
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampen mellan liten och stor  

- En jämförande studie i hur en enskild detaljhandlare 

kan differentiera sig mot en professionell kedja 

 

 

  

Författare: Mia Larsson 

Handelsekonomprogrammet 

 

Hanna Petersson 

Handelsekonomprogrammet 

Handledare: Joachim Timlon 

Examinator: 

 

Bertil Hultén 

Ämne: 

 

Företagsekonomi III-  

ledning och utveckling  

av handelsföretag 

 

Nivå och termin: Kandidatuppsats, VT-2012 



2 
 

FÖRORD 

Vi vill ta tillfället i akt att tacka de företag och personer som bidragit och gjort denna uppsats 

möjlig. Ett stort tack till Topiary och Village för intressanta och givande intervjuer. Vi vill 

även tacka vår handledare Joachim Timlon som varit vårt bollplank och hjälpt oss i processen 

genom sina råd och synpunkter.  

 

Linnéuniversitetet i Kalmar, maj 2012 

___________________________________________________ 

Mia Larsson   Hanna Petersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

SAMMANFATTNING 

Titel: Kampen mellan liten och stor – En jämförande studie i hur en enskild detaljhandlare 

kan differentiera sig mot en professionell kedja.  

Ämne: Företagsekonomi III- ledning och utveckling i handelsföretag, 30 hp 

Författare: Mia Larsson och Hanna Petersson 

Handledare: Joachim Timlon 

 

Bakgrund: Den svenska detaljhandeln har de senaste tjugo åren präglats av en 

strukturomvandling och andelen enskilda och oberoende detaljhandlare har stadigt minskat. 

Orsaken till detta har främst varit de stora kedjornas expansion och tillväxt inom framförallt 

sällanköpshandeln. 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är dels att utveckla kunskap i hur de enskilda detaljhandlarna 

kan differentiera sig mot de stora professionella kedjorna och på så sätt kunna konkurrera mer 

rättvist mot kedjorna samt att ge rekommendationer till en enskild detaljhandlare.  

 

Metod: För att uppnå vårt syfte har vi genomfört en kvalitativ studie där vi intervjuat en 

enskild detaljhandlare och en professionell kedja och sedan jämfört hur dessa arbetar med sitt 

sortiment och sin marknadsföring.   

 

Slutsats: För att den enskilda detaljhandlaren ska kunna differentiera sig mot en professionell 

kedja är en slutsats att den enskilda detaljhandlarens kunskap inom området är av stor vikt. 

Kunskapen bidrar till att skapandet av något särskiljande och unikt, som bidrar till ett värde 

för kunden. Andra aspekter som den enskilda detaljhandlaren bör differentiera sig med är att 

erbjuda kunden något extra, utöver sina produkter, som exempelvis en tilläggstjänst. Den 

enskilda kan även differentiera sig genom att ge en personligare service, använda andra 

marknadsföringsaktiviteter än de traditionella, ha ett genomtänkt sortiment samt utnyttja sitt 

butiksläge på ett bättre sätt.  

 

Nyckelord: enskilda detaljhandlare, små detaljhandlare, strukturomvandling, differentiering, 

resurser och kunskaper, små företags marknadsföringsaktiviteter, sortiment. 
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1. INTRODUKTION 
 

I detta kapitel presenteras en bakgrund till ämnet, vilka problem som finns inom området, vår 

frågeställning, syftet med studien samt vilka avgränsningar som gjorts.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Enligt Hultén (2007) har den svenska detaljhandeln de senaste tjugo åren präglats av en 

strukturomvandling och andelen enskilda och oberoende detaljhandlare har stadigt minskat. 

Orsaken till detta har främst varit de stora kedjornas expansion och tillväxt inom framförallt 

sällanköpshandeln. Skillnaden mellan professionella kedjor och enskilda detaljhandlare är 

främst den stordrift som kedjorna kan uppnå och dess betydelse både ur en affärsmässig och 

en ekonomisk synvinkel. Som ett resultat av denna stora framväxt av professionella kedjor har 

många enskilda detaljhandlare tvingats att antingen helt upphöra, gå med i en frivillig kedja 

eller att sälja sin butik till en mångfilialkedja.  

