ålder och livsstil samt tren-
der, enligt honom ofta har en stark koppling till varandra. Av denna anledning ansåg delägar-
na enligt Karlsson att det föll sig naturligt att använda båda faktorerna för att ta fram Diva 
Fashions målgrupp. 
 
Karlsson definierar Diva Fashions målgrupp som personer i åldrarna 17-30 år som har ett 
starkt intresse av mode och trender. Vidare menar Karlsson att anledningarna bakom valet av 
målgrupp för Diva Fashion till stor del grundade sig i personliga intressen hos delägarna. 
Karlsson lyfter fram att vid öppnandet av butiken hade delägarna, som vid detta tillfälle var 
24 år, ett intresse av att rikta sig till personer i deras egen ålder och med ett liknande intresse 
när det gällde kläder. Karlsson menar att det föll sig naturligt för delägarna att rikta sig till 
människor som liknade dem själva och deras vänner. Vidare menar Karlsson att framtagandet 
av målgruppen var mer baserad på en känsla samt en vilja från delägarnas sida att sälja de 
kläder som de själva ville ha, än en analys av vilken målgrupp som var mest lönsam.  

I 
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4.1.1.2 Analys av de faktorer som påverkar valet av position 
När det gäller konkurrenssituationen på marknaden menar Karlsson att den svenska kläd-
marknaden är en tuff marknad att verka på. Karlsson lyfter fram att marknaden till stor del 
domineras av större butikskedjor och att enbart en mindre del, vilket Karlsson uppskattar till 
ca 30 procent, består fristående aktörer som Diva Fashion. Den stora dominansen från de stör-
re butikskedjorna menar Karlsson skapar en intensiv konkurrens. Karlsson menar vidare att 
det viktigaste när det gäller förhållandet till konkurrenter på marknaden är kampen om de 
platser det är mest attraktivt att vara lokaliserad på som butik. Karlsson lyfter fram att för 
mindre detaljhandelsbutiker inom klädbranschen innebär denna kamp om de attraktiva plat-
serna att dessa drivs ut till de yttre och mindre attraktiva delarna av en stad. Han menar dock 
att för Diva Fashions del har detta inte varit ett problem eftersom de var tidigt ute med att 
säkra en plats i gallerian Smedjan som senare visade sig bli något av ett centrum för Luleås 
shopping. Genom butikens placering menar Karlsson att Diva Fashion främst konkurrerar 
med de större kedjorna som är placerade inom samma område och till mindre del konkurrerar 
med andra nischade butiker.  
 
Enligt Karlsson är Diva Fashions kunder relativt svaga i förhållande till butiken. Eftersom 
butiken har klädmärken i sitt sortiment som de är ensamma om att tillhandahålla i Luleå. 
Karlsson påpekar dock att företaget är medvetet om att det genom sin nischinriktning är bero-
ende av målgruppens smak och intresse när det gäller olika klädmärken. 
 
Karlsson menar att Diva Fashion är starkt i förhållande till sina leverantörer och att företaget 
har en stor förhandlingsstyrka gentemot dessa. Han lyfter fram att genom det faktum att 
marknaden domineras av större butikskedjor, som begränsar den mängd nya varumärken som 
de tar in i sitt sortiment, fungerar Diva Fashion som en nyckelspelare för sina leverantörer. En 
följd av detta är enligt Karlsson att leverantörerna oftast enbart kan vända sig till de fristående 
aktörerna för att etablera sig på en marknad. Ytterligare en företeelse när det gäller Diva Fa-
shions leverantörer som Karlsson lyfter fram är att dessa ofta ser fristående aktörer som en 
bättre partner än de större butikskedjorna när dessa vill etablera sig på en marknad. Dessa två 
omständigheter anser Karlsson bidrar till att Diva Fashion har ett starkt förhandlingsläge 
gentemot sina leverantörer. En annan viktig faktor bakom företagets starka förhållande mot 
sina leverantörer är det rykte som en bra samarbetspartner som företaget byggt under de nio år 
som Diva Fashion funnits till.  
    
Enligt Karlsson finns det ett visst hot från nyetablerare mot företag som Diva Fashion. Han 
framhåller dock att dessa ofta är mindre nystartade företag som genom detta även har begrän-
sade resurser. På grund av detta anser Karlsson att dessa företags förmåga att konkurrera är 
begränsad. Karlsson lyfter fram Internetbutiker som ett visst hot när det gäller substitut till 
den tjänst och de varor som Diva Fashion erbjuder sin målgrupp. Han menar dock att detta hot 
är relativt litet till följd av det faktum att de flesta kunder fortfarande vill ha möjligheten att 
känna på, samt prova kläderna innan de köper dem. Dessa möjligheter menar Karlsson att 
Internetbutiker inte kan erbjuda till skillnad från klädbutiker som Diva Fashion. 
 
Karlsson anser att konkurrenssituationen har haft en stor inverkan på det sätt som Diva Fa-
shion valt att positionera sig på. Genom det faktum att marknaden domineras av större butiks-
kedjor menar Karlsson att Diva Fashion har påverkats på det sättet att företaget har tvingats 
utmärka sig som något annorlunda. Enligt Karlsson är anledningen bakom detta att Diva Fa-
shion inte kan konkurrera med pris med de större butikskedjorna och att det har resulterat i att 
Diva Fashion konkurrerar genom att fokusera på att tilltala de kunder som söker något mer 
speciellt utöver butikskedjornas sortiment. Karlsson lyfter också fram att Diva Fashions för-
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hållande till sina leverantörer har gjort att de till stor del positionerar sig med hjälp av sitt sor-
timent.  

4.1.1.3 Definiera företagets position 
Enligt Karlsson är det av stor vikt för Diva Fashion att betona att de tillhör kategorin av lokala 
aktörer som finns på företagets marknad. Han anser att det är viktigt att skapa en stark lokal 
förankring åt Diva Fashion för att kunna stå emot den konkurrens som uppstår när andra aktö-
rer tar in ett liknande sortiment. Enligt Karlsson bör denna starka lokala förankring motivera 
företagets kunder att fortsätta handla hos Diva Fashion även om en konkurrent tar in varu-
märken som företaget tidigare varit ensamt om att bära i sitt sortiment. Karlsson lyfter fram 
att Diva Fashion försöker visa denna lokala förankring genom olika typer av event som till 
exempel klubbkvällar på lokala krogar samt modevisningar.  
 
Karlsson menar att Diva Fashion till stor del försöker att betona mer känslomässiga aspekter 
kring företaget för att visa sina kunder vad Diva Fashion står för. Han påpekar att det inte 
räcker att visa enbart på mer funktionella värden som vilka kläder företaget har i sitt sorti-
ment. Även här lyfter Karlsson fram värdet av att visa på att företaget är lokalt och att fram-
häva det känslomässiga värdet som han anser att detta ger kunderna som handlar i butiken.              
 
Diva Fashion är enligt Karlsson svårt att placera in på en pris/kvalitets-skala. Detta menar han 
beror på att Diva Fashion försöker ha ett brett prisspektrum och kombinera varumärken med 
en lägre pris med sådana med ett högre pris. Karlsson menar vidare att kopplingen mellan pris 
och kvalitet enligt honom inte alltid är så stark när det gäller kläder och som exempel lyfter 
han fram att billigare varumärken i vissa fall är överlägsna dyrare varumärken när det gäller 
kvaliteten på varumärkenas produkter. På grund av detta menar Karlsson att Diva Fashion valt 
att använda sig mer av, som han uttrycker det, starka varumärken snarare än att försöka place-
ra in butiken på en viss plats i en pris/kvalitets-skala. Som exempel lyfter han fram varumär-
ket Cheap Monday som enligt honom är ett exempel på ett starkt varumärke som har ett lågt 
pris. 
 
För att beskriva Diva Fashions specifika kännetecken använder sig Karlsson av ord som 
lokalt, starka spännande varumärken och snabbhet. Han menar att bilden som företaget vill 
skapa av sig självt är att Diva Fashion är butiken som är först med att ta in nya och intressanta 
varumärken samt att det är butiken som genomgående har spännande varumärken i sitt sorti-
ment. För att få fram detta använder sig företaget enligt Karlsson i en rätt stor utsträckning av 
de personer som bär kläderna som Diva Fashion säljer men företaget lyfter även fram aspekter 
kring de produkter Diva Fashion har i sitt sortiment. Karlsson anser att det är viktigt att visa 
på de personer som använder kläder ur företagets sortiment både för att locka till sig kunder 
men även för att intressera leverantörer. Han anser dock att det är viktigt att inte låta anspel-
ningarna på vilka som använder kläderna gå över styr eftersom det kan medföra att bilden av 
företaget blir oklar. Karlsson lyfter som exempel fram att värdet av att lyfta fram användarna 
kan förlora sin betydelse om till exempel ett yngre syskon till en person i företagets målgrupp 
använder liknande kläder. I ett sådant fall anser Karlsson att denna typ av association snarare 
kan motarbeta än hjälpa Diva Fashion. 
 
