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Förord 
 

 

Förord 
Jag skulle till en början vilja tacka Lena och Tommy Ström på Pearlshop AB för att 
jag fått använda Pearlshop AB som mitt fallstudieobjekt i denna rapport och för allt 
material som gjort rapporten möjlig. Jag skulle vidare vilja tacka Håkan Perzon som 
varit min handledare under denna rapport och alla opponenter som biståt med bra 
kommentarer och värdefulla tankar för att föra mitt arbete framåt. För att inte glömma 
någon vill jag även tacka alla andra som stöttat mig under denna process, som man 
säger, ingen nämnd ingen glömd.  
 
 
Luleå, Maj 2007 
 
 
 
 
 
 
Andreas Schultz



Sammanfattning 
 

 

Sammanfattning 
Genom att utbildningsnivån och levnadssättet i vårt samhälle förändras är det viktigt 
för företag att följa med i samhällsutvecklingen, samt att det redan finns en oro i 
dagens Sverige med den allt ökande konkurrensen från den internationella 
marknaden. Därför är det viktigt för ett företag att använda sig av sina 
konkurrensfördelar och konkurrensverktyg på ett effektivt sätt för att kunna stå emot 
den ökande konkurrensen på marknaden. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur 
små företag använder sina konkurrensfördelar gentemot andra företag samt hur små 
företags användning av konkurrensverktyg kan beskrivas 
 
Uppsatsen bygger på en fallstudie på ett mindre företag inom smyckesbranschen. För 
att samla in data genomfördes en intervju med Pearlshop AB. Genom intervjun visade 
det sig att fallstudieobjektet inte använde sig av några specifika strategier för att vara 
så konkurrenskraftiga som möjligt på sin marknad. I denna rapport har jag redovisat 
flera alternativa teorier för hur ett företag ska använda sina konkurrensfördelar och 
sina konkurrensverktyg. Detta har gett en bra inblick under rapportens gång hur pass 
viktigt detta är för ett företag och deras verksamhet.  



Abstract 
 

 

Abstract 
The level of educational attainment and our way of living are constantly changing. It 
is important that companies adapt to these changes. Today there is an anxiety in 
Sweden about the increasing competition from the international market. Therefore it 
is of great importance that a company uses its competitive advantages and 
competition tools in order to face the increasing competition on the market. The 
purpose with this rapport is to inquire into a small company’s use of competition tools 
and how their competitive advantages can be described.  
 
I have performed a case study of a small company in the jewellery market. To collect 
data I made a face-to-face interview with Pearlshop AB and through the interview I 
found out that my case company didn’t use any specific strategies to increase their 
company’s competitiveness on the market. Different theories presented in the rapport 
show how a small company should apply their competitive advantages and 
competition tools to become more competitive on their market. This has given me 
more knowledge about this specific subject and the importance to increase the 
company’s competitiveness. 



Innehållsförteckning 
 

 

Innehållsförteckning 
1 Introduktion............................................................................................................ 1 

1.1 Bakgrund & Problemdiskussion....................................................................... 1 
1.2 Syfte & Forskningsfrågor................................................................................. 3 
1.2.1 Syfte ............................................................................................................. 3 
1.2.2 Forskningsfrågor........................................................................................... 3 

2 Teori ...................................................................................................................... 4 
2.1 FF1: Hur kan små företags konkurrensfördelar gentemot andra företag 
beskrivas?.............................................................................................................. 4 
2.1.1 Interna och externa faktorer .......................................................................... 4 

2.1.1.1 Marknadsfaktorer................................................................................... 4 
2.1.1.2 Kostnadsfaktorer .................................................................................... 4 
2.1.1.3 Demografiskafaktorer ............................................................................ 4 
2.1.1.4 Konkurrensfaktorer ................................................................................ 5 

2.1.2 Konkurrensanalys ......................................................................................... 5 
2.1.2.1 Konkurrentanalysens komponenter ........................................................ 5 
Föreställningar................................................................................................... 6 
Aktuell strategi .................................................................................................. 6 
Möjligheter........................................................................................................ 6 

2.1.3 Marknadsföring och Produktdifferentiering................................................... 7 
2.2 FF2: Hur kan användningen av små företags konkurrensverktyg beskrivas? .... 7 
2.2.1 Konkurrensstrategi........................................................................................ 7 
2.2.2 Tvåproduktsstrategi .................................................................................... 10 
2.2.3 Marknadsmixen .......................................................................................... 10 

Produkt............................................................................................................ 11 
Pris .................................................................................................................. 11 
Påverkan.......................................................................................................... 12 
Plats................................................................................................................. 12 
2.2.3.1 AIDA................................................................................................... 12 
2.2.3.2 Produkt livscykeln (PLC) ..................................................................... 13 
Tillväxtfas ....................................................................................................... 14 
Mognadsfas ..................................................................................................... 14 
Nedgångsfas .................................................................................................... 15 

2.2.4 Internet som konkurrensverktyg.................................................................. 15 
2.2.4.1 Fördelar med Internet marknadsföring.................................................. 15 
2.2.4.2 Internet och kommunikations mix ........................................................ 15 
2.2.4.3 World Wide Web (WWW)................................................................... 16 
2.2.4.4 E-Mail.................................................................................................. 17 

3 Metod................................................................................................................... 18 
3.1 Deduktion & Induktion .................................................................................. 18 
3.2 Forskningsmetod ........................................................................................... 18 
3.3 Val av fallstudieobjekt ................................................................................... 18 
3.4 Förberedelser................................................................................................. 18 
3.5 Datainsamlingsmetod..................................................................................... 19 
3.6 Litteraturstudie .............................................................................................. 19 
3.7 Analysmetod.................................................................................................. 20 
3.8 Metodproblem ............................................................................................... 20 

3.8.1 Reliabilitet .............................................................................................. 20 
3.8.2 Validitet.................................................................................................. 20 

4 Pearlshop AB ....................................................................................................... 21 



Innehållsförteckning 
 

 

4.1 Bakgrund om Pearlshop AB........................................................................... 21 
4.1.1 FF1: Hur kan små företags konkurrensfördelar gentemot andra företag 
beskrivas?........................................................................................................ 21 
4.1.2 FF2: Hur kan användningen av små företags konkurrensverktyg beskrivas?
........................................................................................................................ 23 

5 Analys .................................................................................................................. 25 
5.1 FF1: Hur kan små företags konkurrensfördelar gentemot andra företag 
beskrivas?............................................................................................................ 25 

5.1.1 Interna och externa faktorer..................................................................... 25 
5.1.2 Konkurrensanalys ................................................................................... 26 

5.2 FF2: Hur kan användningen av små företags konkurrensverktyg beskrivas? .. 26 
5.2.1 Konkurrensstrategi.................................................................................. 26 
5.2.2 MarknadsMixen...................................................................................... 28 
5.2.3 Internet som företagets konkurrensverktyg.............................................. 29 

6 Slutdiskussion ...................................................................................................... 31 
6.1 FF1: Hur kan små företags konkurrensfördelar gentemot andra företag 
beskrivas?............................................................................................................ 31 
6.2 FF2: Hur kan användningen av små företags konkurrensverktyg beskrivas? .. 31 
6.3 Återkoppling till syfte .................................................................................... 32 
6.4 Förslag till fortsatt forskning.......................................................................... 32 
6.5 Framtida förslag för Pearlshop AB................................................................. 33 

Källförteckning ....................................................................................................... 34 
Bilaga 1................................................................................................................... 36 
 

Figurer 
Figur 2.1:  Konkurrentanalysens komponenter.................................................... 6 
Figur 2.2:  Modifierad Porters Femkraftsmodell. ................................................ 8 
Figur 2.3:  Modifierad positioneringsgraf av två produkts strategi. ................... 10 
Figur 2.4:  Modifierad marknads mix modell. ................................................... 11 
Figur 2.5:  Modifierad produkt livscykel kurva. ................................................ 13 
Figur 2.6:  Internet Process Model and assessment tools. .................................. 16 
Figur 4.1:  Modifierad positionerings modell på Pearlshop AB.......................... 22 



Introduktion 
 

- 1 - 

1 Introduktion 
I detta kapitel kommer jag att beskriva min bakgrund till mitt problemområde därefter 

kommer jag föra en problemdiskussion som ska leda till mitt syfte och mina forskningsfrågor 

för uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund & Problemdiskussion 
Michael Treschow anser att en oro finns i dagens Sverige med den allt ökande 
konkurrensen från den internationella marknaden. Detta har lett till att produktionen 
flyttar utomlands och därmed många av de svenska jobben (Göteborgs-Posten, 2005-
10-16). Det är inte marknadsföring som bidrar till om en viss produkt är rätt 
positionerad till sin målmarknad utan; ett företags rykte för kvalitet och kundnytta, 
företagets flexibilitet och anpassningsförmåga till kundens behov, alla faktorer måste 
tas i beräkning för att kunna positionera produkten rätt enligt Knox (2004). 
Positionering är hur kunden uppfattar ett företags produkt på en viss marknad, jämfört 
med en liknande produkt från konkurrenterna. Hur kunden anser produktens märke 
vara relativt till andra märken på marknaden enligt Wells, Moriarty & Burnett (2006). 
Idag anser man att positionering har blivit en av de viktigare delarna i modern 
marknadsföring. Positionering ska inte bara vara en del av företagets strategi, utan det 
ska vara ryggraden i företagets affärsplan. Positionering betyder inte vad man har 
gjort med produkten eller servicen utan hur man har lyckats påverka kundens 
medvetande. Vid användandet av positionering av en produkt eller service flyttar man 
kampen inom marknadsföringen från produkten till att vinna kundens medvetande 
och förtroende enligt Stavros, Markos & Blankson (2000).  
 
För att ett företag ska kunna hitta rätt målmarknad till sin produkt är det viktigt att 
kunna positionera sin produkt på rätt sätt. Produkten ska vara riktad till en viss 
målgrupp på marknaden, detta gör också att produkten blir mer unik och 
konkurrenskraftig gentemot övriga produkter på marknaden enligt Knox (2004). En 
målmarknad är en grupp konsumenter som har lika karaktärsdrag på en marknad, de 
söker samma produkt eller service som bjuds ut av företagen enligt Wells. et al. 
(2006). Ett företag ska undersöka målmarknaden och bestämma dess struktur för 
marknadssegmentet anser Didd & Simkin (1993).  
 
Utbildningsnivån och levnadssättet i vårt samhälle förändras mycket i takt med 
samhällsutvecklingen, krav och bedömningar påverkas även som konsument och 
säljare i denna utvecklingsprocess. Detta har lett till att konkurrensen har ökat under 
årens gång och nya aktörer kommit in på marknaderna, vilket i sin tur leder till att 
konkurrerande företag försöker tillgodose samma kunders behov enligt Grönroos 
(1994). Ett företags konkurrenskraft uppnås genom att tillfredställa sina kunders 
behov, detta gör de med olika sorters strategier för att ändra den redan befintliga 
marknadsstrukturen enligt Kotler (2003). På en marknad där det råder konkurrens 
idag är det viktigare att försöka behålla gamla kunder än att skaffa nya. Tidigare har 
fokus legat på att försöka skaffa nya kunder och inte på att vårda de kundrelationer 
som ett företag redan har anser Hilleke & Butscher (1997). Idag är konkurrens så pass 
hård på många marknader att det är dyrare att försöka skaffa nya kunder, istället för 
att vårda de gamla kundrelationerna enligt Clogate & Lang (2003). Ett företag ska 
förstå sina kunder men även förstå sina konkurrenter anser Kotler (2003). Det är 
viktigt att samla information om sina kunder men samtidigt om sina konkurrenter, 
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detta för att veta hur konkurrensen ser ut på marknaden. Det är viktigt att identifiera 
sina konkurrenter och veta vad de vill vinna på att gå in på den konkurrensutsatta 
marknaden och detta gör ett företag genom en konkurrensanalys på sin marknad 
enligt Kotler (2003). 
 
Adams & Brock (1993) menar att konkurrens på en ekonomisk marknad är lika med 
rivalitet. De menar att det inte bara räcker att konkurrera på en marknad utan det 
handlar om att göra det bäst och att konkurrera ut de övriga med en bättre produkt. 
Varje tävling behöver en vinnare och en förlorare och naturligt är människan 
tävlingsinriktad. Detsamma gäller när konkurrens uppstår på en ekonomisk marknad 
mellan en eller flera parter enligt Adams & Brock (1993). 
 
Detta leder till att man måste tänka strategiskt och bestämma vilka områden som är 
värda att försvara i framtiden mot direkt och indirekta konkurrenter anser Liljedahl 
(1987). När man ser till ett företags konkurrenter finns det faktiska konkurrenter 
”direkta” och potentiella konkurrenter ”indirekta”. Direkta konkurrenter riktar sig till 
samma kunder som företaget med liknande produkter. Indirekta konkurrenter behöver 
inte rikta sig till exakt samma kunder men de kan vara inom samma bransch område 
och konkurrera med substitut varor enligt Kotler (2003).  
 