 

Kedjeutvecklingen har också fått konsekvenser för de enskilda detaljhandlarna genom att 

flertalet av de stora kedjorna lokaliserat sig i de större orterna, utanför stadskärnorna. Genom 

dessa placeringar kunde kedjorna införskaffa sig ekonomiska fördelar via bland annat lägre 

hyres- och markkostnader och kostnadseffektivare logistik. Genom de lägre kostnaderna 

kunde kedjorna sedan köpa billigare mark och därmed pressa priserna ytterligare (Hultén, 

2007).  

 

Sundström (1998) menar att stormarknader och köpcentrum kom att omskaka hela stadsbilden 

av att shoppa inne i stadskärnan och förändrade då ställningen för de enskilda detaljhandlarna. 

Även Wahlberg och Strandberg (2009) menar att kedjornas koncentration till de större 

regionerna och orterna liksom expansionen av externa köpcentra, förortscentra och gallerior i 

stadskärnorna blev en väsentlig faktor för den pågående strukturomvandlingen av 

detaljhandeln. 

 

Expansionen av de nya kedjekonstellationerna ledde enligt Wahlberg och Strandberg (2009) 

till att de enskilda detaljhandlarna fick lägre konkurrenskraft genom att konkurrensen från de 

olika kedjorna ökade. Att vara helt oberoende från andra visade sig inte längre ge den 
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konkurrenskraft som krävdes för en enskild detaljhandlares lönsamhet och långsiktig 

överlevnad (Hultén, 2007). 

 

Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2004) menar att den ökade konkurrensen på marknaden 

även blir avgörande för butikens koncept, det vill säga vad butiken säljer och hur de säljer 

sina varor. Med andra ord hur de arbetar med sitt sortiment och hur de marknadsför det. 

Kunderna får nu större möjligheter till att välja mellan hundratals butiker, de flesta med 

snarlika sortiment och priser. Därför styrs många gånger valet av butik inte bara av 

sortimentet och priser utan av butikens tillgänglighet och de mervärden kunden upplever att 

den erhåller av butiken och dess personal. Det har därför visat sig vara viktigt var butiken är 

placerad, hur den ser ut och vilken service kunden får (Schmidt Thurow och Sköld Nilsson 

2004). 

 

1.2 Problematisering 

Den strukturomvandling som har skett inom detaljhandeln har bidragit till många problem för 

de enskilda detaljhandlarna. Enligt Handelns Utvecklingsråd (2010) är en tydlig trend inom 

den svenska detaljhandeln att stora företag och stora butiker tar en allt större del av 

marknaden. Exempelvis hade de fem största företagen inom möbelbranschen år 2008, hela 66 

procent av marknaden. Denna trend bidrar till att butikerna blir större och att företagen 

anställer fler. Att det största företagen har lyckats ta så stora marknadsandelar beror bland 

annat på att de professionella kedjorna på ett bra sätt har lyckats att möta de utmaningar som 

finns inom detaljhandeln idag, samtidigt som de enskilda detaljhandlarna fått det svårare att 

överleva på grund av ökad konkurrens(Handelnsutvecklingsråd,2010). 

 

Enligt Hultén (2007) är den största nackdelen med att vara enskild den ekonomiska aspekten 

då inköpen för enskilda detaljhandlare ofta är av mindre kvantiteter vilket gör det svårt för 

dem att uppnå en stark maktposition i förhandlingar med leverantörer. Hultén (2007) talar 

även om att stordriftsfördelar gällande logistik och distribution är svårt för små detaljhandlare 

att uppnå, då de små butikernas lagerutrymme ofta har stora begränsningar. En stor nackdel 

för de enskilda detaljhandlarna kan anses vara att de inte kan uppnå några stordriftsfördelar 

såsom kedjorna kan. Detta menar Wahlberg och Strandberg (2009) i sin tur kan bidra till att 

de små detaljhandlarna får det svårt att konkurrera genom exempelvis priset. En 

stordriftsfördel som kedjorna också har är att de har gemensamma marknadsföringskostnader 
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(Hultén, 2007). Detta kan göra att de kan marknadsföra sina produkter mer frekvent än vad en 

liten detaljhandlare har möjlighet att göra eftersom de själva måste stå för hela 

marknadsföringskostnaden.  