Karlsson anser att Diva Fashions image och dess egen företagsidentitet har stor betydelse för 
att visa på det som specifikt urskiljer Diva Fashion från andra företag. Han anser att det är 
viktigt att anställda förstår vad det är som delägarna anser att företag ska vara förknippat med 
eftersom personal enligt honom på många sätt är de som visar på företagets identitet till dess 
kunder. 
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4.1.2 Att kommunicera företagets position 

4.1.2.1 Produkt 
Karlsson framhåller att sortimentet används i avseende att signalera företagets position och att 
det rör sig om en form av renomésnyltning mellan Diva Fashion och företagets leverantörer. 
Med detta avser Karlsson att företaget använder sig av de varumärken som Diva Fashion har i 
sitt sortiment för att signalera sin position samtidigt som representanter för dessa varumärken 
använder sig av varumärket Diva Fashion när dessa säljer in sina varumärken i andra regiona-
la butiker i norrland. Karlsson menar att genom att knyta butiken till attraktiva varumärken 
blir även Diva Fashion attraktivt hos målgruppen. 
 
Karlsson lyfter fram tre varumärken med lägre pris, Vila, Cheap Monday och Selected som 
dominanta märken i Diva Fashions sortiment. Han visar också på de lite mer exklusiva jeans-
varumärkena Envisu och Nudie som enligt Karlsson visar på en bredd i butikens sortiment. 
Enligt Karlsson är Cheap Monday starkt förknippat med Diva Fashion i Luleå och hjälper till 
att få upp kundgenomströmningen till butiken men samtidigt påpekar Karlsson faran med att 
enbart förknippas med ett varumärke. Karlsson menar att om ett visst varumärke tar över hela 
butiken kan man lika gärna öppna en franschisebutik och bara sälja det varumärket. Diva Fa-
shion vill ha en rågång däremellan med ett sortiment som tilltalar de flesta i målgruppen, eller 
så många som möjligt av dessa. Samtidigt som det är ett måste att ha en bredd i sortimentet, 
poängterar Karlsson att det är viktigt att sortimentet inte ger ett förvirrande intryck. Denna 
fälla anser han att Diva Fashion bitvis har hamnat i på grund av sin jakt på en hög omsättning 
vilket resulterat i ett spretigt sortiment.   

4.1.2.2 Pris 
Karlsson lyfter fram att Diva Fashion inte använder priserna i butiken i någon större utsträck-
ning för att visa vad som kännetecknar företaget. Karlsson lyfter fram vikten av att jobba med 
att uppnå en volym i försäljningen som han menar att många nya fristående butiker glömmer 
bort. Karlsson påpekar att mindre butiker bör använda sig av vad han definierar som ”bröd 
och smör”-varumärken för att få sin verksamhet att gå runt. Han menar att om en butik inte 
får in ett lågprisvarumärke som Cheap Monday i butiken så måste det ha något annat det kan 
skapa en försäljningsvolym på. Enligt Karlsson kan man inte som butiksägare stå och vänta på 
kunderna som ska köpa ett par fyratusenkronorsjeans när man driver butik i Norrland. Karls-
son lyfter att den främsta anledning bakom bredden i Diva Fashions prisbild är var butiken är 
belägen. Han menar att butikens prissättning har kommit till som en följd av att butiken ligger 
i Luleå och det genom detta är svårare att använda priset som en signal. Enligt Karlsson är 
Diva Fashions prissättning snarare baserad på butiken fortlevnad än på behovet av att signale-
ra en viss bild av företaget 

4.1.2.3 Promotion och plats 
Enligt Karlsson är det standard att använda sig av annonser inom branschen, vilket han ut-
rycker sitt missnöje över då han anser att det är ett tråkigt sätt att utrycka sig på och att det 
enligt honom även är ett dåligt sätt att nå företagets målgrupp på. Karlsson lyfter dock fram 
att Diva Fashion använder sig av annonser för att kommunicera med sin målgrupp och då 
främst för att skapa kännedom om butiken och för att locka kunderna till butiken. Dock påpe-
kar han att företaget märker nästan ingen direkt respons målgruppen när det sätter in annonser 
i Norrbottenskuriren med tanke på just den målgrupp företaget riktar sig mot. Diva Fashion 
enligt försöker Karlsson hitta nya kanaler än de traditionella. Karlsson lyfter fram gratistid-
ningar som ett exempel på en ny kanal som i vissa fall känns rätt att annonsera i. Enligt Karls-
son försöker Diva Fashion dock vara selektiva och ser till att deras annonser inte hamnar 
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bredvid annonser som inte alls känns trendiga, exemplet Karlsson tar upp är faran med att en 
annons för Diva Fashion hamnar bredvid en annons för gräsklippare. De försöker också se till 
de olika tidningarna och vilken inriktning de har, det naturliga valet är att annonsera i tidning-
ar med större fokus på mode, skor, smink och musik för att företaget ska behålla sin trovär-
dighet gentemot sin målgrupp och att lyckas ladda sitt varumärke som trendigt och inne. I de 
mer nischade tidningarna satsar Diva Fashion enligt Karlsson stora summor pengar på annon-
ser. Dock menar Karlsson att de inte har utvärderat om det ger så mycket tillbaka, men att de 
tror att dessa tidningar är rätt väg att gå för att nå företagets målgrupp.  
 
Ett annat och bättre sätt att placera in Diva Fashion i folks medvetande är enligt Karlsson PR 
och events som företaget lägger större delen av sin marknadsföringsbudget på. Ett exempel på 
ett event som Karlsson tar upp är en rundpingisturnering som genomfördes i butiken för att 
lyfta fram att Diva Fashion är en butik med ”alternativ” prägel . Enligt Karlsson använder sig 
Diva Fashion i mindre utsträckning av sales promotion för att signalera vad företaget står för, 
som exempel lyfter han fram gratisprodukter som butiken delar ut till vissa kunder för att visa 
på vilka som bär Diva Fashions kläder.  
 
Karlsson framhåller att personalen är extremt viktig för Diva Fashion. Personalen är enligt 
Karlsson marknadsförare för butiken på heltid och det är därför noga genomtänkt vilka som 
anställs för att de ska passa in både i butiken och i konceptet. Utöver detta ska personen som 
anställs enligt Karlsson vara en duktig säljare men samtidigt ha rätt inställning och kunna ge 
bra hjälp åt kunder. Karlsson låter personalen hitta sin egen säljteknik men skulle gärna lägga 
mer tid på att jobba med personalen och utveckla deras kundbemötande. Enligt Karlsson är en 
tumregel att personalen ska vara så trevliga att kunderna börjar fundera på om de känner dem. 
Samtidigt ska kunder kunna komma in och titta runt utan att känna köptvång från personalens 
sida. 
 
Vid två tillfällen har Diva Fashion enligt Karlsson tagit hjälp av utomstående personer för att 
få en helhetssyn på det de vill ha sagt genom sin grafiska profil, men Karlsson är tveksam till 
att det har fungerat eftersom de inte följer det till punkt och pricka vilket de enligt Karlsson 
borde ha gjort eftersom de lagt ner en större summa pengar på att ta fram en enhetlig profil. 
Enligt Karlsson ska dock arbetet med grafiska profilen återupptas och involvera butikens ex-
teriör, interiör och andra attribut i butiken som till exempel kundkassar som ska följa en röd 
tråd genom att hålla sig till gula och svarta färger.  
 
Diva Fashion har enligt Karlsson i nuläget skyltfönster i butiken med plats för en skyltdocka 
och ytterligare ett skyltfönster som inte ligger i anslutning till butiken som är beläget i galleri-
ans bottenplan och är riktat mot den centrala bussgatan i Luleå. Karlsson menar att de inte lagt 
energi på att försöka lyfta fram vad som kännetecknar Diva Fashion i skyltningen på senaste 
tiden, men framhåller att de inom den närmaste tiden kommer att på ett mer riktat sätt kom-
municera med hjälp av butikens skyltning. Karlsson framhåller att skyltning främst är ett ef-
fektivt sätt att locka in kunder i butiken. Karlsson definierar Diva Fashions 150 m2 butiksyta 
som begränsad med hänsyn till vad de kan göra för att kommunicera på ett effektivt sätt men 
påpekar att de försöker uppgradera och underhålla den så bra som möjligt. När butiken ritades 
användes enligt Karlsson ord som trendigt, snyggt och inne som riktmärken för interiörens 
upplägg samtidigt som det måste vara funktionellt för att fungera i längden. Dessutom strävar 
Karlsson efter att finna egna lösningar som får butiken att sticka ut samt att vara uppdaterad 
med nya trender för att uppfattas som trendig på ett övergripande plan.  
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4.1.2.4 Observation av Diva Fashions butikmiljö 
Sortimentet i butiken känns genom den relativt stora omfattningen av olika varumärken som 
en viktig del i de signaler som Diva Fashion försöker skicka mot sina kunder. En stor del av 
sortimentet och även en stor del av butikens yta domineras av butikens utbud av olika jeans-
varumärken. Bland dessa jeansvarumärken är det varumärket Cheap Monday som vi upplevde 
som det varumärke med den mest framträdande rollen. Vi upplevde att sortimentet presente-
rades på ett smakfullt sätt och att sortimentet var så pass omfattande att det var lätt för butiks-
besökare att hitta plagg som passade dem storleksmässigt. Sortimentet upplevdes även som 
alternativt och mer inriktat på smalare varumärken än det sortiment vi upplever att de större 
butikskedjorna har. Prissättningen av varorna i butiken känns inte som någon betydelsefull del 
i hur Diva Fashion vill framstå som företag. Priserna lyfts inte fram i butiken på något distinkt 
sätt med till exempel större skyltar, detta visas istället främst i direkt koppling till kläderna 
med hjälp av mindre prislappar. Vi finner inte heller någon klar linje i hur butiken vill placera 
sig när det gäller förhållandet mellan pris och kvalitet. Butiken erbjuder enligt oss kläder inom 
ett stort spann när det kommer till vilka priser de olika kläderna har. Vid vårt besök i butiken 
observerade vi kläder som såldes från priser från 200 kr upp till 2500 kr. Detta gjorde det 
svårt att utifrån prissättningen i butiken placera Diva Fashion i en viss priskategori. Priserna 
uppfattades mer som spridda inom ett medelspann med inte allt för extremt dyra varumärken 
men inte heller riktigt billiga sådana. 
 