Ett företag ska tänka strategiskt och lägga upp mål för vilka konkurrensverktyg 
företaget ska använda för att bäst nå ut till sin målmarknad enligt Liljedahl (1987). 
Med dagens teknologi och utvecklingstakt ökar konkurrensen på marknaderna fort 
enligt Grönroos (1994). En indirekt konkurrent idag kan vara morgondagens direkta 
konkurrent anser Liljedahl (1987). Ett företag använder sig av olika sorters 
konkurrensverktyg för att nå ut till sin målmarknad, beroende på vilken 
produkt/service och marknad de vill nå ut till. De olika verktygen kan vara 
marknadsföringsstrategier och försäljningsstrategier från ett företag. Dessa ska vara 
anpassade till målgruppen som produkten/servicen är tilltänkt menar Czinkota & 
Ronkainen (2004). De 4 P:nas definition av marknadsmixen är: Produkt, Pris, 
Påverkan och Plats. Där varje P består av olika element som representerar företagets 
produkt/service mot målmarknaden. Företagets marknadsmix ska vara så anpassad till 
målmarknaden att de anser ett företags produkt är överlägsen mot konkurrenternas, 
detta är ett konkurrentverktyg för ett företag enligt Brooksbank (1994). En för stor 
målmarknad kan inget företag gripa över, därför väljer ett företag ut en mindre 
målmarknad som företaget fokuserar på. Målmarknaden bestäms beroende på vad det 
är för produkt/service som ska lanseras, samt hur ett företag vill positionera sin 
produkt mot marknaden. Ofta fokuserar ett företag på olika kategorier där produkten 
speglar målmarknaden enligt Lunden & Svensson (1999) exempelvis: 

 
� Inkomst  
� Efter bransch och yrke 
� Sociala faktorer 
� Ålder 
� Kön 

 
 
 
Jag anser att det är viktigt för ett företag att följa med utvecklingen i samhället som 
många av mina källor redan påpekat. Med den ökande konkurrensen från både 
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internationella och nationella företag blir det allt viktigare för ett företag att 
positionera sig själva och sina produkter på rätt sätt, detta för att skapa 
konkurrensfördelar då fler företag kommer in på marknaderna. Jag anser att problem 
kan uppkomma då små företags konkurrensverktyg inte är tillräckligt starka för att stå 
emot den växande konkurrensen när större internationella företag kommer in på deras 
marknad. Detta kommer leda till att små företag kommer att behöva lägga större 
resurser för att lyckas stå emot den ökande konkurrensen enligt de källor jag 
presenterat tidigare i min rapport viket leder till mitt syfte och forskningsfrågor nedan.  
 

1.2 Syfte & Forskningsfrågor 
 

1.2.1 Syfte 
Med bakgrunden i problemdiskussionen blir syftet med min uppsats att få en bättre 
förståelse för hur små företag verkar på en konkurrensutsatt marknad.  
 

1.2.2 Forskningsfrågor 
För att uppnå syftet med uppsatsen har följande forskningsfrågor konstruerats: 
 
 
FF1: Hur kan små företags konkurrensfördelar gentemot andra företag beskrivas?  
 
FF2: Hur kan användningen av små företags konkurrensverktyg beskrivas?  
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2 Teori 
I detta kapitel kommer jag att presentera mina forskningsfrågor. Här beskriver jag hur små 

företags konkurrensfördelar gentemot andra företag i samma bransch kan beskrivas samt hur 

konkurrensverktyg för små företag kan beskrivas.  

 

2.1 FF1: Hur kan små företags konkurrensfördelar gentemot 
andra företag beskrivas?  
 

2.1.1 Interna och externa faktorer  
Enligt Czinkota & Ronkainen (2004) spelar både externa och interna faktorer stor roll 
för företag när de ska skapa sina konkurrensfördelar på marknaden. Dessa faktorer är 
marknadsfaktorer, kostnadsfaktorer, demografiskafaktorer och konkurrensfaktorer.  
 

2.1.1.1 Marknadsfaktorer 

En orsak som påverkar marknadsfaktorer är marknadens efterfrågan på ett företags 
produkt och marknadens köpkraft. Däremot är det svårt att påverka externa faktorer 
för ett företag. Faktorerna beror sedan på hur företaget valt att positionera sin produkt 
och till vilket segment produkten är ämnad. Genom detta bygger ett företag 
konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter då ett företag riktar sin produkt direkt 
till kunder med liknande utbildningsnivå, inkomst, livsstil, fritidsintresse och mål i 
livet som produkten är tilltänkt enligt Czinkota & Ronkainen (2004) 
 

2.1.1.2 Kostnadsfaktorer 

Genom att undvika kostnadsineffektivitet och dubbelarbete i ett företag, har företaget 
bättre förutsättningar att agera på den lokala marknaden. Däremot bör ett mindre 
företag på den lokala marknaden, ta stor hänsyn till de olika förändringarna i de 
underliggande trenderna på marknaden och hos målmarknaden. Detta för att undvika 
kostnader och behålla företagets konkurrensfördelar genom att alltid veta vad 
marknaden efterfrågar och när de efterfrågar det anser Czinkota & Ronkainen (2004).  
 

2.1.1.3 Demografiskafaktorer 

Globaliseringen påverkar marknaderna genom att aktiviteten av informationsflödet 
har ökat över kontinenterna. I dagens nytekniska värld finns det fler möjligheter än 
tidigare att kommunicera med olika kundgrupper. Ett företag behöver inte fysiskt 
bygga försäljningsplatser runt om i världen för att kommunicera med sina 
kundgrupper vilket tidigare behövdes. Internet och intranät med många andra nya 
teknologiska lösningar gör det möjligt för ett företag att nå ut till fler potentiella 
kunder än tidigare. Detta har lett till att konkurrens också ökat på flera marknader och 
vikten av att ett företag följer med i den tekniska utvecklingen. Detta för att företaget 
ska vara tillgänglig för sitt kundsegment, vilket även lett till att marknadsföringen fått 
en centralare roll i ett företag för att attrahera nya potentiella kunder enligt Czinkota 
& Ronkainen (2004). 
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2.1.1.4 Konkurrensfaktorer 

Idag kämpar många företag för att överleva den allt ökande internationella 
konkurrensen, men ett företag får inte glömma bort den lokala och nationella 
konkurrensen genom att lägga fokus på den nya internationella konkurrensen. Ett 
företag försöker ofta vinna konkurrensfördelar av de tre tidigare nämnda faktorerna, 
marknadsfaktorer, kostnadsfaktorer och demografiskafaktorer, men inte genom 
konkurrensfaktorer. Genom konkurrensfaktorer kan ett företag lansera helt nya 
produkter till nya marknader. I dag lägger ofta små företag kraft på att omplacera 
gamla produkter genom uppgraderingar och differentiering vilket leder till lägre 
kostnader för ett företag än om de skulle framställa en helt ny produkt. På detta sätt 
når ett företag nya kunder och skapar konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter 
med lägre kostnader. Små företag med begränsade resurser bör fokusera på att 
omplacera och differentiera produkter istället för investera stora summor i 
produktutveckling och lanseringskostnader enligt Czinkota & Ronkainen (2004).   
 

2.1.2 Konkurrensanalys 
Det första som ett företag måste förstå när de analyserar sina konkurrenter och 
marknaden som de verkar på, är den underliggande kraft som bestämmer vad som gör 
ett visst företag ledande på just den specifika marknaden. Detta görs genom olika 
analyser för att kunna balansera ett företags risker och för att bestämma vilka resurser 
företaget kommer att behöva för att kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden.  
Företaget gör även detta för att skaffa sig en uppfattning om hur mycket de måste 
sälja för att uppnå en starkare position på marknaden. För att förstå efterfrågan på 
marknaden behövs en förståelse från ett företag om hur marknaden tänker i beslut och 
köpsituationen. Vilka underliggande trender som finns på marknaden och i 
marknadssegment som företaget riktar sig till. Nyckeln för att förstå konkurrens på en 
viss marknad är att förstå strukturen på marknaden, vilka aktörer som verkar på den, 
både för utbud och efterfrågan. Detta ger ett företag möjligheter att identifiera kraften 
som driver upp konkurrensen samt ett företags vinstmöjligheter på marknaden anser 
Czinkota & Ronkainen (2004).   
 

2.1.2.1 Konkurrentanalysens komponenter 

Genom att skapa en profil över konkurrensen får ett företag en bra bild över hur de 
konkurrerande företagen på marknaden kommer att agera. Detta ger också en bild av 
hur stark eller svag konkurrens är på marknaden och vilka krafter som påverkar 
marknaden. Detta är en viktig kunskap för ett företag då de bättre kan förutse om 
konkurrensen kommer att agera på ett defensivt eller offensivt sätt. Om ett företag 
tidigt kan förutse de konkurrerande företagens tankar om hur de kommer att lägga upp 
sina strategier på marknaden, kommer detta leda till att ett företag ökar sina 
konkurrensfördelar på marknaden. Konkurrensens reaktionsprofil kan beskrivas enligt 
Porters (1983) modell:    
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Figur 2.1:  Konkurrentanalysens komponenter.  
Källa:   Porter (1983) sid. 65. 
 

Konkurrentens reaktionsprofil 

Konkurrentens 
drivkrafter 

Vad konkurrenten gör 
och kan göra 

Framtida mål Aktuell strategi 

Föreställningar Möjligheter 

Schema för Konkurrentanalys 

Framtida mål 
Genom att skapa sig kunskap om vad konkurrenterna jobbar mot på marknaden och 
vilka mål de vill uppnå i framtiden, kan ett företag lägga upp sina strategier för att 
förhindra överraskningar i framtiden. Kunskapen om konkurrenternas framtidsmål 
säger också mycket om hur nöjda konkurrenterna är med dagens situation och hur stor 
chansen är att de kommer ändra sina strategier för att uppnå deras framtida mål enligt 
Porter (1983). 
 

Föreställningar 

Med föreställningar menas hur konkurrerande företag uppfattar sig själva, detta visar 
också hur de kommer att agera på marknaden. Genom att titta på hur konkurrenterna 
agerat i tidigare händelser och situationer kan ett företag få en bild hur pass 
ekonomiskt starka konkurrenterna är, eller hur pass defensivt eller offensivt de 
reagerar i olika förändringar på marknaden anser Porter (1983). 
 

Aktuell strategi 

Den aktuella strategin från konkurrenterna på marknaden visar hur de agera i dagens 
situation på eventuella förändringar på marknaden. Detta ger också en indikation på 
hur konkurrenterna styrs och vad för kortsiktiga mål de har, vilket är viktigt för ett 
företag för att kunna förutse konkurrenternas långsiktiga mål enligt Porter (1983).  
 

Möjligheter 

I möjligheter görs en sammanfattning av vad konkurrenterna har för potential, vilka 
styrkor och svagheter konkurrenterna har och hur de kan agera. Med denna modell 
kan vi se konkurrenternas kapacitet, kompetens och resurser samt hur de valt att 
använda sig av dessa faktorer för att lyckas på marknaden. Ett företag kan genom 
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denna kunskap bygga sina strategier för att dels vara konkurrenskraftigare mot 
konkurrenterna men även för att motverka eventuell framtida konkurrensen hävdar 
Porter (1983).  
 

2.1.3 Marknadsföring och Produktdifferentiering 
Enligt Simkin (2000) är inte marknadsföring någon vetenskap, det finns ingen 
bestämd definition hur ett företag ska gå tillväga för att marknadsföra sig själva, eller 
på vilket sätt ett företag ska marknadsföra sig i specifika situationer. Målet för ett 
företag genom att använda sig av marknadsföring är att skapa konkurrensfördelar mot 
konkurrenterna, genom att öka företagets försäljning av produkten/servicen som bjuds 
ut på marknaden. Ett företag behöver känna till sin målmarknads behov för att kunna 
tillfredställa och marknadsföra rätt objekt vid rätt tillfälle enligt Simkin (2000).  
 
Wells. et al. (2006) anser att första steget för ett företag är att positionera sin produkt 
rätt på en marknad. Nästa steg är att marknadsföra produkten mot målmarknaden och 
behöver visa att produkten är unik gentemot konkurrenternas, detta för att skapa 
konkurrensfördelar så tidigt som möjligt när produkten kommer in på marknaden. 
Med den hårda konkurrensen på den globala marknaden behöver ett företag visa att 
just deras produkt är den som är mest unik. Genom att använda sig av 
produktdifferentiering kan ett företag skapa en ny image för företagets produkt vilket 
leder till att den skiljer sig från konkurrenternas för att göra produkten mer unik då 
substitutvaror kommer in på marknaden. Genom produktdifferentiering kan ett 
företag förändra målmarknadens uppfattning om produkten, även om konkurrenternas 
produkter är snarlika. Företaget bestämmer vilken image produkten ska ha och vad 
företaget ska fokusera på i sin marknadsföring av produkten. Vanliga faktorer för att 
differentiera en produkt är förändringar i design på produkten, produktens pris och 
kvalitet men det finns även icke fysiska faktorer som företag kan spela på.  Dessa är 
psykologiska faktorer som kan göra produkten starkare och ett bättre val än 
konkurrenternas i målmarknadens ögon. Produktens positionering på marknaden och 
vad produkten står för är en av de första sakerna som en potentiell kund tänker på, 
därför är det viktigt för ett företag att bygga upp ett starkt produktmärke som 
förmedlar det ett företag vill att produkten ska förmedla hävdar Wells. et al. (2006).  
 

2.2 FF2: Hur kan användningen av små företags 
konkurrensverktyg beskrivas? 
 

2.2.1 Konkurrensstrategi 
Ett företags strategiska beslut är sammankopplat med de ekonomiska krafterna i ett 
företags omgivning. Dessa ekonomiska krafter uppstår på marknaden där ett företag 
existerar och i dess industri. Krafterna påverkar ett företags kostnader, prisändringar 
och företagets intäkter av försäljning. Krafterna påverkar även konkurrenterna på 
marknaden, de begränsar på så sätt försäljning och vinstmöjligheter för alla aktörer på 
marknaden. Ett företags strategi för att konkurrera på bästa sätt bör vara att lägga 
fokus på att uppnå en genomsnittligt bra vinst på marknaden och behålla denna 
långsiktigt. Genom detta uppnår ett företag konkurrensfördelar enligt Kippenberger 
(1998). 
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För att ett företag ska få en bra överblick av marknaden och kunna skapa 
konkurrensfördelar mot sina konkurrenter samt att uppnå en genomsnittligt bra vinst, 
anser Kippenberger (1998) att en strukturell modell på marknaden av (Porter, 1980) 
kan användas. Porters Femkrafts Modell, identifierar de fem största krafterna som 
påverkar ett företag ur ett konkurrensmässigt perspektiv. 