 

Som ett resultat av de stordriftsfördelar som de professionella kedjorna kan uppnå menar 

Hultén (2007) att de kedjor som framförallt har ett lågpriskoncept har lyckats att få 

ekonomiska framgångar. Genom volymökningar kan de sänka sina kostnader och på så sätt få 

en större vinst. Detta visar att det finns stora ekonomiska skalfördelar att få om en kedja drivs 

på ett effektivt sätt. Stordriftsfördelarna har gjort att det har blivit en kamp mellan 

lågpriskedjorna och de enskilda handlarna. Strukturomvandlingen som innebär att 

lågprisaktörerna ständigt växer gör att andra aktörer på marknaden blir lidande. Det har visat 

sig att lågprisaktörer som Gekås, IKEA, Biltema, Clas Ohlson och Willys fått högsta betyg av 

kunderna när det gäller förhållandet mellan produktkvalitet och pris. Lågpriskedjornas hot gör 

att den enskilda handlaren måste hitta andra sätt att konkurrera på än priset (McGee, 1996). 

Lågpriskedjorna kan därför ses som ett stort hot mot de enskilda detaljhandlarnas överlevnad 

då de små detaljhandlarna inte har någon möjlighet att konkurrera genom priset eftersom de 

inte kan köpa in lika stora kvantiteter och därmed inte heller kan ta ut ett lika billigt pris som 

lågpriskedjorna.  

 

Ytterligare inslag i en lågkostnads/lågprisstrategi som den mindre handelsaktören har svårt att 

matcha är datoriserad lagerhållning och effektiva transporter. En direkt konfrontationsstrategi 

förutsätts därmed vara dömd att misslyckas (Wahlberg och Strandberg, 2009).  

 

Fördelarna med de professionella kedjorna är enligt Wahlberg och Strandberg (2009) att de 

ofta är placerade utanför stadskärnorna i köpcenter eller i egna etablerade varuhus i 

externhandelsområden så som IKEA och Biltema. Fördelarna med detta är att kunden då 

erbjuds ”allt under ett tak”, vilket underlättar för kunden när de ska handla och spara tid. I den 

samhällskultur som nu råder är tidsaspekten väldigt viktig. Människor strävar efter att blir mer 

tidseffektiva, vilket gör att det blir allt viktigare med butikslägen som underlättar för kunderna 

gällande tid och tillgänglighet (Hultén, 2007). Enligt Hultén (2007) har den traditionella 

cityhandeln med de enskilda detaljhandlarna ofta svårt att erbjuda dessa fördelar, särskilt 

eftersom biltrafik i stadskärnor nu begränsas mer och mer ur miljösynpunkt. Det finns inte 

heller stora möjligheter för fler bostäder inne i stadskärnorna, vilket kan göra att människor 

istället väljer att bosätta sig utanför stadens centrum. Det blir då naturligt med etableringar av 
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köpcentrum och varuhus i anslutning till dessa bostadsområden (Hultén, 2007). Enligt 

Wahlberg och Strandberg (2009) blir därför en allmän uppfattning att lågprisaktörer som 

Bauhaus, H & M och IKEA, därför blir vinnare i slaget om kunderna och den avgörande 

förklaringen till detta är just genom deras placeringar i externhandels områden, där kedjorna 

på olika sätt skapar tillgänglighet och värdeskapande i relation till kunderna. Det finns en risk 

att kunderna hellre väljer att åka ut till ett lättillgängligt shoppingcenter eller varuhus än att 

åka in till stadens centrum och där får springa runt till många olika ställen för att hitta det den 

söker och kanske också får svårt med parkeringsplatser (Hultén, 2007).  

 

Enligt Hultén (2007) är fördelarna med externhandelsområden just de låga priserna 

tillsammans med bättre parkeringsmöjligheter, öppna butiksytor, breda sortimentet och 

öppettider sent på kvällarna, sju dagar i veckan, som tillsammans bidrar till ökad 

tillgänglighet och värdeskapande. Det är ofta svårt för en enskild detaljhandlare att möta upp 

denna konkurrens eftersom de ofta bara har möjlighet att ha öppet mellan klockan nio på 

morgonen till klockan sex på kvällen (Hultén, 2007).  Detta menar Wahlberg och Strandberg 

(2009) således kan bidra till ett stort problem för små detaljhandlare, då kunderna numera 

efterfrågar denna tillgänglighet och därför hellre väljer att handla någon annanstans.    