Diva Fashions användning av olika former av sales promotion upplevdes vid vår observation 
inte som omfattande. I butiken såg vi ett fåtal plagg som var märkta för att visa att de såldes 
som reavaror. Genom detta uppfattade vi det som att sales promotion av olika slag inte an-
vänds av Diva Fashion för att på något aktivt sätt visa på den position företaget vill skapa 
samt att det inte har någon större betydelse när det gäller att visa på företagets position. Den 
personliga försäljningen i butiken uppfattade vi som en viktig komponent i Diva Fashions 
positionering. Vid vårt besök i butiken var det två stycken kvinnliga expediter närvarande 
under hela besöket. Dessa var kring 20-25 år gamla och klädda i trendiga kläder som i stor 
utsträckning bestod av varumärken som fanns att köpa i butiken. Försäljarna agerade inte på-
trängande utan hade en säljstil där de vid förfrågan var hjälpsamma och trevliga mot butikens 
kunder. 
 
Användningen av butikens exteriör för att signalera Diva Fashions position anser vi är relativt 
liten. Vid vår observation såg vi prov på exteriören i form av skyltning i ett skyltfönster som 
är riktat mot en av de centrala gatorna i Luleå. Detta utrymme var inte i direkt anslutning till 
Diva Fashions butik men var lokaliserat i samma fastighet som gallerian Diva Fashion är be-
lägen i. Skyltningen i detta utrymme lyfte främst fram de olika varumärken som butiken er-
bjuder samt gav ett trendigt helhetsintryck. Diva Fashions interiör gav ett fräscht och modernt 
intryck. Butiken var inredd på ett relativt strikt sätt med vita väggar och vissa ytor tapetserade 
med en trendigt mönstrad, brun tapet. I taket hängde en ljuskrona i plast som också den bidrog 
till att skapa en trendig och modern känsla i lokalen. Helhetsintrycket av Diva Fashions inte-
riör är att butiken skapar en inbjudande, modern och trendig känsla hos oss som observatörer. 

4.2 Doris 
Samira Haidič är ägare av klädbutiken Doris och lyfter själv fram att hon har det övergripande 
ansvaret för verksamheten samt innehar blandade roller inom företaget som sträcker sig allt-
ifrån butikssäljare till personalansvarig.  
 
Doris startades 2005 av Haidič och den dåvarande delägaren Paulina Holmgren. Vid starten 
var tanken med Doris enligt Haidič att fylla ett tomrum i klädutbudet som Haidič och Holm-
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gren ansåg fanns i Skellefteå, genom de större butikskedjornas dominans. Visionen med Doris 
var och är fortfarande enligt Haidič att, utöver att fylla det upplevda tomrummet, skapa en 
butik som kändes hemtrevlig och välkomnande. Visionen omfattade enligt Haidič till en bör-
jan av att inkludera varor från lokala designers samt mer exklusiva second-handkläder, denna 
del av visionen har dock försvunnit på senare tid på grund av svårigheten att få lönsamhet i 
detta.  

4.2.1 Att positionera företaget 

4.2.1.1 Definiera företagets målmarknad 
Haidič förklarar att arbetet med att ta fram vilken målgrupp som Doris skulle rikta sig mot 
främst utgick från en önskan att rikta sig mot personer i Skellefteå med liknande intressen 
som delägarna själva. Dock innebar arbetet enligt Haidič också att företaget använde sig av 
ålder för att ta fram företagets målgrupp. Haidič påpekar att Doris målgrupp sedan växte fram 
genom erfarenheterna av att driva verksamheten. Haidič lyfter fram att Doris från början rik-
tade sig mot en yngre målgrupp men att hon genom erfarenheterna av vilka som lockades till 
butiken var tvungen att omvärdera vilka som var företagets målgrupp. Hon påpekar att del-
ägarna vid starten av butiken antog att butikens målgrupp var personer som liknande dem 
själva men det visade sig att butiken lockade till sig personer av väldigt skiftande slag. Det 
mest anmärkningsvärda var enligt Haidič att butiken tilltalade kvinnor i åldern 50 år och upp-
åt. Enligt Haidič har målgruppen som Doris väljer att rikta sig mot även förändrats med tanke 
på vilken kön som företaget riktar sig mot. Detta har enligt Haidič gått från en punkt där Doris 
riktade sig mot båda könen men genom erfarenheterna av att driva butiken har detta föränd-
rats till att butiken mer specifikt är riktad mot kvinnor.   
 
Enligt Haidič definierar Doris sin målgrupp som främst kvinnor i Skellefteå, i åldrarna 15 år 
och uppåt med ett starkt intresse för nytt och unikt mode samt kläddesign. Motivet bakom 
valet av att rikta sig mot denna målgrupp anser Haidič kommer sig av att hon och Holmgren 
vid starten av butiken såg att denna del av marknaden inte blev uppmärksammad av de större 
butikskedjorna i Skellefteå. Haidič lyfter fram att valet även grundade sig i delägarnas egen 
kunnande om de varumärken som de ansåg att denna målgrupp var intresserade av och att 
Doris genom detta hade de resurser som behövdes för att tillgodose denna grupps önskemål.  

4.2.1.2 Analys av de faktorer som påverkar valet av position 
När det gäller konkurrenssituationen på marknaden anser Haidič att de främsta konkurrenter-
na till Doris är Internetbutiker som erbjuder ett liknande sortiment som Doris samt liknande 
klädbutiker i andra städer. Haidič lyfter även fram att företaget även ser de större butiksked-
jorna som starka konkurrenter genom att dessa under de senaste två till tre åren blivit allt bätt-
re på att lyfta in unik design i sina sortiment. Genom att de större butikskedjorna blir allt bätt-
re på att arbeta med design anser Haidič att hotet från dessa företag har växt och att det kom-
mer att bli större i framtiden.  
 
Haidič anser att Doris är har en stark ställning i förhållande till sina kunder. Hon påpekar dock 
att det är av vikt för Doris att vara intresserade av hur intresset inom mode förändras bland 
företagets målgrupp. Haidič menar att detta dels beror på att Doris är en liten lokal butik som 
till stor del lever på att erbjuda nytt och fräscht mode, dels på att kunderna kan välja att köpa 
från konkurrenter på Internet.  
 
Enligt Haidič har Doris även en stark ställning i relation till företagets leverantörer. Hon lyfter 
fram att de leverantörer som Doris arbetar med ofta har ett väldigt stort intresse att slå sig in 
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på marknaden i Skellefteå. Detta har enligt Haidič resulterat i att Doris i stor omfattning har 
kunnat handplocka de leverantörer man arbetar med och att Doris kan ställa omfattande krav 
på sina leverantörer när det gäller bland annat köpvillkor.  
 
När det gäller hotet från eventuella nya företag som vill etablera sig på marknaden anser Hai-
dič att dessa inte utgör något större hot mot Doris. Hon påpekar att företaget främst koncen-
trerar sig på att förfina sitt eget koncept och att det inte lägger någon större vikt vid att under-
söka på vilket sätt eventuella nyetablerare hotar Doris. Haidič lyfter fram att det finns ett visst 
hot mot Doris från företag som erbjuder ersättningsvaror som till exempel designmöbler och 
andra inredningsdetaljer. Att det ligger till på detta sätt anser Haidič beror på att Doris mål-
grupp genom sitt intresse av design till stor del har intresse av att köpa denna typ av varor. 
Genom detta tävlar Doris enligt Haidič på ett sätt om samma pengar hos sin målgrupp som de 
företag som erbjuder dessa ersättningsvaror. 
 
Konkurrenssituationen har enligt Haidič påverkat sättet som Doris har valt att konkurrera på 
genom att konkurrensen från de större butikskedjorna har påverkat Doris att framställa sig 
som något som är motsatsen till dessa. När det gäller konkurrenssituationens inverkan på hur 
Doris valt att framställa det som utmärker företaget menar Haidič att konkurrensen från större 
butikskedjor gjort det viktigt för Doris att framstå ett lokalt alternativ till kedjorna. 