 
Figur 2.2:  Modifierad Porters Femkraftsmodell.  
Källa:   Kippenberger (1998) sid. 24. 
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� Inträde av nyetablerare på marknaden, hur lätt eller svårt är det för nya företag 
att etablera sig på marknaden? Finns inga höga inträdeskostnader finns 
möjligheten för nya företag att ta marknadsandelar från de övriga företagen på 
marknaden, nya företag kommer på så sätt att etablera sig på marknaden. Om 
inte ett företags kunder är lojala kommer de tappa kunder till de nyetablerade 
företagen på marknaden, om dessa exempelvis har tillgång till bättre teknologi 
och kan erbjuda kunden bättre priser och produkter. Ett företag bör därför 
vårda sina kundrelationer för att inte riskera att förlora dem till eventuella 
nyetablerare på marknaden enligt Kippenberger (1998). 

 
� Hot från substitutvaror, hur lätt är det att ersätta en redan existerande produkt 

på marknaden, kan produkten tillverkas till en lägre kostnad? Köparens 
villighet att välja en substitutvara kan bero på varans kvalitet, pris och hur lätt 
det är för köparen att gå över till konkurrenten, vill säga om köparen redan är 
uppbunden av ett kontrakt eller avtal till sitt tidigare företag. Genom 
försäljningsstrategier kan ett företag binda upp kunder med avtal, kontrakt och 
överenskommelser för att försäkra sig om att de stannar som kund en viss tid i 
ett företag anser Kippenberger (1998). 
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� Förhandlingsstyrka hos konsumenten, kan konsumenterna köpa större volymer 
tillsammans för att minska kostnaderna? En viktig faktor är om det finns 
många potentiella konsumenter på marknaden samt om det är många som 
säljer produkten, detta leder till att konsumenten har fler alternativ för sitt köp. 
Konsumenten kan välja mellan vilket företag han/hon vill köpa från där 
kvaliteten och servicen passar honom/henne. Detta leder till att konkurrensen 
på marknaden ökar och ett företag måste lägga stor fokus på att marknadsföra 
sig själva och sin produkt för att överleva i längden på marknaden hävdar 
Kippenberger (1998).  

   
� Förhandlingsstyrka hos leverantörerna, finns det många potentiella 

leverantörer på marknaden? Om det finns många leverantörer på en liten 
marknad spelar ett företags varumärke en viktig roll, ett starkt och väl 
positionerat varumärke lägger kunden på minnet. Vilket är viktigt om det inte 
finns många kunder på marknaden och konkurrensen mellan leverantörerna är 
hård, samt lönsamheten för leverantören. Lönsamheten styr leverantören om 
eventuella prishöjningar behövs göras för att fortsätta vara verksamma på 
marknaden enligt Kippenberger (1998). 

 
� Rivalitet mellan existerande parter på marknaden, finns det stark konkurrens 

på marknaden och hur skiljer sig parterna i storlek och styrka? Beroende på 
hur strukturen ser ut på marknaden förändras konkurrensbilden, är företagen 
jämnstora blir konkurrensen hårdare än om det hade funnits klar 
marknadsledare. Även graden för in- och utträdesbarriärer på marknaden 
spelar stor roll för ett företag på marknaden, är dessa höga tenderar företagen 
till att konkurrera hårdare för att överleva på marknaden. Om in och 
utträdesbarriärerna var låga på marknaden skulle ett företag lättare kunna dra 
sig ut från den hårt konkurrensutsatta marknaden med lägre förluster med 
tanke på de låga inträdesbarriärerna enligt Kippenberger (1998).  

 
Enligt Yoo, Lemak & Choi (2006) kan ett företag på två olika sätt vinna 
konkurrensfördelar mot sina konkurrenter på en marknad; företag kan erbjuda samma 
produkt som sina konkurrenter fast till en lägre kostnad eller så kan ett företag erbjuda 
sina kunder en differentierad produkt där kunden är villig att betala för det extra som 
företaget lagt ned i produktutvecklingskostnader. I första fallet då ett företag erbjuder 
samma produkt till ett lägre pris kommer företaget att besitta ett kostnadsövertag mot 
konkurrenterna. I andra fallet kommer företaget att åstadkomma skillnader i övertag 
med sin produkt och kan konkurrera genom detta. Differentiering från ett företag är 
när något unikt framställs av ett företag till marknaden och inte enbart genom en 
prissänkning av produkten för att vara konkurrenskraftig. Ett företag som konkurrerar 
genom lågprisstrategier skiljer sig från ett företag som konkurrerar genom 
differentiering i termer av positionering, resurser och möjligheter, och organisatoriska 
faktorer inom företaget. En produkt kan vara differentierad på olika sätt; produktens 
karakteristiska drag, service av produkten, nya produktlösningar och teknologi, 
uppfattad prestige och status av produkten och design och utformande. Att använda 
sig av differentiering leder ofta till att ett företag behöver lägga ned mycket resurser 
på undersökningar och utveckling, vilket kan vara kostsamt i det långa loppet för 
mindre företag. Ett företag som använder sig av dessa strategier behöver jobba 
konstant mot marknaden men även inom företaget för att implementera dessa på ett 
bra sätt. Ett företag bör koncentrera sig på en strategi eftersom risken att använda en 
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mix av dessa två strategier kommer leda till sämre utgång och resultat för ett företag 
enligt Yoo et al. (2006). 
 

2.2.2 Tvåproduktsstrategi 
För att ett företag ska fortsätta vara konkurrenskraftiga och vinna konkurrensfördelar 
på marknaden, behöver ett företag tillföra ytterligare en produkt till marknaden. Två 
produkts strategi har visat sig vara effektiv i många fall då ett företag lanserar en 
andra produkt till marknaden, denna positioneras lägre på marknaden med en lågpris 
strategi. Huvudprodukten har företaget positionerat högt på marknaden med ett högt 
pris vilket beskrivs nedan i modellen. Lågpris produkten kommer företaget rikta 
direkt till lågpris segmentet på marknaden, på så sätt kommer ett företag skapa 
konkurrensfördelar genom att vara attraktivare till en större kundgrupp än sina 
konkurrenter. Målet är att försvaga konkurrenternas position på marknaden och driva 
ut dem och att förhindra att nya kommer in på marknaden. Ett Företag gör detta 
genom lågpris produkten men samtidigt hjälper de sin huvudprodukt att behålla sin 
höga position på marknaden hävdar Hilleke & Butscher (1997). 
 
Figur 2.3:  Modifierad positioneringsgraf av två produkts strategi.  
Källa:   Hilleke & Butscher (1997) sid. 112. 
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Om ett företag inte befinner sig på en marknad där lågpriskonkurrens är ett hot bör ett 
företag ha i åtanke att möjligheten finns, att konkurrenter från lågprisproducerande 
länder kan komma in på marknaden lättare idag än vad tidigare varit möjligt. Därför 
bör ett företag se två produkts strategi som en konkurrensfördel gentemot sina 
befintliga konkurrenter på marknaden men även för potentiella framtida konkurrenter 
från lågpris producerande länder anser Hilleke & Butscher (1997). 

2.2.3 Marknadsmixen 
Marknadsmixen beskrivs som fyra olika faktorer, vilket kallas de 4 P:na. Dessa står 
för Produkt, Pris, Plats och Påverkan. Marknadsmixen görs av ett företag för att nå ut 
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till sina distributörer och till sin målmarknad, samt för att hjälpa företaget att definiera 
sin marknadsföringsstrategi. I varje P finns faktorer som visar ett företags strategi för 
nå ut till sin målmarknad. Varje P går att justera och förändra regelbundet för att 
kunna möta målgruppens behov vid eventuella förändringar på marknaden enligt 
Kotler (2003).   
 
Figur 2.4:  Modifierad marknads mix modell.  
Källa:   Kotler (2003) sid. 115. 
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Är ett av de viktigaste P:na för ett företag eftersom det är det P:et som företaget 
kommer presentera mot målmarknaden, den tillverkade produkten/servicen. 
Produkten är också det P:et som ska ge ett företag intäkter. Med produkt menas hur 
ett företag format sin produkt mot marknaden. Produktens kvalitet, design, kännedom 
om produkten och företaget för målmarknaden, hur produkten är förpackad, service 
möjligheter och garantier om produkten skulle behöva repareras. Dessa faktorer är 
viktiga då ett företag lanserar sin produkt mot marknaden för att bygga ett bra rykte 
och förtroende om företagets produkt mot målmarknaden enligt Kotler (2003).  
 

Pris  

Ett företags val att prissätta sin produkt kan variera beroende på vad för typ av 
produkt som företaget lanserar på marknaden. I prissättningsstrategin ingår inte bara 
marknadspriset på produkten utan även rabatter, olika avbetalningssätt som ett företag 
själva kan erbjuda kunden som förmån eller alternativ. Genom att erbjuda kunden 
rabatter och förmånliga avbetalnings sätt upplever kunden fördelar och nytta med 
köpet från ett företag, istället för om de köper produkten för marknadspriset hos en 
konkurrent.  Genom detta skapar ett företag konkurrensfördelar på marknaden och 
använder olika prissättningsstrategier som verktyg för att uppnå företagets mål anser 
Kotler (2003). 
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Påverkan 

Genom att påverka ett företags målmarknad skapar företaget ett medvetande hos 
målmarknaden. Detta gör ett företag genom försäljning och marknadsföringsstrategier 
för att locka till sig kunder till företaget, genom utbildning av personalen i 
försäljningsstrategier finns möjligheter att lägga upp säljkampanjer mot 
målmarknaden. En av de stora krafterna för att påverka målmarknaden idag är att 
använda sig av reklam, detta kan komma i många former från ett företag. Ett företag 
kan själva annonsera, använda sig av direktmarknadsföring mot en viss kundgrupp av 
marknaden, göra reklam i tidningar och reklamtavlor, genom Internet via E-mail eller 
att annonsera på Web sidor exempelvis. Idag har påverkan blivit ett av de viktigaste 
P:na och visat sig viktigt att fokusera på för att påverka målmarknaden i ett så tidigt 
stadie som möjligt och skapa ett intresse för ett företags produkt enligt Kotler (2003).  
 

Plats 

Företagets plats är viktigt för att nå ut till rätt målmarknad, med plats menas inte bara 
den fysiska placeringen av ett företags lokaler utan företagets olika kanaler för att 
kommunicera med kunden. Beroende på vad ett företag producerar och bjuder ut på 
marknaden spelar transport och lokalisering en viktig roll för ett företag, för att 
transportera den färdiga produkten till kunden. Även om kunden har köpt produkten 
från ett företag är det viktigt att leverera produkten på rätt tid och plats för att 
bibehålla en bra relation till kunden och för ett företag att behålla sitt rykte enligt 
Kotler (2003).   
 

2.2.3.1 AIDA 

Hur ett företag påverkar sin målmarknad kan förklaras med AIDA modellen enligt 
Wells. et al. (2006). AIDA står för hur företaget skapar Attention, Interest, Desire och 
Action hos målmarknaden. Genom att använda AIDA modellen delar ett företag upp 
processen i steg där Attention står för första steget, företaget skapar ett medvetande 
hos målmarknaden genom olika kommunikationsmedel som; word of mouth, reklam i 
tidningar, annonser, radio reklam, Internet, E-mail, Web site banners. Möjligheten för 
ett företag att göra reklam för sig själva och deras produkt är oändliga med dagens 
teknikutveckling. I det andra steget har företaget skapat Interest hos målmarknaden 
genom de kommunikations medel som företaget valt att använda sig genom. I Interest 
steget fortsätter även företaget att marknadsföra sig själva mot målmarknaden för att 
hela tiden exponera sig mot sina potentiella kunder och skapa intresse. Ett företags 
marknadsföringsstrategier kan dock variera i det första och andra steget för att öka 
trycket av marknadsföringen eller för att bli mer personligare mot målgruppen.  När 
ett företag skapat interest hos målmarknaden behöver ett företag skapa Desire hos 
målmarknaden, detta gör ett företag exempelvis genom förmånliga erbjudanden till 
målmarknaden för att de ska prova på företagets produkt. I det sista steget sker det 
viktigaste för ett företag, Action, målmarknaden köper produkten och en utväxling 
sker mellan företag och kund enligt Wells. et al. (2006). 
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2.2.3.2 Produkt livscykeln (PLC) 

Produkt livscykeln är ett strategiskt utvecklings och planerings ramverk för företag 
enligt Gregory, Stanley & Luara (1999). Med ramverket ges möjligheten för ett 
företag att lägga upp en strategi för företagets produkt på marknaden. När företagets 
produkt, marknad och konkurrenter förändras måste ett företags positionering och 
differentieringsstrategier följa med utveckling för att vara konkurrenskraftiga.  
Ramverket beskriver ett företags försäljningsprocess av en produktkategori eller en 
viss produkt, från lanseringsstadiet till produktens bortgång på marknaden. I produkt 
livscykeln ingår fyra stadier som beskriver produktens situation i de olika faserna, 
introduktionsfasen, tillväxtfasen, mognadsfasen och nedgångsfasen. Med dagens 
hårda konkurrens på den globaliserade marknaden ger produkt livscykeln möjligheten 
för ett företag att agera i tid när marknaden och efterfrågan från marknaden ändras, 
detta ger företaget möjlighet att bygga konkurrensverktyg och planera en produkts 
livs tid på marknaden. Ett företag får genom detta en chans att agera tidigt mot 
eventuella förändringar på marknaden anser Gregory. et al. (1999).  
 