 

För att öka tillgängligheten och värdeskapande till kunderna menar Hultén (2007) att även 

sortimentet blir allt viktigare. Att sälja samma produkter som alla större konkurrenter inbjuder 

till prisjämförelser och därmed priskonkurrens, och i en sådan konkurrens är fördelarna på de 

stora professionella konkurrenternas sida. Det blir även allt vanligare att olika professionella 

kedjor utvecklar sitt sortiment med nya varugrupper, vilket bidrar till en ökad och mer bredare 

blandning av sortimentet (Wahlberg och Strandberg, 2009). Exempel på detta är H & M:s 

lansering av skor och inredning som komplement till kläder. Detta menar Hultén (2007) och 

även Wahlberg och Strandberg (2009) kan vara ett problem för en enskild detaljhandlare 

eftersom det ofta krävs ett större kapital och en större butiksyta för att kunna erbjuda ett så 

brett sortiment. Enligt Hultén (2007) har en professionell kedja även marknadsföringen i 

fokus för att kunna skapa ett ökat värdeskapande och tillgänglighet för kunden. Det gäller att 

ständigt kunna förnya och driva marknaden framåt, med hjälp av att erbjuda varor och tjänster 

som kan bidra till en högre välfärd för kunden. Det blir därför viktigt med omväxling och 

variation i marknadsföringen för att inte riskera att hamna i samma gamla hjulspår och inte 

erbjuda den innovation och de nya upplevelser som kunden efterfrågar. Hultén (2007) menar 

att denna innovation och förnyelser ter sig då ofta genom ombyggda butiker, den senaste 
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design eller egna varumärken. Detta kräver dock ofta ett stort kapital, vilket kan göra att de 

små detaljhandlarna inte alltid kan genomföra detta. 

 

Trots denna strukturomvandling som bidragit till ett underläge för de enskilda detaljhandlarna 

så menar flera författare att små handelsaktörers inte gör någonting åt situationen. McGee 

(1996) menar att många av de mindre handelsaktörerna verkade sakna förmåga att komma 

med ett konkurrensmässigt svar på den nya konkurrenssituationen. Achua och Lussier (2001) 

fann att nära hälften av de små detaljhandlare som de undersökte inte hade gjort något för att 

möta konkurrensen från stora detaljhandlare som lokaliserar sig i det lokala samhället. Enligt 

Cox och Gresham (1997) visar denna passivitet att små detaljhandelsföretag saknar förmåga 

att definiera sin marknad och hitta en konkurrenskraftig egen nisch på marknaden i den nya 

konkurrenssituationen. De verkar helt enkelt uppfatta att de inte har några andra möjligheter 

än att acceptera den nya situationen. 

 

1.3 Frågeställning 

Hur kan en enskild detaljhandlare differentiera sig mot en professionell kedja? 

 Hur arbetar en enskild detaljhandlare med sitt sortiment i jämförelse med en 

professionell kedja? 

 Hur arbetar en enskild detaljhandlare med sin marknadsföring i jämförelse med en 

professionell kedja? 

 

 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att utveckla kunskap i hur de enskilda detaljhandlarna kan 

differentiera sig mot de stora professionella kedjorna och på så sätt, mer rättvist, kunna 

konkurrera med kedjorna. Syftet är också att tillhandahålla rekommendationer till en enskild 

detaljhandlare om hur de kan differentiera sig mot de professionella kedjorna. Syftet kommer 

att nås via: 
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Beskrivning av hur en enskild detaljhandlare arbetar med sitt sortiment samt hur de arbetar 

med marknadsföring i butik. 

Analys av hur en enskild detaljhandlare arbetar med sitt sortiment och sin marknadsföring i 

jämförelse med en professionell kedja samt av vilka möjligheter som finns för företaget att 

utveckla både sitt sortiment samt sin marknadsföring. 