4.2.1.3 Definiera företagets position 
När det gäller hur Doris arbetar för att visa på vilken kategori av företag som det tillhör menar 
Haidič att Doris försöker visa på sin tillhörighet till de fristående klädbutikerna. Enligt Haidič 
gör företaget detta dels genom den typ av sortiment man tar in, vilket skiljer sig från det sor-
timent som de större butikskedjorna bär, samt att företaget genomgående lyfts fram som ett 
alternativ till de större butikskedjorna i företagets utåtriktade kommunikation. Haidič menar 
vidare att företaget också arbetar aktivt med att lyfta fram sin tillhörighet till den lokala mark-
naden.  
 
Haidič lyfter fram att Doris främst använder sig mycket av känslomässiga aspekter för att visa 
på hur företaget förhåller sig till andra företag. Haidič pekar exempelvis på Doris användning 
av konceptet ”kärlek till Skellefteå” som företaget använt för att beskriva den känsla som bör 
infinna sig hos kunden när den handlar hos Doris. Enligt Haidič hjälper detta koncept till att 
visa på Doris tillhörighet till de lokala butikerna och visar samtidigt på att företaget inte tillhör 
någon butikskedja. Haidič påpekar även att Doris aktivt arbetar med att skapa en känsla hos 
kunden av att ett besök hos Doris innebär något mer än bara tillgången till ett bra sortiment. 
Hon menar att företaget försöker skapa ett extra värde för kunden genom att ge dem en känsla 
av att bli omhändertagna vid sitt besök och att besöket i butiken ska vara mysigt, som hon 
uttrycker det. Haidič anser att denna känsla av att bli omhändertagen som de försöker förmed-
la kan bidra till att visa på Doris tillhörighet till de fristående aktörerna och distansera företa-
get från de större butikskedjorna. Enligt Haidič har de större butikskedjorna inte samma be-
hov av att visa detta som de fristående aktörerna har, vilket enligt henne gör att Doris försök 
att belysa känslan av att bli omhändertagen visar företagets målgrupp att de tillhör de lokala 
fristående aktörerna.         
 
Enligt Haidič satsar Doris på en bredd i prisbilden där billigare varumärken samsas med lite 
dyrare. Genom detta menar Haidič att Doris är svårt att placera in på en pris/kvalitets-skala 
eftersom företaget försöker arbeta med en bred prisbild. Haidič anser också att det genom 
företagets breda prisspektrum blir svårt att sätta in Doris i ett speciellt fack eller en specifik 
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kategori med hjälp av företagets användande av prissättning och kvaliteten på företagets sor-
timent. 
 
När Haidič ska beskriva vad som specifikt kännetecknar Doris använder hon sig av ord som 
personligt, kärleksfullt och alternativt. Haidič lyfter fram att företaget försöker överföra dessa 
specifika kännetecken genom att låta dessa tre ord vara det som genomsyrar hela företagets 
verksamhet. Hon påpekar att allt från personalens agerande till hur annonser utformas bör visa 
på att Doris är just personligt, kärleksfullt och alternativt. Haidič menar vidare att företaget 
också försöker lyfte fram det som är speciellt med företaget genom att visa på skillnaderna till 
de större butikskedjorna och att lyfte fram att butiken är ett alternativ till dessa med ett annor-
lunda sortiment.  
 
Haidič anser att image och företagsidentitet har en stor betydelse när det gäller att visa på vad 
som utmärker just Doris. Hon lyfter fram att den företagsidentitet som hon anser att Doris har, 
där hon betonar intresset för nytt och alternativ design och mode, ska ligga som en röd tråd 
genom företaget. Haidič påpekar även vikten av att försöka överföra bilden av företagsidenti-
teten båda till företagets målgrupp men framförallt till de anställda, som hon ser som en viktig 
del i hur Doris uppfattas av sin målgrupp. 

4.2.2 Att kommunicera företagets position 

4.2.2.1 Produkt 
Enligt Haidič väljer Doris att ta in varumärken som stämmer överens med den filosofi som 
genomsyrar det egna företaget. Två varumärken som Haidič nämner som bra exempel på så-
dana i butikens sortiment är Odd Molly, ett svenskt varumärke som enligt Haidič utmärks av 
att det går sin egen väg precis som Doris, det andra märket är Filippa K som beskrivs som ett 
lite större varumärke men som fortfarande har ett speciellt synsätt som genomsyrar företagets 
organisation. Filippa K är enligt Haidič ett av de varumärken som hjälper till att hålla upp 
nivån på butikens omsättning och Filippa K är även det dominerande varumärket i butiken.  

4.2.2.2 Pris 
Prissättningen används enligt Haidič inte aktivt för att visa på det som kännetecknar Doris 
som företag. Enligt Haidič är det svårt att påverka priset eftersom marginalerna på de varu-
märken som Doris bär i sitt sortiment är relativt fasta. Haidič lyfter också fram att det ofta är 
materialet och mindre själva märket som avgör vad ett plagg kostar. Hon tar upp detaljrike-
domen på till exempel en klänning och förklarar att det beror på hur detaljerad klänningen är, 
vilket kan göra att även ett klädmärke som kan uppfattas ligga lägre på prisskalan får ett högt 
pris och vice versa. Enligt Haidič är det dessa två faktorer som ligger bakom varför Doris inte 
aktivt använder sin prissättning för att visa vad de står för.  

4.2.2.3 Promotion och plats 
Enligt Haidič använder sig Doris av en del events i butiken för att visa vad som är speciellt 
med butiken, men under det senaste året har tiden inte riktigt räckt till enligt Haidič. Dessa 
events har enligt Haidič ofta omfattat aktiviteter i butiken som en DJ som spelar vinylskivor. 
Meningen med denna form av events är enligt Haidič att bland annat att förstärka känslan av 
hemtrevnad som företaget har som avsikt att skapa i butiken. Andra typer av events som Doris 
har använt sig av är enligt Haidič modevisningar och där lyfter hon speciellt fram en mode-
visning i Skellefteå där företaget enbart använde sig av modeller som hette Doris, detta för att 
förstärka kopplingen mellan butikens namn och de kläder som visades. Enligt Haidič är ytter-
ligare ett promotionverktyg som Doris använder en kundklubb som de valt att kalla Bästiskor-
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tet där de genom e-postlistor och textmeddelandeutskick via mobiltelefon underrättar sina 
medlemmar om kommande kampanjer eller happenings i butiken. Bästis är enligt Haidič ett 
bra verktyg för att behålla de kunder som en gång handlat i butiken. Enligt Haidič använder 
sig Doris av annonser främst för att skapa en medvetenhet om att butiken existerar. Dessa 
används enligt Haidič till viss del även aktivt för att signalera vissa kännetecken, detta genom 
att annonserna följer den grafiska profilen som enligt Haidič går igenom majoriteten av före-
tagets utåtriktade kommunikation.  
 
Haidič lyfter fram personalen som väldigt viktig i marknadsföringen och för att visa vad som 
utmärker Doris. Haidič ser gärna att personalen tar till sig det budskap som hon själv anser att 
Doris förmedlar men betonar problemet med att hitta personal som passar in i butikens kon-
cept. Den stora svårigheten är att behålla personalen när de väl kommit in eftersom det i Doris 
fall varit många som flyttat till Stockholm för att arbeta i butik. Haidič betonar skillnaden 
mellan att vara anställd och ägare då hon själv känner sig väl införstådd i de idéer som ge-
nomsyrar Doris medan personalen som inte varit med sedan starten ser det mer som ett jobb 
och har svårt att ta till sig idén bakom företaget. Personlig försäljning är enligt Haidič det vik-
tigaste en butik har samt att kunderna känner sig välkomna när de kommer in i butiken.  
 
Andra marknadsföringsåtgärder som Haidič lyfter fram är bland annat att de har små lappar 
som kommer med kläderna där det står ”Kram från Doris”. Enligt Haidič används detta för att 
förstärka den personliga känslan av att handla i butiken. Enligt Haidič är det viktigt att ha en 
helhetssyn som genomsyrar all kommunikation. Haidič påpekar därför att etiketter på varor, 
butiksflaggor, annonser, butikens interiör och exteriör alla följer en specifik grafisk profil där 
en vit Dorislogo placeras på en skrikig mörkrosa bakgrund och används för att signalera att 
det speciella med Doris. När logon designades vid öppnandet av butiken för drygt tre år sedan 
valde företaget, enligt Haidič, medvetet ett typsnitt som var lite fulare för att signalera hem-
trevlighet samt en enhetlighet med de soffor av slitnare modell som placerades i butiken med 
tillhörande armaturer. De första åren anlades även en fondvägg i butiken som tapetserades om 
med jämna mellanrum för att få omväxling i butiken och för att följa årstiderna. Enligt Haidič 
stoltserar Doris även med Norrlands finaste provhytt som är gemytligt inredd. 

4.2.2.4 Observation av Doris butiksmiljö 
Vid vår observation av Doris var det svårt att se att något varumärke var utmärkande domi-
nant i sortimentet. Ett varumärke som dock till viss del kunde ses som dominant var varumär-
ket Filippa K som hade en utmärkande plats i butikens sortiment både när det gällde herr- och 
damkläder. Sortimentet bestod till stor del av mindre varumärken som vi anser inte kan åter-
finnas i större butikskedjor som H&M och MQ. Sortimentet domineras också till största del 
av svenska varumärken som alla på många sätt kan ses som alternativa och designinriktade. 
Sortimentet ger också ett intryck av hög kvalitet och de flesta plaggen visar vid närmare 
granskning också upp sådana egenskaper.  
 