Figur 2.5:  Modifierad produkt livscykel kurva.  
Källa:   Kotler (2003) sid. 328-329. 
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Introduktionsfas 
Tiden för ett företag att producera och lansera en ny produkt på marknaden är ofta 
lång och kostsam Ett företag möts av låga eller inga inkomster alls i 
introduktionsfasen eftersom företagets målmarknad fortfarande inte har fått 
tillräckligt med kännedom om produkten. Ett företag som lanserar en ny produkt på 
marknaden måste bestämma när de ska gå in på marknaden och hur de ska gå till väga 
för att göra detta. Att vara först in på marknaden och lansera produkten mot 
målmarknaden kan vara väldigt lönsamt men samtidigt riskabelt i form av 
kostnaderna blir högre, för att skapa kännedom och medvetande hos målmarknaden 
som ensamt företag, samt konkurrenterna kan komma på bättre teknologiska lösningar 
för att framställa produkten inom snar framtid. Däremot finns det stora fördelar med 



Teori 
 

- 14 - 

att vara först in på marknaden, ur en konkurrens mässig synvinkel och att vara 
marknadsledande. Som marknadsledare kan ett företag själva sätta prisnivån och 
reglera utbudet tills eventuella konkurrenter kommer in på marknaden hävdar Kotler 
(2003).  

Tillväxtfas 

Tillväxtfasen för ett företag kännetecknas av en ökning i försäljningen, målmarknaden 
har fått kännedom om produkten och får försäljning att öka i snabb takt. Konkurrenter 
börjar lansera likvärdiga produkter på marknaden. Ett företag bör vara vaksam på 
förändringar på marknaden för att lägga upp nya strategier, för att klara den ökande 
konkurrensen på marknaden och för att inte förlora sina kunder till konkurrerande 
bolag anser Kotler (2003).  
 
Detta kan vara strategier för att; 

 
� Förbättra kvaliteten på produkten.  
� Förbättra produktens design och image mot marknaden. 
� Lansera en ny modell av produkten eller en helt ny produkt till marknaden för 

att skydda huvudprodukten. 
� Lansera produkten till en ny marknad för öka kundgruppen och prova nya 

distributörskanaler. 
� Ny marknadsföring från företaget, direktmarknadsföring som talar direkt till 

hjärtat hos målgruppen. 
� Nya prissättningsstrategier för att attrahera nya priskänsligare kunder.      

Kotler (2003). 
 

Mognadsfas 

I mognadsfasen kommer konkurrensen att öka på marknaden och 
försäljningsintäkterna plana ut för företaget. Denna fas varar oftast längst för 
produkten, därför är det viktigt för ett företag att vara aktiv och använda de 
konkurrensverktyg och konkurrensfördelar som de besitter i de två första faserna av 
produkt livscykeln. Denna mognadsfas kan delas in i ytterligare tre delar, tillväxt, 
stabil och nedgångs fas enligt Kotler (2003). 
 
I första delen, tillväxt, avtar försäljningsintäkterna för ett företag eftersom det inte 
finns några nya distributörskanaler eller marknader som företaget kan nå ut till och 
sälja produkten. Stor kraft läggs på att marknadsföra produkten för att visa att den 
fortfarande finns på marknaden och för att konkurrera om de sista kunderna anser 
Kotler (2003). 
 
I den stabila delen har de marknader som företaget kan nå ut till redan provat 
företagets produkt, den försäljning som sker från företaget i denna fas beror på 
befolkningsökningen i området eller samhället enligt Kotler (2003).   
 
I den sista nedgångsfasen upphör den sista försäljningen och företagets kunder börjar 
övergå till andra produkter. Försäljningsnedgången på marknaden leder till en 
överkapacitet på marknaden enligt Kotler (2003).  
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Nedgångsfas 

Produktens nedgångsfas sker av olika orsaker vilket är svårt att skydda sig emot, nya 
tekniska framsteg på marknaden, efterfrågan hos målmarknaden förändras med tiden. 
Denna förändringsprocess måste ett företag följa med i och försöka förutse för att inte 
stanna kvar i mognads och nedgångsfasen för länge. När ett företag befinner sig i 
nedgångsfasen av sin produkt har ett företag två alternativ, det första är att stanna kvar 
på marknaden och försöka överleva genom den produkt som företaget har på 
marknaden eller dra ut sig från marknaden och börja om med en ny produkt för att 
göra nya vinster på en ny marknad med en helt ny produkt och nya strategier anser 
Kotler (2003).  
 

2.2.4 Internet som konkurrensverktyg 
Tidigare har ett företag behövt anställa personal för att samla information angående 
konkurrenter och förändringar på marknaden, detta har skett genom hårt arbete och 
sökande efter konkurrerande företags pressreleaser, interna källor och ekonomisk 
information. Med denna information har sedan ett företag utvecklat sina 
konkurrensverktyg för att lättare stå emot förändringar på marknaden.  Den tekniska 
utvecklingen under de senaste åren har medfört att information lättare kan överföras 
och förmedlas. Mycket av det arbetet som tidigare var tidskrävande kan idag lättare 
genomföras med Internet och andra tekniska informationssystem enligt Brabston & 
McNamara (1998).  
 

2.2.4.1 Fördelar med Internet marknadsföring  

De märkbara fördelarna med Internet marknadsföring är en ökning av försäljningen 
genom de nya försäljningskanalerna vilket leder till att ett företags intäkter kommer 
öka. Detta beror främst på att ett företag kommer nå ut till nya kunder och nya 
marknader med Internet vilket de inte haft möjlighet till tidigare. Samtidigt kommer 
även företaget att marknadsföra sig mot de gamla kundgrupperna automatiskt, detta 
leder till fler återkommande transaktioner mellan dem och företaget på grund av den 
ökande tillgängligheten för målmarknaden. De icke märkbara fördelarna med Internet 
marknadsföring är fler än de märkbara, ett företags image och varumärke kommer att 
synas mer och potentiella kunder kommer att få kännedom om företaget och dess 
produkter. Även inom ett företag kommer förbättringar att ske, vilket många gånger 
inte är märkbara, förbättringar i kundhandtering och kundservice är två faktorer som 
företagets anställda kommer utvecklas inom då företaget målmarknad kommer att 
växa. Kunskapen att möta kunder förväntningar och att informera kunder på ett 
korrekt sätt är faktorer som ett företag tar lärdom av då företaget konstant utvecklas, 
men även att identifiera nya partners och leverantörer. Fördelar med Internet är att 
Internet utvecklas precis som många företag gör och utvecklingsmöjligheterna för ett 
företag är stora enligt Chaffey (2003).  
 

2.2.4.2 Internet och kommunikations mix 

För att skapa medvetande via Internet hos målmarknaden kan ett företag använda sig 
av Internet process modell. Med modellen kan ett företag anpassa sin strategi efter 
behov samtidigt som företaget kan använda modellen som ett mätverktyg. Detta för 
att se hur målmarknaden reagerar men samtidigt som kontroll för företaget att de 
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fokuserar på rätt saker, genom att mäta antalet besökare och köp på sidan. Genom att 
använda ett företags hemsida kan företaget förmedla information om företaget, skapa 
kännedom om företaget och dess produkter, men även för att kunna kommunicera 
med målmarknaden enligt Chaston (2001).  
 
Figur 2.6:  Internet Process Model and assessment tools.  
Källa:   Chaston (2001) sid. 174. 

 
 

  
    

2.2.4.3 World Wide Web (WWW) 

WWW har den största potentialen för ett företag idag, i den kommersiella världen 
delas weben in i tre områden enligt Jemmeson (1997). 
 

� Traditionell reklam, annonsering, sponsring och marknadsföringsaktiviteter. 
� Shopping genom Internet och hemsidor. 
� Nya möjligheter för affärsverksamhet. 

 
Brabston & McNamara (1998) anser att Internet är dagens sökmotor och förmedlare 
av information, ett företag kan genom Internet finna och lägga ut information. De 
flesta företag idag använder sig av hemsidor där företaget presenterar information om 
sin verksamhet och hur företaget själva vill positionera sig mot sin målmarknad. 
Mindre företag kan genom vanliga sökmotorer som Yahoo, Alta Vista och Google 
marknadsföra sig själva på ett effektivt och billigt sätt och på så sätt leda in nya 
kunder på företagets hemsida. Enligt Jemmeson (1997) bör ett företag synas genom 
web site banners på välbesökta hemsidor med ett budskap från företaget samt 
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företagets hemsida adress, namn och logo. Detta ska ett företag göra för att skapa ett 
medvetande och intresse hos kunden samt leda in dem på företagets hemsida.  
Jemmeson (1997) menar även att när ett företags målmarknad fått kännedom om 
företaget hemsida driver kunden själva på. Ett företag behöver inte lägga några större 
krafter för att försöka sälja produkter från hemsida utan detta är kunden själva som 
gör valet om köp uppstår eller ej och när det sker. Däremot som nämns ovan är 
vetskapen om sidans existens viktig för ett företag och behöver därför lägga stor kraft 
på att marknadsföra hemsidan mot målmarknaden. Internet är ett sätt att komma 
närmare kunderna för ett företag och att nå ut till fler potentiella kunder än tidigare. 
Internet är en stor konkurrensfördel för dagens och morgondagens företag anser 
Jemmeson (1997).  
 

2.2.4.4 E-Mail 

De flesta människors första upplevelse med Internet är via E-mail, detta har blivit en 
av de bästa formerna i dagens samhälle att kommunicera genom. E-mail erbjuder 
samma hastighet som telefonen samtidigt som får mottagaren företagets E-mail adress 
för att kunna returnera företaget. Kommunikationen blir direkt riktad och snabbare 
samtidigt som ett företag kan nå ut till fler potentiella kunder än om företaget skulle 
använda telefon eller brev. Ett företag ska använda sin E-mail adressen i varje tillfälle 
som ges för att ge den potentiella kunden en adress att vända sig till vid intresse av 
företagets utbud. En naturlig lösning för ett företag är att använda en E-mail lista, 
genom att låta potentiella kunder skriva upp sig på denna lista kan företaget komma i 
kontakt med dem åter igen. En klar konkurrensfördel för ett företag är att kunden får 
ett direkt E-mail från företaget och därigenom kan erbjuda företagets produkter och 
tjänster. Detta förutsätter att konkurrenterna inte är uppskrivna på listan och får ta del 
av företagets strategier och erbjudanden, om konkurrenterna använder en liknande 
strategi blir inte företagets strategi lika effektfull anser Jemmeson (1997).  
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3 Metod 
I detta kapitel kommer jag att beskriva hur jag gått tillväga för att bygga upp min rapport. 

Jag kommer att beskriva, deduktion & induktion, min forskningsmetod, mitt val av 

fallstudieobjekt, förberedelser, min datainsamlingsmetod, min litteraturstudie, min 

analysmetod samt metodproblem med reliabilitet & validitet. 

 

3.1 Deduktion & Induktion 
Enligt Thurén (1991) kan man vid vetenskapliga undersökningar dra slutsatser på 
antingen ett deduktivt eller induktivt sätt. Med deduktivt menas att forskaren försöker 
dra en logisk slutsats om de teorier han/hon försöker studera, undersökningarna 
baseras på teorier som redan finns. Induktion menas att man försöker dra slutsatser 
utifrån empiri vilket är väldigt tidskrävande. För den här rapporten passar ett 
deduktivt angreppssätt bättre eftersom syftet är huvudsakligen deskriptivt. 
 

3.2 Forskningsmetod 
Denscombe (2000) säger att det finns fem olika tillvägagångssätt i form av 
forskningsstrategier, survey undersökningar, fallstudier, experiment, aktionsforskning 
och etnografi. Jag har valt att göra en fallstudie eftersom den enligt Denscombe 
(2000) tillåter den forskaren att använda flera olika källor, data och 
forskningsmetoder i undersökningen. Fallstudien gör också att jag kan få fram mer 
detaljerad information och kunna observera relationer och processer.  
 

3.3 Val av fallstudieobjekt 
Mitt val av fallstudieobjekt gjorde jag genom att söka efter intressanta marknader och 
företag som jag skulle kunna tänka mig att skriva om. Smyckesbranschen har 
expanderat mycket under senare år och många nya företag har uppkommit. Jag hittade 
ett förslag på www.exjobblulea.se som jag ansåg vara intressant inom 
smyckesbranchen, och företag behövde hjälp med det området jag var intresserad att 
skriva min rapport inom. Pearlshop AB är ett snabbt växande företag som inte har lagt 
stor vikt på sina konkurrensstrategier. Idag har detta lett till att företaget inte har 
någon kunskap om hur deras marknad ser ut och vilka företag som konkurrerar med 
dem direkt eller indirekt. Detta är viktiga faktorer för ett företag att veta då de är i en 
kraftig utvecklingsfas för att kunna göra bra bedömningar vid investeringsbeslut, samt 
för att kunna använda sina konkurrensfördelar och konkurrensverktyg på ett bra sätt.    
 