 

1.5 Avgränsningar 

Vi vill undersöka hur en enskild detaljhandlare kan differentiera sig mot en professionell 

kedja inom detaljhandeln i Sverige. Att vi valde att göra en jämförande studie var på grund av 

att vi ville se vilka framgångsfaktorer de båda detaljhandlarna har idag och utifrån dessa se 

om den enskilda detaljhandlaren kan dra nytta av dem och på så sätt skapa sig en starkare 

position på marknaden. Vi valde även att avgränsa denna studie till Kalmar, där en enskild 

detaljhandlare och en professionell kedja valdes ut för intervjuer och observationer. Eftersom 

detaljhandeln täcker ett stort spektrum, var vi tvungna att avgränsa oss till ett visst område 

och bransch. Vi valde då att fokusera på detaljister inom presentartiklar och inredning. 

Motivet till just detta område är att de påverkats hårt av strukturomvandlingen som skett inom 

detaljhandeln. Ett tydligt bevis på detta är att de fem största företagen inom möbelbranschen 

år 2008, hade hela 66 procent av marknaden (Handelns Utvecklingsråd 2010). På grund av 

detta blir denna bransch därför ett intressant område att studera och dessutom en mycket 

aktuell bransch att studera för att lösa vår forskningsfråga.  

För att lösa forskningsfrågan vill vi se hur en enskild detaljhandlare arbetar med sitt sortiment 

och sin marknadsföring i jämförelse med en professionell kedja. Vårt val att fokusera och 

avgränsa oss just till sortiment och marknadsföring föll sig naturligt då många författare anser 

att dessa två aspekter anses vara dem mest avgörande i slaget om kunderna. Exempelvis 

skriver Wahlberg och Strandberg (2009), att sortimentet har en avgörande roll för 

tillgängligheten och värdeskapande hos kunderna. Det blir allt vanligare att företag därför 

utvecklar sitt sortiment med nya och fler varugrupper, vilket bidrar till en ökad blandning av 

sortimentet och därmed skapar ett värde för kunden. Enligt Hultén (2007) har en professionell 

kedja även marknadsföringen i fokus för att kunna skapa ett ökat värdeskapande och 

tillgänglighet för kunden då det gäller att ständigt kunna förnya och driva marknaden framåt, 

med hjälp av att erbjuda varor och tjänster som kan bidra till en högre välfärd för kunden. Det 
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blir därför viktigt med omväxling och variation i marknadsföringen för att inte riskera att 

hamna i samma gamla hjulspår och inte erbjuda den innovation och de nya upplevelser som 

kunden efterfrågar (Hultén, 2007). Dessutom är aspekterna sortiment och marknadsföring 

relativt omfattande områden som täcker ett stort spektrum. I marknadsföring och sortiment 

ligger bland annat service och servicekvalitet, som också har en stor påverkan på ett företags 

framgångar och möjligheter att differentiera sig.  Exempel på andra faktorer som också är 

”inbäddade” i sortiment och marknadsföring är resurser och kunskaper. 

Andra avgränsningar vi har valt att göra i denna studie är att avgränsa två av de modeller som 

presenteras i referensramen. SWOT- modellen (figur 3.1) består i realiteten av fler exempel på 

yttre och inre faktorer som påverkar företaget. Vi valde dock att endast visa ett fåtal exempel 

då vi ansåg att det gjorde modellen tydligare och enklare för läsaren att förstå. När det gäller 

modellen över små företags marknadsföringsaktiviteter (figur 3.2) bestod den ursprungligen 

av fler marknadsföringsaktiviteter men vi valde att endast presentera de aktiviteter som vi 

ansåg vara relevanta för de forskningsfrågor som denna studie bygger på. 
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2. METODIK 

 
 

I detta kapitel kommer vi att presentera, motivera och styrka hur vi gått tillväga för att 

genomföra denna studie. 

  

2.1 Undersökningsmetod 

 

2.1.1 Forskningsstrategi 

Vid valet av forskningsstrategi kan författaren välja mellan att använda antingen en kvalitativ- 

eller en kvantitativ forskningsmetodik (Patel och Davidsson, 2003). En kvalitativ 

forskningsstrategi baseras vanligtvis på ord och tolkande analyser enligt Brynan och Bell 

(2005) medan den kvantitativa forskningen enligt Patel och Davidsson (2003)  koncentrera sig 

på objektiva mätningar och observationer. Den kvalitativa metoden är även bra när forskarna 

ämnar få förståelse för sammanhang som inte yttrar sig på en gång, utan blir klarare efter hand 

menar Patel och Davidsson (2003).  