Prissättningen i butiken upplevde vi som satt till en i allmänhet relativt hög nivå. Det enda 
varumärket som utmärker sig på denna punkt är varumärket Cheap Monday vars kläder säljs 
till ett lägre pris. Det allmänna intrycket blir att priserna är satta för att reflektera en position i 
den övre delen på en pris/kvalitets-skala. Detta i kombination med att de flesta kläderna upp-
levdes vara av hög kvalitet stärker detta intryck.  
 
Vid vårt besök är användandet av sales promotion omfattande vilket förklaras med hjälp av en 
skylt som är placerad utanför butiken. Doris har vid tillfället för vår observation en utförsälj-
ning av stora delar av herrsortimentet. Denna del av sortimentet är på grund av detta kraftigt 
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nedsatt i pris. Dock upplevs detta som något tillfälligt snarare än något som butiken använder 
för att visa på sin position. Den personliga försäljningen upplevs av oss författare som en om-
fattande del av butikens sätt att förmedla sin position. Säljstyrkan består vid vårt besök av en 
kvinnlig säljare vilken inte är klädd i kläder som på något distinkt sätt efterliknar kläderna i 
butiken. Vi observerar vid vårt besök hur säljaren hjälper en kund på ett sätt som vi uppfattar 
som ett informativt men samtidigt lättsamt sätt.  
 
Doris butiksexteriör upplevs vid vår observation som relativt outnyttjad för att visa vad före-
taget vill signalera till sin målgrupp om sin position. Exteriören består till stor del av två större 
skyltfönster som i mångt och mycket enbart är som en insiktslucka till butikens interiör. De 
två rosa butiksflaggor som hänger utanför butiken syns från huvudgatans shoppingstråk vilket 
vi uppfattar som ett bra riktmärke när kunder ska hitta till butiken. Butikens skyltfönster är 
dekorerade med företagets egen logotyp vilket visar vilken butik som finns innanför dörren. 
Dörren används även den för att lyfta fram företagets logotyp samt att visa på några av de 
varumärken som Doris har i sitt sortiment genom att även några av dessa varumärkens logo-
typer finns på dörren. Förutom dörren och skyltfönstren upplever vi inte att butikens exteriör 
används på något omfattande sätt för att symbolisera företagets position. Butikens interiör ger 
ett hemtrevligt intryck genom en second-handmöbel som används som informationsdisk samt 
att butiken är liten till ytan vilket förstärker känslan av att det är en mysig och hemtrevlig lo-
kal. Något som specifikt utmärker interiören är det sätt på vilket butikens provhytt är inredd. 
Denna är inredd med handgjorda skyltar samt inredningsdetaljer som är annorlunda i jämfö-
relse med en provhytt på en större klädbutik. Genom detta ger butiken interiör ett intryck av 
att Doris är ett företag som är annorlunda.  
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5. Analys 
 

 detta kapitel jämför vi vårt insamlade empiriska material med de teorier som vi presente-
rade i vårt teorikapitel. Vi visar på likheter och skillnader som vi funnit mellan den presen-

terade teorin och det sätt som de valda företagen arbetar med sin positionering. Sammanfatt-
ningar av teori kopplad till respektive forskningsfråga presenteras för att sedan jämföras med 
de två fallen. 

5.1 Att positionera företaget 

5.1.1 Definiera företagets målmarknad 
Ett företag kan enligt Kotler och Keller (2006, s 247-257) använda sig av fem variabler för att 
segmentera sin marknad. Quinn, Hines och Bennison (2007) lyfter fram att vid segmentering 
av dynamiska marknader, som klädbranschen, har intuition och erfarenhet en stor betydelse 
vid segmentering. För att ett segment ska ha potential som målmarknad menar Kotler och 
Keller (2006, s 261 f) att det bland annat ska generera vinst, vara möjligt för företaget att age-
ra mot samt reagera olika på företagets marknadsföring än övriga marknaden.  
 
Karlsson lyfter fram att vid framtagandet av företagets målgrupp använde sig Diva Fashion 
till stor del av ålder för att definiera sin målgrupp. Han lyfter dock fram att företaget även i 
stor utsträckning använde sig av faktorer som livsstil och intresse för olika trender för att yt-
terligare begränsa den målgrupp företaget skulle rikta sig mot. Karlsson påpekar att valet av 
den målgrupp som Diva Fashion riktar sig mot till stor del baserades på ett personligt intresse 
hos delägarna i företaget samt tidigare erfarenheter av annan verksamhet inom klädbranschen.  
 
Haidič menar att arbetet med att ta fram Doris målgrupp främst utgick ifrån ett personligt in-
tresse hos delägarna i företaget att rikta sig mot personer som liknade dem själva. På grund av 
detta spelade enligt Haidič faktorer som ålder och livsstil samt intresse för design en stor roll 
vid framtagandet av företagets målgrupp. Haidič påpekar dock att företaget har varit tvungna 
att omvärdera vilken målgrupp de vill rikta sig mot under tiden som Doris varit verksamt. 
Butiken har enligt Haidič breddat sin målgrupp när det gäller ålder och begränsat den när det 
gäller kön. Valet av Doris målgrupp baserades enligt Haidič både på ägarnas personliga in-
tresse men även på att de ansåg att denna grupp inte tillgodosågs av de större butikskedjorna 
samt att Doris hade de resurser som krävdes för att tillgodose målgruppen. 
 
Båda företagen har i sin segmentering använt sig av liknande faktorer, nämligen den demo-
grafiska faktorn ålder och den psykografiska faktorn livsstil. Genom detta överensstämmer 
företagens segmentering till stora delar med den som förespråkas av Kotler och Keller. Dock 
har båda företagen till stor utsträckning även använt sig av intuitiva känslor och erfarenhet, 
vilket lyfts som betydelsefullt av Quinn, Hines och Bennison. Valet av målmarknad görs även 
den av båda företagen i stor utsträckning utifrån intuition eftersom valet av målmarknad moti-
veras till stor del av ägarnas personliga intressen.  

5.1.2 Analys av de faktorer som påverkar valet av position  
Enligt Brooksbank (1994) är en förutsättning för att företag ska kunna skapa en konkurrens-
kraftig position att det analyserar hur övriga aktörer på marknaden valt att positionera sig. 
Uggla (2006, s 26 ff) anser att företag generellt kan välja att konkurrera genom kostnadsledar-
skap, differentiering och fokusering. Porter (1980, s 4 ff) lyfter fram att ett företag kan analy-
sera sin konkurrenssituation genom att undersöka de fem konkurrenskrafterna: rivalitet mellan 

I 
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nuvarande konkurrenter, köpare, leverantörer, nyetablerare och substitut. Enligt Porter påver-
kas ett företags positionering av styrkeförhållandena samt hoten mellan dessa fem konkur-
renskrafter (ibid). Newman och Patel (2004) lyfter fram att konkurrensen i klädbranschen är 
intensiv och Paulins och Geistfeld (2003) påpekar vikten av att även omfatta nuvarande kon-
kurrenter som Internetbutiker vid ett klädföretags konkurrensanalys.  
 
Karlsson menar att konkurrenssituationen för Diva Fashion är intensiv, främst på grund av 
den dominerande ställning som de större butikskedjorna har på företagets marknad. Dessa 
företag anser Karlsson även är Diva Fashions främsta konkurrenter. När det gäller Diva Fa-
shions förhållande till sina kunder och leverantörer lyfter Karlsson fram att företaget är starkt 
i båda dessa relationer, även om han betonar att det finns ett visst ömsesidigt beroende mellan 
Diva Fashion och dess kunder. Karlsson ser inte heller att Diva Fashion är hotat i någon större 
utsträckning från möjliga nyetablerare eller substitut, men framhåller att bland dessa är Inter-
netbutiker det främsta hotet. Enligt Karlsson har konkurrenssituationen påverkat Diva Fashion 
sätt att positionera sig på genom att de blivit tvungna att framställa sig som något annorlunda 
än butikskedjorna och att de använder sortimentet i stor utsträckning vid sin positionering. 
 
Haidič anser att Doris största konkurrenter är Internetbutiker med ett liknande utbud, liknande 
butiker i andra städer samt de större klädkedjorna. Doris är enligt Haidič starkt i förhållande i 
förhållande till både sina kunder och sina leverantörer. Haidič menar också att hotet mot Doris 
från möjliga nyetablerare och ersättningsprodukter är litet. Enligt Haidič påverkar konkur-
renssituation Doris sätt att visa på sina specifika kännetecken genom att den fått företaget att 
framställa sig som ett lokalt alternativ och motsatsen till de större butikskedjorna.  
 