3.4 Förberedelser 
Innan jag påbörjade min uppsats bokade jag ett möte med mitt fallstudieobjekt för att 
lära känna personerna bakom företaget. Under mötet fick jag en presentation av 
företaget och hur företaget drivs. Lena och Tommy Ström driver företaget 
tillsammans och båda har full insyn i företaget. Därefter diskuterades vad jag hade för 
önskemål om uppsatsen och vad som låg i intresse för båda parterna. Jag talade med 
min handledare om mitt val av ämne och hur jag skulle kunna lägga upp uppsatsen på 
bästa sätt för att kunna tillfredställa båda parters behovs på bästa sätt. Jag fick 

http://www.exjobblulea.se
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klartecken från min handledare och från Pearlshop AB att använda företaget i min 
fallstudie.  
 

3.5 Datainsamlingsmetod 
Jag började med att söka information om företaget som skulle intervjuas för att skapa 
mig en bra bild av hur deras verksamhet var uppbyggd. Jag valde att använda mig av 
intervju för att kunna samla in så djupgående information som möjligt om företaget. 
Efter detta skapade jag en intervjuguide som jag testade på fyra vänner samt att min 
handledare fick ge kommentarer, detta som kontroll att jag ställde relevanta frågor 
och de inte var ledande.  Därefter kontaktade jag företaget via telefon för att boka en 
intervjutid där jag också meddelade företaget att jag skulle skicka ut en intervjuguide 
till företaget. Detta för att företaget skulle kunna förberedda sig på frågorna så att jag 
skulle kunna få så detaljerade svar som möjligt. Mina respondenter Lena och Tommy 
Ström är väl insatta i företaget och dess verksamhet och jag ansåg att de var bäst 
lämpade för att svara på mina frågor.  Under intervjun tog jag anteckningar men 
samtidigt spelade jag intervjun på min dator med respondenternas godkännande för att 
kunna gå tillbaka och lyssna om jag missat något under själva intervjun. Intervjun 
ägde rum hemma hos Lena och Tommy Ström för att skapa en lugnare och tryggare 
intervjuplats för respondenterna och leda till bättre svar. Intervjun tog cirka en timme 
och trettio minuter.  
 
Enligt Denscombe (2000) finns det två sätt att bedriva forskning utifrån, det kan 
endera vara kvalitativ eller kvantitativ. Kvalitativ forskning beskriver ingående i 
detaljer och människor, detta för att uttrycka den sammanhängande helheten. 
Kvalitativ forskning associeras med småskaliga forskningsprojekt och med ett fåtal 
enheter som studeras. Kvantitativ forskning visar oftare pålitligare resultat då de 
oftast är storsakliga forskningsprojekt. Jag har valt att använda mig av en kvalitativ 
forsknings metod, då jag anser att denna passar min rapport bäst, då det är en 
djupgående analys och att ingående detaljer och människor bäst beskrivs med ord i 
min rapport.   
 

3.6 Litteraturstudie 
Jag började min litteratursökning tidigt för att få en bra grund och överblick av mitt 
område. Jag använde mig av databaserna på Luleå Tekniska Universitet bibliotek, för 
att söka facklitteratur använde jag mig att databasen Lucia och för att hitta 
vetenskapliga artiklar använde jag mig av databaserna Emerald och Ebsco. Sökorden 
som jag använde mig av för att hitta så bra och innehållsrikt material som möjligt, 
positioning, target market, competive, strategy, national competition, international 
competition, direct and indirect competition. För att sortera bland allt material 
kombinerade jag sökorden och fick fram färre resultat och bättre material, detta gjorde 
jag genom att kombinera competive och adventage, competition och strategy, 
positioning och tools. Då jag hittade någon intressant artikel valde jag även att 
fortsätta att söka på författaren till artikeln, detta för se om det fanns mer information 
som skulle kunna förbättra min rapport. Jag har också valt att använda mig av 
information på Internet sidor för att få fram bakgrundsinformation om konkurrens 
situationer nationellt och internationellt, de sidor jag framförallt har använt mig av är, 
Göteborgs Posten, Dagens Nyheter, Google, Pearlshop AB. Jag har också varit 
källkritisk mot mina källor men många av de källor jag använt mig av anser jag vara 
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trovärdiga då de är vetenskapliga artiklar från databaserna Emerald och Ebsco, samt 
böcker från Luleå Tekniska Universitets bibliotek.  
 

3.7 Analysmetod 
Enligt Denscombe (2000) är analysmetod, hur forskaren sammanställer och bedömer 
de vetenskapliga teorierna med materialet som forskaren fått in vid datainsamlingen.  
Utifrån dessa bedömningar sammanställs materialet och forskaren kan komma fram 
till en slutsats av undersökningen som han/hon gjort. Vid mitt insamlande av det 
empiriska materialet utgick jag ifrån mitt material från teorikapitlet.  Intervjufrågorna 
ordningsföljd bestämdes sedan efter mitt teorikapitel för att jag lättare skulle kunna 
jämföra mina svar från intervjun med mina teorier.  
 

3.8 Metodproblem 
Problem som kan uppstå vid datainsamlingen är att fel forskningsmetod används, 
valet av metod kommer visa forskarens preferenser för att skaffa fram så korrekt data 
som möjligt. De olika forskningsmetoderna har var och en sina specifika styrkor och 
svagheter. De fyra olika metoderna är, skriftliga källor, observationer, frågeformulär 
och intervjuer. De olika metoderna går att använda fritt och kombineras för att få en 
bättre bild och ett nytt perspektiv på undersökningen. Om forskaren bestämmer sig för 
att använda alla fyra metoderna för att samla in data kallas det metodtriangulering 
enligt Denscombe (2000). Jag kommer att använda mig av skriftliga källor från 
böcker och vetenskapliga artiklar samt intervjuer för att skaffa så korrekt information 
som möjligt för min rapport.  
 

3.8.1 Reliabilitet  

Enligt Thurén (2004) är reliabilitet om undersökningen är korrekt gjord, om man 
skulle göra om undersökningen bör man få samma resultat igen. Jag spelade därför in 
intervjun för att kunna gå tillbaka och lyssna på respondenternas svar och jämföra 
dem med mina anteckningar för att undvika eventuella misstolkningar. När intervjun 
sammanställts av mig skickade jag den till respondenterna för ett godkännande och 
som säkerhet att allt var korrekt uppfattat av mig som uppsatsskrivare. Jag försökte 
även behandla all data från intervjun direkt efter intervjutillfället då svaren var som 
färskas.    
 

3.8.2 Validitet 

Validitet innebär om man har undersökt rätt faktorer anser Thurén (2004).  Enligt 
Denscombe (2000) beskriver han det som om forskaren har lyckats visa verkligheten, 
exaktheten och sanningen i undersökningen. Jag har försökt göra detta genom att hitta 
rätt personer att ställa mina frågor till, samt för att få bra svar som överensstämmer 
med verkligheten.  En viktig faktor för mig har varit att ställa rätt frågor som var 
kopplade till teorin, samt att svaren ska kunna leda mig vidare i mitt rapportskrivande.  
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4 Pearlshop AB 
I detta kapitel kommer jag att redogöra vad jag kommit fram till under min intervju med 

Pearlshop AB. För att enklare redogöra mitt resultat har jag utgått ifrån mina intervjufrågor. 

 

4.1 Bakgrund om Pearlshop AB 
Pearlshop AB är ett företag i smyckesbranschen som startade upp sin verksamhet år 
2004 på Internet, genom att sälja smycken genom siten Tradera. Företaget startades 
först som en hobbyverksamhet från ägarnas sida men snart såg de potentialen för att 
syssla med detta på heltid, idag har Pearlshop AB 1.75 anställda och omsatte 1.3 
miljoner år 2006. År 2005 bytte Pearlshop sin juridiska form från handelsbolag till 
aktiebolag och öppnade även en butik i Luleå.  Pearlshop AB har nischat sig inom 
smyckesbranschen genom att kunden tillverkar sina egna smycken, Pearlshop AB 
säljer materialet och kunskapen om hur kunden kan göra sina egna smycken på bästa 
sätt och kurser i hur man designar sina egna smycken. Pearlshop AB säljer även 
färdiga smycken men detta är en så pass liten del av deras verksamhet anser de själva 
om de ser till helheten, där färdiga smycken utgör 10 % och gör det själva produkten 
står för de övriga 90 %. Idag sker försäljningen genom två platser, den fysiska butiken 
i Luleå samt genom företagets hemsida på Internet.  
 
När det gäller Pearlshop AB:s målmarknad och kunder så har företaget försäljning 
över hela Europa genom deras hemsida. Med företagets speciella nisch, gör det själva 
smycken riktar Pearlshop AB idag sig till kvinnor mellan 10-85 år som är kreativa 
och söker en sysselsättning där de kan utvecklas i konsten att tillverka sina egna 
smycken.  
 

4.1.1 FF1: Hur kan små företags konkurrensfördelar gentemot 
andra företag beskrivas? 

Pearlshop AB strävar efter att positionera sig på marknaden som ett företag med hög 
kvalitet och där priset inte är högst på marknaden men samtidigt ska signalera om 
företagets höga kvalitet. Pearlshop AB vill främst att marknaden ska få kännedom om 
företagets goda service och det stora utbudet av produkter i form av pärlor och stenar. 
Pearlshop AB:s bredda och välsorterat utbud är en stor konkurrensfördel då inte 
många andra företag på marknaden kan erbjuda detta. Därför är det viktigt att hela 
tiden ligga i framkant när det gäller företagets produktutbud med såväl nya produkter 
som produkter som ska tas bort från sortimentet. Detta kan vara produkter som inte 
tilltalar företagets målmarknad längre, produkten försvinner ur sortimentet från 
leverantören eller en av de viktigaste faktorerna att produkten inte håller Pearlshop 
AB:s krav på kvalitén. För att företaget ska ta in nya produkter i sortimentet styr 
trenderna på marknaden väldigt mycket, eventuella efterfrågningar av en viss produkt 
från företagets kunder samt företagets egen magkänsla för om någon ny produkt 
kommer lyckas på marknaden. 
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Figur 4.1:  Modifierad positionerings modell på Pearlshop AB.  
Källa:   Kotler (2003) sid. 312. 
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Pearlshop AB har idag en målgrupp som består av kvinnor mellan 10-85 år, detta har 
dock skett naturligt och är ingen medveten inriktning från Pearlshop AB. Däremot 
skulle de gärna se att fler män fick upp ögonen för deras produkter vilket är ett mål 
för framtiden. En viktig faktor som spelar in i målgruppen är att det är kreativa 
människor som söker en avslappnade sysselsättning, hobby eller som 
terapiverksamhet.  Flera av Pearlshop AB:s kunder söker en extra sysselsättning där 
de kan göra en aktivitet som ensam eller tillsammans med vänner. I målgruppen har 
Pearlshop AB segmenterat och erbjuder tjejgrupper från företag att kan komma och 
lära sig att göra sina egna smycken som en aktivitet utanför kontoret. I framtiden kan 
de eventuellt se ytterligare segment i deras målmarknad, eftersom Pearlshop AB:s 
produkt leder till en sysselsättning som är kreativt tänkande och skapande, har i ett 
fall försäkringskassan betalt en kunds produkter. Kunden var sjukskriven och sökte en 
aktivitet som denne kunde delta i men även kunde utvecklas inom, försäkringskassan 
såg Pearlshop AB:s verksamhet och produkter som bra terapi för deras klient och 
kunden sysselsätter sig fortfarande med att tillverka egna smycken hos Pearlshop AB. 
Även om det bara är en kund som blivit rekommenderad från försäkringskassan ser 
Pearlshop AB detta som en möjlighet i framtiden, att presentera sina produkter och 
kurser som en alternativ terapi och sysselsättning för exempelvis sjukskrivna eller 
arbetslösa personer. 
 
Pearlshop AB använder sig av två försäljningsplatser idag, dels en butik i Luleå och 
genom företagets hemsida på Internet. Försäljningen genom hemsidan har dock 
sjunkit under den senaste tiden och Pearlshop AB kommer att satsa på att göra om 
företagets hemsida för att försöka öka försäljningen igen. Detta kommer de göra 
genom att använda olika månadstema på hemsida för att presentera företagets 
produkter, men samtidigt behålla den personliga känslan som Pearlshop AB försöker 
förmedla till sin målmarknad. Genom att veta vad målmarknaden efterfrågar så kan 
Pearlshop AB se till att beställa dessa produkter, detta gör de genom att hela tiden 
föra en bra kommunikation med sin målmarknad dels i butiken men även genom 
hemsidan, på hemsidan kan kunden skriva vad de önskar i produktväg eller eventuella 
missnöjen med företagets produkter. Företaget jobbar hårt med att ge sin målmarknad 
bra service och att alltid vara tillgänglig, detta är ett viktigt led i deras verksamhet 
genom att alltid lyssna på kunden.  För att alltid kunna erbjuda sin målmarknad de 
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bästa och de trendigaste produkterna lägger företaget stor vikt vid att följa de stora 
marknaderna i USA och Asien där denna produkt är mycket vanligare än i Europa. 
USA fungerar idag som den stora trendsättaren och Asien som största leverantör av 
material. Genom att följa de trender som finns på de stora marknaderna kan Pearlshop 
AB erbjuda sin målmarknad de senaste produkterna och få ny inspirationer. Pearlshop 
AB marknadsför sig genom Web site banners, sökordsannonsering på Google där 
kunder ska länkas till företagets hemsida då de söker på exempelvis sötvattenpärlor. 
Tidningsannonser används också som en del i företagets marknadsföring, men 
företaget har begränsat detta efter som det är svårt att mäta effekten av dessa samt att 
kostnaderna för att annonsera ofta är dyrare än genom Internet eller via E-mail och 
nyhetsbrev. Pearlshop AB använder sig även av utskick via E-mail till sina kunder i 
form av nyhetsbrev, när kunden köper något från företaget finns möjlighet att skriva 
upp sig på en kundlista där Pearlshop AB skickar ut erbjudande en gång i månaden. 
Genom erbjudanden presenterar Pearlshop AB nya produkter och erbjudande till sina 
kunder. För att synas hos nya potentiella kunder har Pearlshop AB lagt kraft på att 
synas då någon köper en produkt som är tänkt som en gåva, present eller julklapp, på 
paketet står alltid Pearlshops hemsida adress, en karta var butiken är placerad i Luleå 
samt telefonnummer på paketets ena sida för att kunden ska ledas tillbaka till 
Pearlshop AB och skapa ett intresse för att vilja handla mer. 
 