Den forskningsstrategi som vi valt i denna studie är den kvalitativa forskningsmetoden. Vi 

valde denna metod då insamling av data främst skett genom ord snarare än siffror. Enligt 

Olsson och Sörensen (2001) syftar den kvalitativa metoden på att ge beskrivande data genom 

forskningsprocedurer. Kvalitativa undersökningar har också till syfte att skaffa djupare 

kunskap än den som erhålls när den kvantitativa metoden används menar Patel och Davidsson 

(2003). Detta gör att den lämpar sig väl i denna studie då målet är att ta reda på varför 

marknaden ser ut som den gör och vad de enskilda detaljhandlarna kan göra för att motverka 

och förbättra sin situation på marknaden. Om vi istället valt att använda oss av den 

kvantitativa metoden hade fokus istället legat på att ta fram och bevisa att det ser ut som det 

gör på marknaden men då detta inte är forskningsfrågan eller syftet med uppsatsen blir denna 

metod inte relevant (Patel och Davidsson, 2003). Att använda sig av en kvantitativ metod är 

däremot till fördel när det gäller att fastställa siffror på undersökningsmaterialet. Andra 

fördelar med den kvantitativa forskningsstrategin är att arbetet går att förbereda någorlunda 

enkelt, efterarbetet går relativt snabbt att sammanställa och det krävs mindre tid och resurser 

än vad det gör med en kvalitativ undersökning. Dock är den inte lika anpassningsbar som en 



15 
 

kvalitativ forskningsstrategi. Den kvalitativa undersökningsmetoden går väl att anpassa efter 

hur situationen i studien förändras, vilket kan underlätta för forskaren (Eliasson, 2010).   

 

2.1.2 Forskningsansats 

Enligt Patel och Davidsson (2003) är en forskares uppgift att hitta relationen mellan teori och 

verklighet och för att genomföra detta kan forskaren välja mellan tre olika angreppssätt; 

deduktion, induktion eller abduktion. Att arbeta deduktivit betyder att man drar slutsatser om 

enskilda företeelser från allmänna principer (Olsson och Sörensen, 2001). Utifrån dessa 

befintliga principer skapas sedan en hypotes, som är ett antagande om vilken relation som 

finns mellan två eller flera begrepp. Denna hypotes testas sedan empiriskt (Patel och 

Davidsson, 2003). Om en forskare istället arbetar induktivt menar Patel och Davidsson (2003) 

att denne följer upptäckandets värld. Forskaren utgår alltså från upptäckter i verkligheten som 

sedan sammanställs till principer som sedan kan sammanföras till en teori (Olsson och 

Sörensen, 2011). Detta innebär att forskaren först studerar objektet utan att först ha förankrat 

det i tidigare teori. Det tredje angreppssättet, abduktion, är en kombination av induktion och 

deduktion (Patel och Davidsson, 2003). När denna ansats används utvecklas det empiriska 

tillämpningsområdet steg för steg under processens gång och teorin förfinas och justeras 

(Alvesson och Sköldberg, 2008).  

Vi valde att ha en abduktiv ansats i denna studie då vi ansåg att den var bäst lämpad för denna 

typ av studie. Vi startade med att arbeta deduktivt genom att först se på de teorier som 

existerade inom området och via dessa formulera teoretiska förslag på hur enskilda 

detaljhandlare kan differentiera sig mot de professionella kedjorna. I nästa steg testade vi de 

teoretiska förslagen mot den insamlade empirin för att se hur väl de stämde överens. Vidare i 

analysen gick vi sedan abduktivt genom att gå fram och tillbaka mellan teori och empiri. 