Båda företagen anser att konkurrenssituationen, och då främst nuvarande konkurrenter, på-
verkar hur de positionerar sig i enlighet med Porters teori och detta har påverkat båda företa-
gen på det sättet att de valt att differentiera sig, vilket lyfts fram av Uggla som en generell 
konkurrensstrategi. Företagen skiljer sig åt när det gäller synen på Internetbutikers påverkan 
på konkurrenssituationen där Doris har ett liknande synsätt som Newman och Patel, samtidigt 
som Diva Fashion lägger lite vikt vid Internetbutiker roll i konkurrenssituationen. 

5.1.3 Definiera företagets position 
För att definiera ett företags position menar Uggla (2006, s 114) att företaget bör värdeposito-
nera sig hos sin målmarknad. Detta innebär enligt Kotler och Keller (2006, s 312) att visa på 
företagets tillhörighet till en viss kategori genom företagets paritetspunkter och att visa på det 
specifika som utmärker företaget genom dess skillnadspunkter. Paritetspunkter kan enligt 
Uggla (2006, s 115 ff) lyftas fram genom att i olika hög grad betona de emotionella och kog-
nitiva aspekterna kring köpet av ett företags varor eller genom att placera företaget inom en 
pris/kvalitets-skala. Användandet av att betona emotionella aspekter har en framträdande roll 
vid skapandet av paritetspunkter och är speciellt viktigt inom klädbranschen (Brïdson & 
Evans, 2004; Mahajan & Wind, 2002). Skillnadspunkter kring ett företag kan lyftas fram ge-
nom att knyta dessa till fyra huvudaspekter som utmärker företaget samt att de ska vara unika 
och bygga på företagets differentiering (Hooley & Greenley, 2005; Uggla, 2006, s 124 ff). 
Kapferer (2004, s 102) och Kotler och Keller (2006, s 321) betonar även vikten av företags-
identitet och image för att stärka ett företags specifika position.  
 
Karlsson menar att Diva Fashion till stor arbetar med att lyfta fram känslomässiga aspekter 
kring företaget för att visa vad det står för. Han lyfter fram att dessa känslomässiga aspekter 
främst består i att påpeka företagets lokala förankring som han anser bidrar med ett känslo-
mässigt värde för kunden. Enligt Karlsson använder Diva Fashion inte aktivt priset på dess 
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produkter för att placera sig på en pris/kvalitets-skala. För att visa på Diva Fashions specifika 
kännetecken menar Karlsson att företaget använder sig i stor utsträckning av sitt sortiment 
samt av de personer som använder butikens kläder. Karlsson anser att företagsidentitet och 
image har ett stort värde för att visa på företaget specifika kännetecken, främst genom att per-
sonalen bör ha insikt i vad företagsidentiteten innebär och de kommunicerar detta mot kun-
derna.  
 
Haidič menar att Doris använder sig främst av känslomässiga aspekter för att visa för sina 
kunder vad som är tanken med butiken. Enligt Haidič betonar Doris de känslor som de försö-
ker skapa, som känslan av att bli omhändertagen som kund, för att visa vad som utmärker 
företaget. Haidič påpekar att Doris även använder dessa känslomässiga aspekter för visa sin 
tillhörighet till kategorin fristående butiker samt att visa på sin koppling till lokala marknaden. 
För att visa på Doris specifika kännetecken menar Haidič att företaget använder sig till stor 
del av att visa på att butiken skiljer sig från de större butikskedjorna samt att visa på skillna-
derna i sortiment. Haidič anser vidare att företagsidentitet har en stor betydelse för att vis på 
Doris specifika kännetecken och anser att denna ska ligga som en röd tråd genom hela verk-
samheten.  
 
Båda företagen använder sig till stor utsträckning av känslomässiga aspekter för att skapa pa-
ritetspunkter vilket i stort överensstämmer med de teorier som presenteras av Brïdson och 
Evans, Mahajan och Wind samt Uggla. Företagen skiljer sig åt på det sätt som de lyfter fram 
sin specifika position. Diva Fashion använder i stor utsträckning användarna för att visa på 
den specifika positionen till skillnad från Doris som till större del lyfter fram vad som skiljer 
företaget från de större butikskedjorna. Även detta i enlighet med de strategier Uggla presen-
terar. Båda företagen ser även företagsidentitet som en viktig komponent för bygga sin posi-
tion i enlighet med Kapferer samt Kotler och Keller.           

5.2 Att kommunicera företagets position 

5.2.1 Produkt 
Leung och Taylor (2002) framhåller vikten för klädbutiker att erbjuda kunden ett stort antal 
olika varumärken för att stärka sin position. Porter och Claycomb (1997) lyfter fram att det 
går att använda sig av varumärken för att visa på sin position och framhåller vikten av ett do-
minant varumärke, vilket ska ha en stark varumärkesimage och vara väl inarbetat hos företa-
gets målmarknad. Författarna menar vidare att detta främst har betydelse för mindre, nischade 
butiker vars sortiment är mindre utspritt. 
 
Karlsson menar att sortimentet är ett viktigt verktyg för att kommunicera företagets position 
till konsumenter och menar vidare att det rör sig om en form av renomésnyltning. Karlsson 
framhåller bredden i Diva Fashions med en mix av lågprisvarumärken och mer exlusiva 
jeansvarumärken, men lyfter fram att det är butikens billigare varumärken som är de domi-
nanta i sortimentet. Karlsson lyfter speciellt fram ett varumärke som förknippas med Diva 
Fashion men menar att butiken inte får bli för beroende av ett specifikt varumärke. Vid vår 
observation var bredden i sortimentet märkbar och varumärket Cheap Monday framstod som 
det dominerande varumärket. 
 
Enligt Haidič väljer Doris gärna att ta in de varumärken som har en liknande filosofi med den 
som genomsyrar företaget för att visa vad som specifikt utmärker Doris. Haidič nämner va-
rumärkena Odd Molly och Filippa K som exempel på detta. Enligt Haidič ges extra tonvikt åt 
Filippa K som enligt Haidič passar bra in i Doris sortiment då Filippa K har liknande filosofi 
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samtidigt som det är ett starkt och omtyckt varumärke samt hjälper till att hålla uppe omsätt-
ningen i butiken. Vår observation visade att sortimentet till stor del bestod av alternativa och 
designinriktade varumärken samt att det dominerande varumärket var Filippa K.  
 
Företagen har aningen olika synsätt på sortimentet men är båda medvetna om vikten av varu-
märken som håller uppe omsättningen och att varumärkesimage påverkar butiksimagen som 
även Porter och Claycomb (1997) lyfter fram. Diva Fashions synsätt är mer uttalat strategiskt 
medan Doris handlar på ett mer intuitivt sätt vid valet av sortiment för att detta ska passa ihop 
med den filosofi som genomsyrar företaget.  

5.2.2 Pris 
Sivakumar (2000) och Fratto, Jones och Cassill (2006) fäster uppmärksamheten på de tre 
priskategorierna ekonomi, mellanmarknad och premium och menar att detta är ett verktyg för 
att prispositionera företag samtidigt som de lyfter fram så kallade ”price tiers” vars syfte är att 
identifiera hur kvalitet och pris relaterar till varandra. Rintamäki, Kuusela och Mitronen 
(2007) menar att den strategiska betydelsen av prisets användning vid positionering av kläd-
butiker har minskat.  
 
Istället för att använda priser för att visa vad som utmärker Diva Fashion lyfter Karlsson fram 
vikten av att uppnå volym på försäljningen och ser det som viktigt att sälja vad han kallar 
”bröd och smör”-varumärken. Karlsson lyfter fram vikten av att ha en bredd i prisbilden på 
grund av det geografiska läge som Diva Fashion har, samt att det är den faktor som främst 
påverkar företagets prissättning. Vid vår observation finner vi att Diva Fashions sortiment 
innehåller kläder med priser som sträcker sig från förhållandevis lågt pris upp till priser på 
några tusen per plagg. 
 
Enligt Haidič använder inte Doris aktivt prissättningen för att kommunicera det som utmärker 
företaget. Haidič menar att detta till stor del beror på att företag i många fall arbetar med re-
dan fastställa priser samt att hon anser att kopplingen mellan pris och kvalitet inte alltid är så 
stark. Vid observationen råder utförsäljning men de ursprungliga priserna vittnar om en rela-
tivt hög prisnivå även om det hos Doris återfinns det billigare märket Cheap Monday, vilket 
skapar en viss bredd i prisbilden. 
 
Båda företagen har en prisbild bestående av en blandning mellanmarknadspriser och premi-
umpriser. Genom detta skiljer sig företagen från Sivakumar samt Fratto, Jones och Cassill när 
det gäller synen på priset som en signal för att visa på ett företags position. Båda företagen har 
också en syn på priset som en underordnat faktor när det gäller att signalera företagets posi-
tion och detta synsätt sammanfaller på många sätt med Rintamäki, Kuusela och Mitronens 
synsätt. Båda företagen ser inte priset som någon avgörande signal för sin positionering utan 
betonar mer priset som en nödvändighet för att kunna överleva som företag. 