4.1.2 FF2: Hur kan användningen av små företags 
konkurrensverktyg beskrivas? 

Det finns inte några höga inträdesbarriärer på Pearlshop AB:s marknad och risken är 
stor att nya konkurrenter kommer in på marknaden ur ett långsiktigt perspektiv. 
Pearlshop AB kan idag konkurrera med sin höga kvalitet på sina produkter samtidigt 
som de kan hålla priserna på en bra nivå. Pearlshop AB gör få inköp men när de gör 
det så är de stora för att minska på fraktkostnaderna viket leder till lägre priser. Därför 
är det viktigt för Pearlshop AB att veta vad marknaden efterfrågar och hur trenderna 
ser ut på de stora marknaderna för att göra rätt inköp med tanke på inköpens storlek. 
Risken att förlora kunder anser Pearlshop AB inte vara så stor idag då deras nisch 
inom smyckesbranschen är väldigt speciell och inte är så vanlig i Europa, utan de 
stora marknaderna är i USA och Asien där denna produkt utvecklats mycket under de 
senaste åren. Företaget har många lojala och återkommande kunder, däremot kan 
Pearlshop AB märka att de lätt kan förlora storkunder till företaget som handlar för 
större summor då kunden upptäcker att det är billigare att börja importera själva i 
längden. Detta kan vara en risk där nya potentiella konkurrenter kan uppstå. Pearlshop 
AB kan tyvärr inte konkurrera prismässigt med dessa kunder som beställer större 
kvantiteter från direkt från leverantören i Asien.  
 
En av de viktigaste grundpelarna i Pearlshop AB:s verksamhet är servicen, att ge bra 
service till kunden i alla situationer skall få kunden återkomma till företaget. Vid köp 
av en produkt innan klockan 15.00 är målet att kunden ska få produkten levererade 
dagen efter, samt att en viktig detalj för Pearlshop AB är att alla produkter som 
beställs från företaget är fraktfritt. Företaget gör detta för att kunden ska känna nytta 
med köpet och inte få ett irritationsmoment då produkten anländer och de måste 
betala frakten. Pearlshop jobbar mycket med att vara tillgänglig och underlätta 
köpsituationen för sin målmarknad, att ge snabba svar vid eventuella frågor och jobba 
för att minska leveranstiderna, detta för att skapa nöjda kunder enligt Pearlshop AB. 
Genom att bygga upp en bra kommunikation med målmarknaden där de kommer med 
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egna synpunkter och idéer hjälper också Pearlshop att vara mer konkurrenskraftiga 
genom att ha rätt utbud av produkter. Företaget använder sig av prissättningsstrategier 
som storkundsrabatter och storköpsrabatter om en kund köper flera produkter, och 
alternativa betalningssätt för att ge kunden så många alternativ som möjligt, men även 
för att inte låsa dem vid att bara betala med kontokort. Pearlshop AB vill att kunden 
enbart ska koncentrera sig på är vilken eller vilka produkter de ska köpa och inte hur 
de ska betala.  
 
Pearlshop AB tycker Internet är en viktig del av deras verksamhet för att kunna nå ut 
till deras målmarknad. Genom Internet och företagets hemsida kan kunden handla i 
lugn och ro vilket är viktigt anser Pearlshop AB. Däremot finns en begränsning med 
Internet, företagets kunder tenderar att kunna handla flera produkter för över 1000 kr, 
men med Internet finns en psykologisk gräns menar Pearlshop AB för inköp av en 
speciell produkt som exempelvis kostar, 1000 kr. Kunden vill då känna och se 
produkten fysiskt innan köp sker och på så sätt begränsas Internet handeln för 
Pearlshop AB.  Men Pearlshop AB menar också att det är då vi har butiken och 
kunder kan komma långväga för att göra dessa inköp av en dyrare produkt. Genom 
Internet och företagets hemsida når företaget ut till fler potentiella kunder över hela 
Europa och alla små orter som inte kan komma till den fysiska butiken i Luleå. En 
viktig faktor att nämna är att Pearlshop AB sköter och uppdaterar sin hemsida själva. 
Detta leder till att företaget inte har några större kostnader för sin hemsida vilket de 
skulle få om de anställt någon utomstående för att göra jobbet. Däremot anser 
Pearlshop AB att genom hemsidan har butiken fått ett lyft och många kunder lockas 
till att komma och besöka butiken i Luleå. Tidigare har försäljningen genom Internet 
varit konstant stigande sedan företaget startade men under den senaste tiden har denna 
planat ut och försäljningen i butiken har börjat stiga istället. Pearlshop AB tror att 
även om försäljningen på weben gått ned den senaste tiden så kommer hemsidan vara 
den största försäljningsplatsen i framtiden. Pearlshop AB har tankar på att göra 
hemsidan mer internationell i framtiden genom att använda två språk, svenska och 
engelska för att bli mer konkurrenskraftiga internationellt. Tanken på att öppna butik 
utanför Sveriges gränser finns inte i dagsläget, Pearlshop AB säger att de först måste 
bygga upp bra riktlinjer och en stark grund med den verksamhet de har idag. 
Pearlshop AB fortsätter med att diskutera att deras koncept inte är uppbyggt för fler 
butiker men tanken finns faktiskt idag på att expandera inom Sverige. Däremot finns 
viktiga faktorer som påverkar detta beslut, för att bibehålla företagets goda rykte 
behöver Pearlshop AB hitta rätt personer som kan föra företagets koncept vidare med 
bra service, kvalitet och bredda utbud som ligger i grund för hela verksamheten. Om 
inte dessa faktorer kan uppfyllas kommer inte Pearlshop AB öppna fler butiker, 
eftersom grundpelarna i företaget ska vara lika oavsett var butiken placeras i Sverige.  
 
För att analysera mitt empiriska material kommer jag att använda mig av följande 
teorier;  

� Interna och externa faktorer.  
� Konkurrensanalys. 
� Konkurrensstrategi.  
� Marknadsmixen.  
� Internet som konkurrensverktyg.  
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5 Analys 
I detta kapitel kommer jag att jämföra empirin med mina teorier från kapitel 2. Med detta 

kommer jag att lyfta fram likheter och skillnader mellan dessa för att se hur väl teorierna 

stämmer in på företaget jag valt att studera i min rapport. 

 

5.1 FF1: Hur kan små företags konkurrensfördelar gentemot 
andra företag beskrivas? 

5.1.1 Interna och externa faktorer 

Enligt Czinkota & Ronkainen (2004) spelar både externa och interna faktorer stor roll 
för ett företag när de ska skapa sina konkurrensfördelar på marknaden. Genom att 
företaget riktar sig direkt till en målgrupp med liknande utbildningsnivå, inkomst, 
livsstil, fritidsintresse och mål i livet kommer företaget att vinna konkurrensfördelar 
gentemot sina konkurrenter. Respondenterna i intervjun anser att de inte riktat sig 
direkt till någon speciell målgrupp på marknaden då företaget startade upp vilket 
skiljer sig från vad teorin anser att ett företag bör göra. Detta har skett naturligt för 
Pearlshop AB och på så sätt hade de fått en målgrupp att rikta sig till. Enligt Czinkota 
& Ronkainen (2004) teori bör ett företag rikta in sig tidigt på en målgrupp för att 
företaget ska lyckas positionera dess produkter rätt hos den tilltänka målgruppen, om 
vi ser till att Pearlshop AB i framtiden vill locka fler män med sina produkter så anser 
jag att Pearlshop AB inte går i linje med vad teorin säger, detta på grund av att 
företaget inte riktar in sig till en mer specifik målgrupp, vilket är vad ett företag bör 
göra i idag, enligt Czinkota & Ronkainen (2004) teori för att lyckas locka fler män till 
att börja göra sina egna smycken. I detta fall skiljer sig teorin från hur företaget gör i 
fråga om val av en specifik målgrupp.  
 
Om vi ser till hur Pearlshop AB jobbar för att följa med i de underliggande trenderna 
på marknaden, så anser respondenterna att det är viktigt för dem att veta vad som styr 
marknaden och vad marknaden efterfrågar för att kunna tillfredställa sina kunders 
behov. Enligt Czinkota & Ronkainen (2004) teori bör ett företag ta stor hänsyn till 
olika förändringar på marknaden för att undvika kostnader för exempelvis inköp av 
produkter som marknaden inte efterfrågar, detta resonemang håller mina respondenter 
med om och försöker undvika genom att hela tiden se vad som sker på de stora 
marknaderna i USA och Asien. Pearlshop AB jobbar mycket med att hela tiden vara 
uppdaterad på de eventuella förändringarna på marknaden, genom detta jobbar 
Pearlshop AB i linje med vad Czinkota & Ronkainen (2004) teori säger angående 
interna och externa faktorer. I dagens teknologiska samhälle ser även Pearlshop AB 
att möjligheterna växer för att lyckas nå ut till fler potentiella kunder än tidigare. 
Även om företaget har en fysisk butik som är placerad i Luleå sker mycket av 
företagets försäljning genom Internet, genom detta når Pearlshop AB ut till fler 
potentiella kunder. Enligt Czinkota & Ronkainen (2004) teori bör ett företag följa 
med i den tekniska utvecklingen för att vara mer konkurrens kraftig på marknaden. 
Detta är något Pearlshop AB gjort menar respondenterna och lagt stor vikt på att hela 
tiden försöka vara tillgänglig för sina kunder genom företagets hemsida och E-mail. 
Genom att företaget lagt stor vikt vid dessa faktorer anser jag att Pearlshop AB jobbar 
enligt vad Czinkota & Ronkainen (2004) teori anser ett företag bör göra för att skapa 
interna och externa konkurrensfördelar. 
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Enligt teorin om interna och externa konkurrensfördelar av Czinkota & Ronkainen 
(2004), ska ett företag genom konkurrensfaktorer vinna konkurrensfördelar på en 
marknad. Detta genom att lansera en helt ny produkt till helt nya marknader. 
Respondenterna menar att de verkar inom smyckesbranschen och dess marknad, 
företaget har nischat sin produkt för att undvika konkurrensen och göra sig mer unik 
inom smyckesbranschen. Respondenterna håller inte med i detta avseende och anser 
att de inte söker samma kunder och marknad som de större smyckestillverkarna utan 
de söker kunder som är kreativa och vill utvecklas inom konsten att designa sina egna 
smycken. Pearlshop AB har på sättovis skapat en ny sorts produkt genom sin nisch 
men har dock inte skapat några nya marknader vilket Czinkota & Ronkainen (2004) 
teori anser ett företag bör göra genom konkurrensfördelar. Pearlshop AB följer inte 
teorin i detta fall anser jag utan genom företagets speciella nisch riktar de sig till en 
annan målgrupp inom den stora smyckesbranschen, samt att företagets nisch är 
speciell i Europa men inte i USA och Asien där denna produkt funnits en längre tid. 
Czinkota & Ronkainen (2004) teori angående konkurrensfaktorer är inte applicerbar i 
Pearlshop AB:s situation i smyckesbranschen, samt skillnader i företagets val av 
produkt nisch och användning av deras marknader.  
 

5.1.2 Konkurrensanalys 

I teorin angående konkurrens analys av Czinkota & Ronkainen (2004) måste ett 
företag förstå den underliggande kraft som gör ett visst företag ledande på just den 
specifika marknad företaget är verksam på. Pearlshop AB anser att de gör detta 
genom att lägga stor vikt vid att lära känna sin målmarknad och genom att veta vad de 
efterfrågar. Enligt konkurrensanalysteorin måste även ett företag förstå strukturen på 
marknaden för både utbud, efterfrågan och vilka aktörer som verkar på marknaden, 
för att kunna göra en korrektanalys. Genom detta kan ett företag balansera sina risker 
och bestämma vilka resurser de kommer att behöva ur ett långsiktigt perspektiv. 
Pearlshop AB gör inga analyser på hur deras marknad är uppbyggd och vad som 
påverkar företaget ur ett konkurrensmässigt perspektiv, detta skiljer företaget 
angående vad Czinkota & Ronkainen (2004) teori anser ett företag bör göra. Även om 
Pearlshop AB lägger stor vikt på att skapa en bra kommunikation med målmarknaden 
och att erbjuda sina kunder ett brett utbud så använder Pearlshop AB bara delar av 
konkurrensanalysteorin omedvetet. Jag anser att Pearlshop AB skulle behöva tillämpa 
teorin angående konkurrensanalys av Czinkota & Ronkainen (2004) fullt ut, detta för 
att skapa sig en helhetsbild av deras marknadsstruktur och identifiera alla påverkande 
faktorer. Jag anser inte att Czinkota & Ronkainen (2004) teori angående konkurrens 
analys går att applicera på Pearlshop AB på grund av att företaget inte tillämpar alla 
faktorerna som behövs för att göra en korrektanalys. 
 