Fördelen med en abduktiv ansats är att forskaren inte blir lika strikt bunden till ett visst 

arbetssätt, vilket är risken om forskaren arbetar induktivt eller deduktivt. Det finns dock risker 

med att arbeta abduktivt. En risk är att forskaren väljer det objekt som ska studeras utifrån 

sina tidigare erfarenheter och då formulerar en teoretisk hypotes som utesluter andra 

tolkningar (Patel och Davidsson, 2003).  
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2.2 Undersökningsdesign 

I ovanstående del tog vi ställning till vilken typ av strategi vi valt att använda i denna studie, 

allstå om vi har genomfört en kvalitativ eller kvantitativ studie. Enligt Bryman och Bell 

(2005) räcker det dock inte med att endast bestämma vilken av dessa två strategier som är 

mest lämpad för studien. Författarna till studien måste även ta ställning till hur de konkret ska 

utföra forskningen, således vilken typ av undersökningsdesign studien är utformad efter 

menar Bryman och Bell (2005). Vid en första anblick kan undersökningsmetod och 

undersökningsdesign stå för samma sak, men det är viktigt att skilja dem åt menar författarna. 

En undersökningsmetod beskriver enligt Bryman & Bell (2005) den metod eller strategi 

författarna har valt att använda i studien för att ta fram svaret på forskningsfrågan. En 

undersökningsdesign beskriver istället hur författarna konkret använder sig av en viss metod 

och hur data som samlats in i studien har analyserats, såvida de använt experimentella 

undersökningar, surveyundersökningar, fallstudie eller jämförande undersökningar (Bryman 

och Bell, 2005).  

Enligt Bryman och Bell (2005) används experimentella undersökningar ofta inom ämnen som 

sociologi och psykologi och består av ”riktiga” eller egentliga experiment. Vid 

surveyundersökningar däremot samlas informationen in med hjälp av enkäter eller 

strukturerade intervjuer, som då behandlar fler än ett fall menar författarna.  

Bryman och Bell (2005) menar att då författarna till studien har till syfte att undersöka 

aktuella eller nutida händelser är fallstudier istället att föredra. Med hänsyn till detta och för 

att få ett så verklighetsskildrande svar som möjligt på forskningsfrågorna i denna studie har vi 

därför valt att använda oss av en fallstudie. En fallstudie är enligt Yin (1984) en studie som 

grundar sig på verkliga fenomen i samhället. De grundar sig också vanligen på direkta 

observationer och systematiska intervjuer (Merriam, 1994). Valet av att använda oss av en 

fallstudie föll sig naturligt då en fallstudie ofta är att föredra när undersökningsfrågan i en 

studie är en ”hur” -fråga (Yin, 2003). Vidare är styrkan med en fallstudie att den ofta är mer 

särskiljande, beskrivande och att den kan skapa en större helhetsbild (Merriam, 1998). Dessa 

egenskaper leder dock också till vissa nackdelar. Yin (1984) menar att metoden gör det svårt 

för författare och forskare att generalisera och dra egna slutsatser eftersom fallstudier är unika 

och specifika för varje enskilt fall. Yin (1984) menar dock att det inte betyder att man inte kan 

genomföra några som helst generaliseringar. Vidare menar Yin (1984) att fallstudier dock är 

mer lämpliga vid mer analytiska generaliseringar än vid statistiska generaliseringar. 
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2.3 Datainsamlingsteknik 

För att samla in data till denna studie har vi genomfört tre intervjuer. Intervjuerna bestod av 

en intervju med ägaren av den enskilda detaljhandlaren Topiary, en intervju med butikschefen 

på den professionella kedjan Village samt en mailintervju med huvudkontoret på Village. 

Mailintervjun med huvudkontoret gjordes för att få en bredare förståelse för hur Village 

arbetar med sitt sortiment och sin marknadsföring och på så sätt kunna urskilja vad det finns 

för möjligheter för en enskild detaljhandlare att differentiera sig mot en professionell kedja. 

Vi hade dock önskat att intervjun kunde gjorts öga mot öga, men på grund av tidsbrist var det 

tyvärr inte möjligt.  