5.2.3 Promotion 
Carpenter, Moore och Fairhurst (2005) samt Fill (2002, s 534) framhåller att tryckta annonser 
och reklaminslag bör användas på ett enhetligt sätt som promotion i den egna klädbutiken för 
att skapa och kommunicera sin position samt betonar vikten av mediaplanering. Enligt Kotler, 
Armstrong, Saunders och Wong (2002, s 647) är personlig försäljning ett av de mest effektiva 
verktygen för att bygga upp förtroende för företaget och positionera det, men författarna lyfter 
även fram PR, sales promotion och direkt marknadsföring. Personlig försäljning är inom 
klädbranschen en grundförutsättning men även ett viktigt verktyg för att positionera ett före-
tag (Leung & Taylor, 2002; Moore & Fairhurst, 2003; Porter & Claycomb, 1997).  
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Karlsson menar att annonser är standard inom branschen för att kommunicera med målgrup-
pen men utrycker samtidigt sitt missnöje över den begränsning denna kanal har när det gäller 
att lyfta det som utmärker företaget. För att motverka detta lyfter Karlsson fram att företaget 
planerar vilken typ av tidning man annonserar i för att passa ihop med företagets målgrupp. 
Karlsson lyfter fram personalen som Diva Fashions viktigaste tillgång och refererar till perso-
nalen som marknadsförare på heltid och som viktigt del när det gäller att visa på Diva Fa-
shions specifika kännetecken. Karlsson belyser även vikten av medverkan vid lokala events 
samt betydelsen av en helhetssyn inom företagets kommunikation. Vid vår observation upp-
fattade vi den personliga försäljningen som en viktig del i kommunikationen av vad som ut-
märker Diva Fashion.  
 
Även Haidič lyfter fram personalen som Doris viktigaste tillgång när det kommer till att 
kommunicera det som utmärker företaget. Hon belyser även vikten av events för att lyfta fram 
vad som utmärker Doris. Haidič lyfter även fram Doris kundklubb, Bästis, som ett sätt att 
kommunicera med kunderna. Haidič påpekar att Doris främst använder annonser för att skapa 
medvetenhet om butikens existens och företaget inte aktivt väljer vilken kanal som används 
vid annonsering. Enligt Haidič har Doris en viss helhetssyn kring företagets kommunikation 
som ska lyfta fram det som utmärker Doris. Vår observation visade att personalen har stor del 
i att visa på det som specifikt utmärker Doris.  
 
Gemensamt för båda företagen är synen på personalen som den viktigaste faktorn för att 
kommunicera företagets position och värderingar. Genom detta delar båda företagen Moore 
och Fairhurst, Leung och Taylor samt Porter och Claycomb synsätt.  Båda företagen har även 
ett helhetssynsätt när det gäller sin kommunikation som i stora delar sammanfaller med Fill 
samt Carpenter, Moore och Fairhurst teorier. 

5.2.4 Plats 
Newman och Foxall (2003) belyser att utbudet av varor och hur butiker är inredda är ett vik-
tigt verktyg för att tillgodose kundernas behov och påverka deras uppfattning om företagets 
image. Atmosfären inne i en butik kan enligt Turley och Chebat (2003) skapa en unik shop-
pingupplevelse som tilltalar målmarknaden och särskiljer företaget och är svår att kopiera. 
Hoffman och Bateson (2006, s 243) menar att ett företags exteriör kan visa på ett företags 
specifika natur samt dess prispositionering.   
 
Karlsson menar att det är viktigt för Diva Fashion att via butikens interiör kommunicera det 
som han anser att butiken står för. Karlsson lyfter även fram skyltning som ett effektivt sätt att 
använda sig av exteriören. Han belyser även vikten av att uppdatera butikens interiör för att 
denna ska vara trendig och återge det som utmärker företaget. Vid vår observation av Diva 
Fashion gav interiören ett trendigt uttryck och på många sätt stämde överrens med Karlssons 
syn på butiksinredning. Exteriören upplevdes dock inte signalera företagets position. 
 
Haidič lyfter fram vikten av att skapa ett helhetsintryck genom att delar av butikens interiör 
och exteriör går i samma rosa ton. Företagets inredning är enligt Haidič skapad efter grund-
konceptet att det ska vara hemtrevligt. Vid vår observation gav butikens interiör ett intryck av 
hemtrevnad samtidigt som exteriören inte upplevs signalera företagets position.   
 
I likhet med Newman och Foxall använder sig båda företagen av en genomtänkt inredning för 
att visa på sin position. Företagen använder dock inte i någon större utsträckning sin exteriör 
på det sätt som Hoffman och Bateson förespråkar när det gäller att visa på företagets position. 
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6. Slutdiskussion 
 

 detta kapitel inleder vi med att besvara våra forskningsfrågor samt redogöra för de slut-
satser vi dragit utifrån det tidigare redovisade materialet. Vi återknyter sedan till vårt syfte 

samt redovisar vårt teoretiska och praktiska bidrag. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt 
forskning inom det behandlade området.   

6.1 Svar på forskningsfrågor 

6.1.1 Hur positionerar sig små nischade detaljhandelsföretag inom klädbranschen? 
I vår studie har vi funnit att de undersökta företagen använder sig av metoder vid sin positio-
nering som i stor utsträckning överensstämmer med de teorier vi presenterat i vårt teorikapi-
tel. Företagen utgår vid sin segmentering i hög grad ifrån en intuitiv känsla för vilken mål-
grupp som företaget bör rikta sig till, vilken har sitt ursprung samt en stark koppling till del-
ägarnas personliga intressen och erfarenheter. Man använder sig främst av ålder, livsstil samt 
intresset för mode och trender för att definiera den målmarknad man väljer att rikta sig mot. 
Företagen anser främst att det är andra nuvarande aktörer som påverkar hur man positionerar 
sig och lyfter fram de större butikskedjornas konkurrens som en faktor med stor inverkan på 
företagens positionering. Man anser att dessa aktörers konkurrenskraft har påverkat företagen 
att i stor utsträckning framställa sig som alternativa i förhållande till dessa. Företagen betonar 
främst emotionella aspekter som den lokala anknytningen som butiken har och känslor som 
till exempel omtanke för att visa på vilken kategori av företag de tillhör. Man anser att 
pris/kvalitet-relationen inte är tillfredsställande när det gäller att visa på företagens kategori-
tillhörighet och har därför aktivt valt bort att använda sig av detta i sin positionering. För att 
visa på sin specifika position använder man i stor utsträckning sig av sitt sortiment samt lyfter 
fram de personer som använder företagets produkter. Företagsidentitet och image ses av före-
tagen som betydelsefulla för att stärka företagens positionering och man anser att företags-
identiteten är något som bör genomsyra hela verksamheten.  

6.1.2 Hur kommunicerar små nischade detaljhandelsföretag inom klädbranschen sin 
position mot sin målmarknad? 
Vi fann även här att de undersökta företagen i mångt och mycket använder sig av tillväga-
gångssätt vid kommunikationen av sin position som till stora delar överensstämmer med den i 
teorikapitlet presenterade teorin. Företagen använder sig främst av personlig försäljning som 
påverkansmedel för att bygga upp sitt företags identitet för att genom detta positionera sig hos 
företagens målgrupper. För att göra detta använder man sig av butikspersonalen som represen-
terar företagen på ett fördelaktigt sätt och förmedlar de värden som företaget står för. Efter 
den personliga försäljningen är butikens sortiment en viktig faktor för företagen när det gäller 
att kommunicera sina positioner. Man använder sig av sitt sortiment för att påverka bilden av 
företaget genom att använda varumärken med ett redan inarbetade värde hos sin målgrupp för 
att på så vis stärka den egna positionen. Företagen använder inte sin prissättning på något 
framträdande sätt för att visa på sin position utan använder sig av ett brett prisspektrum. Man 
anser att priset inte är ett fördelaktigt sätt att positionera företagen på utan framhåller snarare 
det inbyggda värdet varumärkena i sortimentet har och inte det pris dessa säljs för. Företagen 
använder även till viss utsträckning annonser för att visa på sin position även om man anser 
att denna form av kommunikation är mindre effektiv än övriga delar av marknadsmixen. Man 
använder sig även av events för att visa på vad som skiljer den specifika butiken från dess 
konkurrenter. Butikinteriören upplever man också som en viktig del i att kommunicera företa-

I 
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gets position samtidigt som man anser att exteriörens betydelse när det gäller att kommunicera 
positionen är mindre. 

6.2 Återkoppling till syftet 
Syftet med denna studie var att belysa och ge en djupare förståelse av positionering bland 
små företag inom klädbranschen med inriktning mot nischsegment. 
 
Något vi såg återkommande hos de undersökta fallstudieobjekten var att de i stor utsträckning 
ansåg att de i sin positionering främst påverkades av starkare aktörer på marknaden, samt att 
de i omfattande grad använde sig av intuition för att ta beslut rörande sin segmentering av 
marknaden. Här anser vi att företagen skulle kunna dra fördel av att i större utsträckning ta 
med andra faktorer än de stora aktörerna i sin analys av konkurrenssituationen på marknaden. 
Detta skulle enligt oss hjälpa företagen att hitta ytterligare konkurrensfördelar vilka de skulle 
kunna utnyttja samt att detta skulle kunna förebygga situationer där företagens enda fördel är 
att de ses som ett alternativ till de större aktörerna, vilket enligt oss författare är en relativt 
svag konkurrensfördel. För att skapa sin position på marknaden litar företagen i stor utsträck-
ning till de känslomässiga aspekterna som omgärdar företaget samt till det unika i företagens 
sortiment. Enligt oss författare är detta fokus på de känslomässiga aspekterna en bra utgångs-
punkt för företagens positionering och bör utvecklas ytterligare. Genom att på ett ännu tydli-
gare sätt fokusera på känslomässiga aspekter samt använda sig av symboliska värden som till 
exempel kundernas livsstil, personlighet och så vidare, bör företagen kunna skapa positioner 
som är starkare än företagens nuvarande positioner. Genom dessa starkare positioner bör före-
tagen motståndskraft mot potentiella etablerare eller nuvarande större aktörer bli starkare än 
vid ett fortsatt fokus kring företagens sortiment.  
 