5.2 FF2: Hur kan användningen av små företags 
konkurrensverktyg beskrivas? 

5.2.1 Konkurrensstrategi 

Teorin om Porters femkrafts modell identifierar de fem största krafterna som påverkar 
företaget ur ett konkurrensmässigt perspektiv enligt Kippenbergers (1998) 
beskrivning av Porters teori.  Möjligheten för att nyetablerare ska komma in på 
marknaden för Pearlshop AB är stor då inga höga inträdesbarriärer finns på 
marknaden. Däremot har företaget många återkommande kunder då de byggt upp en 
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bra kommunikation mot sin målgrupp och skapat en lojal kundkrets. Enligt 
Kippenbergers (1998) beskrivning av Porters teori är chansen stor att nya företag 
kommer in på Pearlshop AB:s marknad då det inte finns höga inträdesbarriärer i form 
av exempelvis, teknisk utrustning och specialkompetens från personalen på företaget.  
Porters teori trycker också på vikten av att skapa goda kundrelationer och att vårda 
dessa, vilket är en viktig faktor för att inte förlora ett företags kunder då eventuella 
nyetablerare kommer in på marknaden. Respondenterna instämmer och anser att de 
jobbar hårt för att skapa bra service och kommunikation mot deras målmarknad och 
ser detta som en av deras viktigaste konkurrensmedel för att vara 
konkurrenskraftigare på deras marknad. Med tanke på de låga inträdesbarriärerna på 
företagets marknad anser respondenterna att deras nisch med att göra sina egna 
smycken gör företaget mer unikt, än om de skulle verka på marknaden för färdiga 
smycken. Pearlshop AB jobbar i linje med hur Kippenberger (1998) beskriver Porters 
teori, Pearlshop AB jobbar mycket med sin kommunikation mot målmarknaden och 
företaget anser sig ha en lojal kundkrets är vilket gör teorin applicerbar i Pearlshop 
AB.  
  
Porters teori nämner även hot från substitut varor och möjligheten för att andra 
företag att tillverka produkten till en lägre kostnad. Pearlshop AB menar att det är 
viktigt att kunden får en bra produkt ur en kvalitetsmässig synvinkel samt att det inte 
ska vara till några överpriser. Kunden ska veta att de får kvalitet för det de betalar. 
Samtidigt menar även respondenterna att idag är inte marknaden så stor i Europa för 
deras speciella nisch, utan den närmaste substitutvaran är färdiga smycken inom 
smyckesbranschen, pris och kvalitet kan varierar beroende på vad konsumenten söker 
även inom denna marknad för färdiga smycken. Om vi ser till Porters teori angående 
substitutvaror så finns det substitutvaror inom smyckesbranschen. Detta leder till att 
Kippenbergers (1998) beskrivning av Porters teori om substitutvaror inte är 
applicerbar i Pearlshop AB:s dagssituation, på grund av den målgrupp som Pearlshop 
AB riktar sig till söker en sysselsättning och aktivitet och inte bara en färdig produkt.   
 
Ur konsumentens synvinkel beskriver Kippenberger (1998) Porters teori, som att ett 
eventuellt hot kan uppstå då målgruppen har stor förhandlingsstyrka i köpsituationen 
och kan vända sig till en konkurrerande återförsäljare för sitt inköp istället. Detta 
problem är respondenterna medvetna om och känner att de har svårt att motverka, då 
en del storkunder till företaget inser att det blir billigare att importera större volymer 
själva direkt från tillverkaren i Asien än att köpa från Pearlshop AB.   Enligt Porters 
teori bör ett företag marknadsföra sig mycket för att skapa intresse hos dessa kunder, i 
Pearlshop AB:s fall anser respondenterna att detta handlar om att Pearlshop AB inte 
kan konkurrera prismässigt med en storkund som beställer direkt från leverantören i 
Asien även om företaget skulle marknadsföra sig bättre mot sin målgrupp. Detta leder 
till att Kippenbergers (1998) beskrivning Porters teori angående konsumentens 
förhandlingsstyrka skiljer mot hur det verkliga fallet ser ut för Pearlshop AB, där av 
är inte teorin applicerbar i Pearlshop AB, på grund av att det är andra faktorer som 
spelar en avgörande roll än företagets marknadsföring. 
 
Den stora leverantören av material för Pearlshop AB är Asien, Pearlshop AB kan 
hålla bra priser genom att köpa in stora volymer vid färre tillfällen för att minska på 
fraktkostnaderna. Med tanke på att företagets produkt är mycket större i Asien och 
USA än vad den är i Europa kan företaget till stor del själva styra över sin 
prissättning. Enligt Kippenbergers (1998) beskrivning av Porters teori angående 
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leverantörernas förhandlingsstyrka styr leverantörerna om eventuella prishöjningar 
kommer ske på marknaden. Respondenterna anser att detta till viss del stämmer. 
Pearlshop AB:s produkt är inte är lika vanlig i Europa än som den exempelvis är i 
USA eller Asien, Pearlshop AB blir därför inte lika påverkad på den svenska 
marknaden och kan själva reglera priserna efter leverantörerna utan allt för stor 
påverkan från konkurrerande företag. Det finns likheter i Kippenbergers (1998) 
beskrivning Porters teori med vad Pearlshop AB gör för att undvika en allt för hög 
förhandlingsstyrka hos leverantörerna, däremot har företaget valt att företagets 
prissättning ska följa hur fraktkostnaderna ser ut och försöker genom detta minska 
leverantörernas förhandlingsstyrka, detta gör att Porters teori inte går i linje med vad 
Pearlshop AB gör för att minska leverantörernas förhandlingsstyrka.  
 
Angående rivalitet mellan redan existerande parter på en marknad beskriver 
Kippenberger (1998) Porters teori som att det är viktigt för ett företag att veta vem 
företaget konkurrerar med och hur strukturen på marknaden är uppbyggd.  Detta för 
att ett företag ska kunna använda sina konkurrensverktyg rätt och för att de ge effekt. 
Respondenterna säger de att de inte har någon större inblick i konkurrensen på deras 
marknad, eller hur marknadsstrukturen är uppbyggd, genom en så kallad magkänsla 
har företaget valt hur de ska agera i vissa situationer som uppstått på marknaden. 
Respondenterna anser att de skulle behöva analysera marknaden och konkurrensen för 
framtiden för att kunna få en bättre struktur på företagets agerande på marknaden. 
Detta gör att Pearlshop AB inte går i linje med vad Porters teori anser hur ett företag 
bör agera för att kunna använda sina konkurrensverktyg rätt mot rivalitet mellan redan 
existerande parter på en marknad. Kippenbergers (1998) beskrivning av Porters teori 
går därför inte att applicera i Pearlshop AB.  
 

5.2.2 MarknadsMixen 

Kotler (2003) beskriver marknadsmixen som fyra olika faktorer, produkt, pris, plats 
och påverkan som hjälper företaget att definiera sin marknadsföringsstrategi. Varje 
faktor visar ett företags strategi för att nå ut till sin målmarknad och tillfredställa sina 
kunders behov. Enligt Kotler (2003) teori är en av de viktigaste faktorerna den 
tillverkade produkten/servicen som ska ge företaget intäkter. Respondenterna i 
intervjun instämmer och säger att de lägger stor vikt vid Pearlshop AB:s produkter. 
Produkt och service är två att de stora grundpelarna i Pearlshop AB:s verksamhet och 
har genom detta byggt ett bra förtroende mot sin målmarknad. Kotlers (2003) teori 
anser att produkten och vad den står för är väldigt viktig då ett företag ska lansera en 
produkt mot marknaden, samt för att skapa ett bra rykte och förtroende mot 
målmarknaden. Pearlshop AB har i linje med Kotlers (2003) teori lagt vikt vid rätt 
faktor för att skapa ett bra rykte och förtroende runt företagets produkter mot sin 
målmarknad, vilket gör att Kotlers (2003) teori är applicerbar i Pearlshop AB. 
 
Enligt Kotlers (2003) teori bör ett företag prissätta sin produkt beroende på vad ett 
företag har för prissättningsstrategi. Prissättningsstrategier innefattar enligt teorin, vad 
det är för typ av produkt, marknadspris, hur företaget vill positionera produkten mot 
sin målmarknad, men även ett företags förmåner som exempelvis, rabatter och 
avbetalningssätt. Pearlshop AB jobbar med att försöka ge kunden bästa möjliga 
service och att underlätta för kunden vid köp av företagets produkter. Detta gör 
Pearlshop AB genom olika storkundsrabatter och storköpsrabatter för kunder ska 
känna nytta med att handla från företaget. Genom att erbjuda kunden alternativa 
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betalningssätt låser inte företaget fast någon vid att bara betala med exempelvis 
kontokort utan skapar hela tiden möjligheter för målmarknaden att köpa företagets 
produkt. Detta är något som teorin anser vara viktigt för att skapa konkurrensfördelar 
på marknaden och för att ett företag ska kunna uppnå sitt mål. Pearlshop AB har stor 
fördel genom sina prissättningsstrategier, företaget använder många olika strategier 
för att tillfredställa olika kunders behov vilket är i linje med vad Kotlers (2003) teori 
anser att ett företag bör göra. Genom att Pearlshop AB använder sig av olika 
prissättningsstrategier gör det att Kotlers (2003) teori är applicerbar i företaget.  
 
Genom att påverka ett företags målmarknad skapar företaget ett medvetande hos 
målmarknaden. Enligt Kotlers (2003) teori gör ett företag detta genom olika 
marknadsföringsstrategier för att locka potentiella kunder till att bli intresserade av 
företagets produkt. Respondenterna i intervjun anser att Pearlshop AB inte använder 
sig av några speciella marknadsföringsstrategier, detta eftersom företaget inte har 
någon direkt kunskap om hur marknaden är uppbyggd eller direkta riktlinje för deras 
målmarknad. Företagets målmarknad har bildats på naturlig väg och därför har 
företaget inte lagt någon större kraft på att marknadsföra sig själva. Enligt Kotlers 
(2003) teori har påverkan blivit en av de viktigare faktorerna att fokusera på för att 
skapa ett medvetande om ett företag hos målmarknaden. Pearlshop AB använder sig 
av annonser i tidningar, sökordsannonsering via Google, Web site banners samt 
nyhetsutskick via E-mail. I detta fall går Pearlshop AB inte i linje med vad Kotlers 
(2003) teori säger. Även om Pearlshop AB använder sig av marknadsföring bör 
företaget lägga upp marknadsföringsstrategier för att rikta sin marknadsföring direkt 
mot den målgrupp de vill ska få intresse för företaget och dess produkter enligt 
Kotlers (2003) teori. Respondenterna menar att de inte vet om den marknadsföring de 
använder sig av idag går fram till deras målmarknad och menar att de måste skapa 
riktlinjer innan de tar på sig större kostnader för marknadsföring. Kotlers Teori anser 
jag inte vara applicerbar tillfullo i Pearlshop AB:s situation då företaget inte lagt 
någon större vikt på marknadsföring, detta eftersom företaget inte har någon större 
budget och kunskap för att lägga upp marknadsföringsstrategier i dagsläget.  
 
Ett företags kanaler för att kommunicera med målmarknaden är viktig enligt del i 
Kotlers (2003) teori, med kanaler menas även platsen för ett visst företag. Genom att 
placera ett företag på rätt plats, kan ett företag lättare nå ut till sin målmarknad, 
minska transport tider och bibehålla en bra relation till kunderna. Pearlshop AB 
försöker att hela tiden vara tillgänglig för sin målmarknad genom att bygga upp en 
kommunikation mellan målmarknaden och företaget. Genom att företaget försöker 
hålla korta leveranstider och att alla produkter som kunden beställer är fraktfria, 
försöker Pearlshop AB jobba för att skapa kundnöjdhet hos sin målmarknad.  
Pearlshop AB jobbar med företagets placering i linje med vad Kotlers Marknads mix 
teori säger vilket leder till att teorin är applicerbar i företaget.  
 

5.2.3 Internet som företagets konkurrensverktyg  

Enligt Jemmeson (1997) teori angående Internet bör ett företag synas genom Internet 
på välbesökta hemsidor, detta för att skapa ett medvetande och intresse hos ett 
företags målmarknad och leda in dem på företagets hemsida. Respondenterna i 
intervjun anser att Internets potential att nå ut till nya och gamla kunder är en viktig 
och stor del av Pearlshop AB:s verksamhet. Pearlshop AB kommer även att designa 
om sin hemsida inom en snar framtid för att uppdatera sig och för att locka fler 
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besökare till företagets hemsida. Respondenterna menar även att de lägger kraft på att 
marknadsföra företagets hemsida då de väl marknadsför sig själva mot sin 
målmarknad. Genom att använda Internet kan Pearlshop AB nå ut till alla deras 
kunder som inte kan besöka den fysiska butiken i Luleå. Enligt Jemmesons (1997) 
teori är Internet en stor konkurrensfördel för ett företag samt att ett företag inte 
behöver lägga större krafter för att sälja produkten när väl kunden kommit till 
företagets hemsida, utan valet om köp sker eller ej gör kunden själva. Respondenterna 
anser att detta resonemang stämmer men anser även att det finns begränsningar med 
Internet och dess potential. Vid köp av en dyrare produkt har Pearlshop AB märkt att 
det finns en psykologisk gräns där kunden väljer att inte köpa produkten på grund av 
att de vill se och känna på produkten innan köp uppstår. Detta är något som Pearlshop 
AB inte kan påverka idag mer än att hänvisa kunden till företagets butik i Luleå, 
medtanke på att Pearlshop AB har kunder i hela Europa kan detta ses som ett hinder 
för företagets försäljning, genom teorin kan företaget leda in målmarknaden på 
hemsidan men inte sälja just den specifika produkten på grund av priset. Detta gör att 
Jemmesons (1997) teori angående Internet inte går att applicera tillfullo men delar av 
den, Pearlshop AB har lyckats att skapa ett medvetande och intresse hos sin 
målmarknad samt att stor del av försäljningen sker genom företagets hemsida. Dock 
överensstämmer inte Jemmesons (1997) teori angående Internet vid köp av en dyrare 
produkt genom företagets hemsida, där företaget måste göra något för att lyckas sälja 
sina dyrare produkter vilket företaget inte kan i dagens situation. Därav går inte 
Jemmesons (1997) teori att applicera tillfullo i Pearlshop AB. 
 
Pearlshop AB använder E-mail som en del av deras strategi för att nå ut till sin 
målmarknad, genom att skicka nyhetsbrev genom företagets kundlista en gång i 
månaden kan Pearlshop AB hela tiden hålla sina kunder uppdaterade på företagets 
nya produkter och erbjudande.  Enligt Jemmesons (1997) teori angående användning 
av E-mail bör ett företag använda sig E-mail tjänsten då detta är en av de bästa 
formerna att kommunicera genom i dagens samhälle. Genom E-mail kan ett företag 
bygga upp en kundlista och via denna skicka ut erbjudanden. Pearlshop AB går helt i 
linje med Jemmesons (1997) teori i detta fall samt att respondenterna anser att detta är 
en bra form att marknadsföra sig då detta inte skapar några större kostnader för 
företaget. Jemmesons (1997) teori går att applicera i Pearlshop AB då de använder sig 
av E-mail som en strategi samt som en del för att marknadsföra sig själva genom 
företagets kundlista. 
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6 Slutdiskussion 
I detta kapitel kommer jag att diskutera och dra slutsatser utifrån den analys som jag gjort 

samt att jag kommer att göra en återkoppling till mitt syfte och ge förslag till fortsatt framtida 

fortsättning inom området. 

 

6.1 FF1: Hur kan små företags konkurrensfördelar gentemot 
andra företag beskrivas? 
Jag anser att det är viktigt för små företag att utnyttja sina konkurrensfördelar till fullo 
med tanke på globaliseringen och den allt ökande konkurrensen från den 
internationella marknaden. Ett företag bör lägga stor vikt vid att lägga upp strategier 
för att bättre kunna använda sig av sina specifika konkurrensfördelar på marknaden, i 
min analys har jag visat att mitt fallstudieobjekt inte aktivt jobbar med att lägga 
strategier för sin verksamhet. Däremot kan jag se många likheter i teorin och genom 
min analys. Pearlshop AB använder sig delvis av teorier i sin verksamhet utan att göra 
det medvetet i många situationer. Jag anser att Pearlshop AB bör lägga upp en klarare 
struktur för företagets tillvägagångssätt i olika förfarande, detta för att bestämma hur 
de ska nå ut till sin målmarknad på bästa sätt genom företagets olika 
konkurrensfördelar och konkurrensverktyg, vilket även teorin anser att ett företag bör 
göra. En stark konkurrensfördel för Pearlshop AB är dock deras speciella nisch inom 
smyckesbranschen, vilket symboliserar mer än ett varumärke för företaget. 
Varumärket leder även till en sysselsättning och aktivitet där Pearlshop AB kommer 
närmare sina kunder och skapar möjligheter för en socialverksamhet genom sina 
grupper som är inriktade mot kvinnor. I detta avseende anser jag att jag kan göra 
jämförelser mellan teori och analys, jag anser även att det är viktigt för Pearlshop AB 
att fortsätta med denna typ av aktivitet för att knyta stärkare band till sin målmarknad. 
Att skapa starkare band till sin målmarknad är något Pearlshop AB även gjort genom 
Internet, företaget lägger stor vikt vid att lyssna på kundens önskemål via företagets 
hemsida, genom att ta till sig positiv men såväl negativ kritik från kunden ger detta 
företaget en chans att bli konkurrenskraftigare anser jag, detta genom direkt veta vad 
målmarknaden anser och tänker om företaget. Genom att även studera sin marknad 
och dess aktörer i framtiden kommer Pearlshop AB veta vilka konkurrensfördelar 
företaget besitter gentemot sina konkurrenter. Jag anser att Pearlshop AB skulle 
behöva implementera någon intern och extern strategi för att få en stabilare grund att 
stå på, för att kunna fortsätta i samma positiva riktning i framtiden som företaget har i 
dagens situation.  
 

6.2 FF2: Hur kan användningen av små företags 
konkurrensverktyg beskrivas? 
Jag anser att Pearlshop AB använder flera bra konkurrensverktyg vilket har gett 
företaget många konkurrensfördelar för att uppnå den positionen de har idag på 
marknaden. Pearlshop AB har satsat på tre viktiga grundpelare i sin verksamhet som 
även fungerat som konkurrensverktyg på marknaden, genom att fokusera på att ge 
kunden bra service, alltid hålla bra kvalitet på företagets produkter och att erbjuda 
kunden ett brett sortiment vilket många andra konkurrenter på marknaden inte kan 
erbjuda, medtanke på Pearlshop AB:s speciella nisch inom smyckesbranschen. Jag 
anser att jag kan göra jämförelser mellan teorin och min analys av fallstudieobjektet. 
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Jag tycker det är viktigt för Pearlshop AB att fortsätta använda sig av sina tre 
grundpelare där de byggt upp ett bra förtroende hos deras målmarknad idag, däremot 
anser jag att det är viktigt för Pearlshop AB att fortsätta utveckla sig själva som ett 
företag och lägga upp nya riktlinjer. Detta för att bygga nya konkurrensfördelar och 
konkurrensverktyg att använda sig av då eventuella förändringar på marknaden kan 
uppstå i framtiden. I framtiden anser jag det är viktigt för Pearlshop AB att fortsätta 
utveckla den linje de börjat genom Internetförsäljning, att göra sin hemsida mer 
internationell och använda mer än svenska som språk då företaget säljer produkter 
över hela Europa. Detta eftersom företaget även ser Internet som den största 
försäljningsplatsen i framtiden. Jag anser att jag kan göra jämförelser mellan teorin 
och min analys av fallstudieobjektet i denna situation.  Pearlshop AB behöver även 
använda bättre riktade marknadsföringsstrategier genom Internet för att locka in nya 
potentiella kunder, dock anser jag att hinder kan uppstå för små företag med 
begränsade resurser att agera fullt ut, företag har ofta inte tillräckligt med resurser för 
att nå ut till alla i målgruppen och dess segment. Därför anser jag det är viktigt för 
små företag att rikta in sig på den målgrupp de tänkt och inte gapa över ett allt för 
stort område, vilket ofta leder till höga kostnader eller att ett företag målgrupp inte får 
kännedom företagets produkt.  
 

6.3 Återkoppling till syfte 
Syftet med min uppsats har varit att få en bättre förståelse för hur små företag verkar 
på en konkurrensutsatt marknad, genom att undersöka hur små företags 
konkurrensfördelar gentemot andra företag kan beskrivas samt hur små företags 
konkurrensverktyg kan beskrivas. Företaget som jag valde som fallstudieobjekt 
använder delvis sig av teorin även om de inte är medvetna om detta och jobbar aktivt 
med att implementera dessa i företaget så anser jag att Pearlshop AB är medveten om 
hur ett företag kan skapa sig konkurrensfördelar samt användningen av 
konkurrensverktyg för att nå ut till målmarknaden. Min rapport visar på att empirin 
till viss del stämmer överens med teorin, även om empirin visade på att Pearlshop AB 
inte hade någon speciell struktur eller strategi i vissa förfarande, trots detta kunde jag 
se att många av teorierna är applicerbara i Pearlshop AB:s verksamhet.    
 
Syftet med att ett företag använder sig av sina konkurrensfördelar och 
konkurrensverktyg kan beskrivas som ett företags användning av olika resurser för att 
nå ut till sin målmarknad. I denna rapport har jag redovisat flera alternativa teorier för 
att ett företag ska uppnå detta, vilket har gett mig en bra inblick under rapportens 
gång hur pass viktigt detta är för ett företag och dess verksamhet. Jag har även fått en 
bättre uppfattning om hur och vad som kan göra en viss teori applicerbar eller ej i ett 
företag och deras situation på marknaden. Med denna rapport blir mitt bidrag att jag 
kan visa att även om mina källors teorier är gjorda på större företag, kan jag se 
likheter mellan empirin och teorierna vilket leder till att de även är applicerbara på ett 
mindre företag.  
 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Jag har som förslag till fortsatt forskning att fler studier inom smyckesbranschen och 
med dess aktörer, detta för att se hur de står sig mot varandra, då smyckesbranschen 
är en väldigt expansiv bransch idag. Det skulle även vara intressant att veta hur ett 
mindre eller små företag påverkas inom en och samma bransch, detta eftersom många 
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av de studier som är gjorda idag är gjorda på större företag och svårigheter kan 
uppkomma att jämföra dessa då detta kan skilja väldigt mycket i storlek och resurser 
anser jag. En annan faktor som hade varit intressant att undersöka är om mindre 
företag inser vikten av att följa med i den tekniska utveckling och alla de nya 
kommunikationssätten för att lättare kunna nå ut till just deras målmarknad 

 

6.5 Framtida förslag för Pearlshop AB 
Jag anser att det är viktigt för Pearlshop AB att fortsätta använda sig av Internet i den 
mån de gör idag, dock bör Pearlshop AB lägga större vikt vid att göra företagets 
hemsida mer internationell, genom att presentera företagets hemsida på mer än ett 
språk kommer Pearlshop AB att kunna nå ut till fler potentiella kunder och knyta nya 
kontakter runt om i världen. Mitt förslag är att undersöka i vilka länder Pearlshop AB 
har mest internationella kunder, genom detta kan Pearlshop AB underlätta för dessa 
kunder och erbjuda företagets hemsida på dessa språk.  
 
Jag tycker även att det är viktigt för Pearlshop AB att börja bygga 
marknadsföringsstrategier för framtiden då detta spelar en allt viktigare roll i dagens 
samhälle. Även om Pearlshop AB marknadsför sig till viss del idag, bör Pearlshop AB 
lägga upp strategier för hur deras marknadsföring ska se ut och precisera hur de ska 
gå tillväga. Detta för att Pearlshop AB ska använda sina resurser på effektivast sätt, 
men även för att rikta sig till rätt målgrupp. Jag tror också det är viktigt för Pearlshop 
AB att våga fortsätta att utveckla sig själva och samtidigt sin målgrupp, detta genom 
att segmentera. Genom segmentering kan Pearlshop AB nå ut till nya potentiella 
kunder på marknaden, ett exempel är män vilket Pearlshop AB gärna ser som ett av 
deras segment i framtiden, eller terapiverksamhet genom försäkringskassan för 
sjukskrivna personer. 
 
Jag anser att möjligheten för Pearlshop AB att expandera är stor, jag anser även att 
genom att öppna ytterligare en butik i Sverige kan Pearlshop AB nå ut till fler 
potentiella kunder. Pearlshop AB har satsat på tre viktiga grundpelare i sin 
verksamhet som även fungerat som konkurrensverktyg på marknaden, genom att 
fokusera på att ge kunden bra service, alltid hålla bra kvalitet på företagets produkter 
och att erbjuda kunden ett brett sortiment. Jag anser att detta är viktiga faktorer för 
företaget att fortsätta fokusera på om Pearlshop AB tar ett beslut i framtiden om att 
öppna ytterligare butiker i Sverige. Detta för att bibehålla Pearlshop AB:s goda rykte 
och positionering på marknaden. Givetvis måste en eventuell expansion ligga i fas 
med flera andra påverkande faktorer för Pearlshop AB, med detta menar jag att 
Pearlshop AB måste exempelvis hitta rätt personal, plats och resurser för att detta ska 
vara ett alternativ. Jag anser att Pearlshop AB har goda möjligheterna i framtiden att 
utvecklas ytterligare med deras speciella nisch inom smyckesbranschen.  
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Bilaga 1 
 

  

Bilaga 1    
Respondenter; Lena & Tommy Ström, ägare till Pearlshop AB. 
 
Intervjuguide 

1. När startade ni upp verksamheten? 

2. Hur många butiker, försäljnings ställen använder ni er av? 

3. Hur många är det som jobbar på Pearlshop AB? 

4. Hur mycket omsätter ni per år? 

5. Vilken marknad anser ni att Pearlshop AB verkar på? 

6. Hur skulle ni själva vilja positionera er på denna marknad jämfört med era 

konkurrenter?  

7. Vilken målgrupp riktar ni er till?  

8. Några övriga faktorer som spelar in vid val av målgrupp? 

9. Hur segmenterar ni inom målgruppen? 

10. Vilka försäljnings platser använder ni er av? 

11. Hur påverkar Internet er försäljning? 

12. Vilken försäljningsmässig skillnad ser ni emellan de olika 

försäljningsplatserna? 

13. Vilka försäljningsplatser ser ni i framtiden för Pearlshop AB ur ett 

nationellt och ett internationellt perspektiv? 

14. Vad gör Pearlshop AB mer unikt på marknaden än sina konkurrenter för 

att skapa konkurrensfördelar?   

15. Vad spelar roll för Pearlshop AB avseende beslut och att vara så 

konkurrenskraftiga som möjligt på marknaden? 

16. Hur jobbar Pearlshop AB för att följa med i utvecklingen på marknaden 

och förändringar hos företagets målmarknad? 

17. Vad styr besluten om nya produkter ska införas eller om gamla produkter 

ska tas bort ur sortimentet?  

18. Hur påverkar Internet er förmåga att kommunicera med marknaden och 

veta vad de efterfrågar?  

19. Hur jobbar Pearlshop AB för att skapa kännedom och ett medvetande hos 

marknaden?  

20. Hur jobbar Pearlshop AB för att få kunden från kännedom om företaget till 

köp av företagets produkter? 