Företagen använder främst den personliga försäljningen i butiken för att förmedla sina posi-
tioner mot respektive målmarknader. Vid denna typ av kommunikation ges företagens egna 
identiteter en speciellt stor betydelse eftersom denna anses ska genomsyra hela företaget för 
att förmedla en tydlig position och när det gäller butikens personal är detta av särskilt stor 
vikt. Vi författare instämmer i företagens syn på butikspersonalen och anser att en vidareut-
veckling av företagens rekryteringsarbete skulle kunna stärka denna typ av kommunikation av 
företagets position. Förslagsvis skulle detta ske genom tydligare kriterier vid rekrytering samt 
fortgående utbildning av butikspersonalen för att garantera dessas förståelse av företagens 
identitet och positionering. Utöver den personliga försäljningen ges butikernas sortiment ett 
stort värde för att kommunicera företagens positioner. Företagen betonar vikten av ett sorti-
ment som överensstämmer med dessas företagsidentiteter samt är uppdaterat. Utnyttjandet av 
företagens butiker för att kommunicera företagens positioner är främst inriktat mot butikernas 
interiör och företagens lyfter fram betydelsen av att företagsidentiteten även här ska framgå 
tydligt. Vi författare anser att detta agerande lämnar en möjlighet outnyttjad när det gäller att 
kommunicera företagets position, nämligen användandet av butikernas exteriör, och föreslår 
därför att ett ökat fokus på denna möjlighet bör tas av företagen. Genom att på ett tydligare 
sätt inkludera exteriören i sin kommunikation bör företagen uppnå en tydligare positionering 
gentemot sina målmarknader.  

6.3 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
I analysen av vårt insamlade empiriska material har vi funnit att den teori som vi behandlat till 
stor del är applicerbar på små nischade detaljhandelsföretag inom klädbranschen sätt att posi-
tionera sig. Det fanns dock vissa skillnader mellan det empiriska materialet och den redovisa-
de teorin. Den främsta skillnad var företagens användande av priset för att positionera sig. 
Teorin lägger en relativt stor vikt vid användandet av priset för att positionera klädföretag, 
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samtidigt som det empiriska materialet visar att små nischade detaljhandelsföretag inom kläd-
branschen anser att detta har mindre betydelse för deras positionering. Dessa anser att det är 
det inneboende värdet i de varumärken som ingår i företagens sortiment som bidrar till företa-
gens positionering snarare än det pris varumärkena säljs för. Något som den behandlade teorin 
inte fokuserar på i någon större utsträckning är företagens användning av events för att kom-
municera sin position. Detta har dock visat sig vara av vikt för vissa företag för att visa på sin 
position. Dessa insikter anser vi bör fogas till det existerande teoretiska området och genom 
detta utöka kunskapen kring positionering inom klädbranschen.  
 
Det praktiska bidraget som vår studie har resulterat i består dels av ett strategiskt och ett tak-
tiskt bidrag. Vårt strategiska bidrag anser vi vara att vi belyser det faktum att små nischade 
detaljhandelsföretag inom klädbranschen bör stärka sin nuvarande positionering genom att på 
ett tydligare sätt visa på känslomässiga aspekter vid formandet av sin position. Det taktiska 
bidraget består i att vi anser att företagen på ett tydligare sätt bör använda sig av den fysiska 
platsen och då främst sin exteriör, för att kommunicera sin position.  
 
De generaliseringsmöjligheter som fynden i vår studie erbjuder anser vi vara relativt små ef-
tersom enbart två fall har studerats, vilket medför att de slutsatser som kan dras utifrån det 
empiriska material som denna studie genererat till stor del är bunden till en viss kontext. En 
annan anledning till att generaliseringsmöjligheterna inte är omfattande är det faktum att de 
undersökta fallstudieobjekten till stor del liknar varandra. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom vår studie var inriktad på att undersöka hur små nischade detaljhandelsföretag inom 
klädbranschen positionerar sig på marknaden anser vi att det skulle vara av intresse att under-
söka hur företagens kunder upplever de olika företagens positionering. Resultaten från en så-
dan studie skulle kunna bidra till en möjlighet för de små nischade detaljhandelsföretagen att 
utvärdera sina positioner, för att kontrollera att den position de avsåg att skapa hos kunden 
stämmer överens med den av kunden upplevda positionen. Eftersom vår studie enbart har 
riktat fokus på små återförsäljare anser vi att det är av intresse att även undersöka hur andra 
små aktörer med inriktning mot nischsegment, som till exempel leverantörer, agerar för att 
positionera sig. Sådana studier skulle kunna bidra med en bredare förståelse kring hur de be-
fintliga teorierna samt de resultat vi kommit fram till i vår studie, är tillämpbara inom fler 
områden än de som omfattar återförsäljarna inom klädbranschen.   
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Bilaga A - Intervjuguide 
 
1. Allmänna frågor 
 
1.1 Vad är ditt namn och vad innebär din roll i företaget? 
1.2 Kan du ge oss en kort historik kring företaget? 
1.3 Vad var visionen med företaget när det startades och har den ändrats över tid? 
 
2. Frågor relaterade till forskningsfråga 1 (Hur positionerar sig små nischade detalj-
handelsföretag inom klädbranschen?) 
 
2.2 Beskriv hur ni arbetade för att få fram er målgrupp? 
2.3 Förklara anledningarna bakom ert val av er målgrupp samt beskriv målgruppen?  
2.4 Hur ser ni på konkurrenssituationen på er marknad? 

- Konkurrenter? 
- Köpare/kunder? 
- Leverantörer? 
- Möjliga nyetablerare på marknaden? 
- Ersättningsvaror- och tjänster? 

2.5 På vilket sätt har konkurrenssituationen påverkat hur ni väljer att konkurrera på markna-
den samt hur ni valt att profilera er i förhållande till andra företag? 

2.6 Hur arbetar ni för att visa tillhörighet till den kategori av företag ni tillhör? 
2.7 Till vilken grad betonar ni känslomässiga eller funktionella aspekter kring ert företag och 

era produkter för att visa på ert företags förhållande till andra företag? 
2.8 Hur anser ni att ert företag är placerat på en pris/kvalitets-skala? Varför anser ni detta? 
2.9 Vilken anser ni är ert företags egna specifika kännetecken och hur visar ni dessa? Lyfter ni 

fram: 
- De som använder era produkter?  
- Produktattribut?  
- Konkurrenter?  
- Tillämpningen av era produkter? 

2.10 Vilken betydelse anser ni att image och företagsidentitet har för att visa ert företags spe-
cifika kännetecken?  

 
3. Frågor relaterade till forskningsfråga 2 (Hur kommunicerar små nischade detaljhan-
delsföretag inom klädbranschen sin position mot sin målmarknad?) 
 
3.1 Hur använder ni ert sortiment för att signalera ert företags specifika kännetecken?  
3.2 På vilket sätt använder ni ert sortiment för att bibehålla bilden av ert företags kännetecken 

hos er målmarknad?  
3.3 Har ni något/några varumärke som är dominerande i ert sortiment? Hur tror ni detta på-

verkar er målmarknads uppfattning av ert företags specifika kännetecken och er image?  
3.4 Hur använder ni er prissättning för att visa på ert företags specifika kännetecken?  
3.5 Vilka övriga faktorer, utöver ert företags specifika kännetecken, överväger ni vid er pris-

sättning? 
3.6 På vilket sätt använder ni er av promotionverktygen annonser, sales promotion, public 

relations, direktmarknadsföring och personlig försäljning för att kommunicera ert företags 
specifika kännetecken? 

3.7 Vilket eller vilka av dessa promotionverktyg anser ni har störst betydelse vid er kommu-
nikation av ert företags specifika kännetecken? Varför anser ni detta?  



 

 

3.8 Använder ni er av en helhetssyn vid utformandet av er promotion för att stärka er image? 
Hur? 

3.9 På vilket sätt använder ni butikens exteriör för att kommunicera ert företags specifika 
kännetecken? 

3.10 Hur använder ni er av butikens interiör för att kommunicera ert företags specifika känne-
tecken? 

   



 

 

Bilaga B – Observationsschema 
Tid och plats: 
Aktivitet/situation: 
Deltagare: 
 

Vad? Omfattning/användning Betydelse Generellt intryck 
Sortiment    

Prissättning    

Sales promo-
tion 

   

Personlig för-
säljning 

   

Butiksexteriör    

Butiksinteriör    

 
Helhetsintryck vid observation av butik:  
 
 