Eftersom vi valt att använda den kvalitativa undersökningsmetoden i denna studie valde vi 

även att genomföra intervjuerna på ett kvalitativt sätt. Syftet med kvalitativa intervjuer är 

enligt Patel och Davidsson (2003) att upptäcka egenskaper eller uppfattningar hos den 

intervjuade. Det innebär enligt författarna att den som genomför intervjun aldrig i förväg kan 

formulera några svarsalternativ eller avgöra vad som är det rätta svaret på en fråga. Detta var 

därför en av anledningarna till att vi valde att genomföra en kvalitativ intervju.  

Kvalitativa intervjuer har en låg grad av standardisering, vilket innebär att frågorna som 

intervjuaren ställer inte måste ställas i en viss följdordning, utan intervjuaren kan själv avgöra 

hur han eller hon vill ställa frågorna och i vilken ordning menar Patel och Davidsson (2003). 

På så sätt kan intervjuaren medverka och samspela med intervjupersonen. Ibland kan även 

intervjuaren genomföra intervjuer utan att först ha formulerat några intervjufrågor menar 

författarna. Vid våra intervjuer hade vi innan intervjuerna förberett en mall för vilka frågor 

som skulle ställas och under genomförandet av intervjun ställde vi dessa frågor i den ordning 

de passade och ställde även följdfrågor för att få en djupare förståelse för de svar som gavs. 

Alla de följdfrågor som ställdes stod dock inte med i den skiss vi tidigare gjort, utan ställdes 

utefter dem svar vi fick på tidigare frågor. 

Vid kvalitativa intervjuer underlättas arbetet om forskaren innehar tidigare erfarenheter kring 

ämnet. Patel och Davidson (2003) uttrycker i boken Forskningsmetodikens grunder att de är 

till fördel för forskaren om denne har en viss förkunskap och är väl förberedd inom ämnet 

som denne skall genomföra en kvalitativ intervju inom. För att få en bredare förståelse och 

veta vilka typer av frågor vi skulle ställa för att kunna få svar på vår forskningsfråga gjorde vi 

därför vissa förberedelser inför intervjuerna. Dessa bestod av inläsning av teorier angående 

sortiment, marknadsföring samt differentiering.  
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Vi valde även att genomföra observationer på de två företagen som vi valt att studera och 

enligt Patel och Davidsson (2003) är observationer det främsta sättet för oss att samla 

information i vår vardag. När observationer används i vetenskapliga sammanhang måste de 

vara systematiskt planerade och den information som samlas in måste vara systematiskt 

registrerad. Det finns två olika typer av observationer; strukturerade och ostrukturerade 

observationer (Patel och Davidsson, 2003). En strukturerad observation är enligt Bryman och 

Bell (2005) att observationen sker genom fasta regler som beskriver hur observationen ska 

registreras och vad forskaren ska leta efter. Patel och Davidsson (2003) beskriver att en 

strukturerad observation innebär att forskaren i förväg bestämmer vilka skeenden som ska 

observeras och i förväg då gör ett schema för detta. En ostrukturerad observation har istället 

som syfte att få så mycket kunskap som möjligt angående det som studeras, vilket gör att 

observationen inte kan planeras i förväg menar Patel och Davidsson (2003). Bryman och Bell 

(2005) menar att denna typ av observation inte kräver något observationsschema utan syftet är 

att notera så detaljerat som möjligt.  

Vi valde att genomföra en ostrukturerad observation då vi inte följde något speciellt 

observationsschema utan vi observerade skeendena i den ordning de framkom. Vi hade dock i 

förväg bestämt vilka aspekter vi skulle observera i butikerna, men vi följde inte ett speciellt 

schema när vi väl observerade dem. Motivet till att vi valde att genomföra observationer 

berodde på att vi ville få en god överblick över butikernas sortiment och hur de arbetade med 

sin marknadsföring.  

 

2.3.1 Primär- och sekundärdata 

En datainsamling består enligt Merriam (1998) av två olika typer av data, primärdata och 

sekundärdata. För att samla in data till denna studie har vi använt oss av primärdata. Att 

använda sig av primärdata innebär att författarna har gjort en personlig insamling av data för 

att sedan personligen också kunna analysera den menar Eliasson (2010). De intervjuer som vi 

genomförde med ägaren av den enskilda detaljhandlaren Topiary, butikschefen och 

huvudkontoret för den professionella kedjan Village utgör vår primärdatainsamling. Även 

insamlingen av annan data till studien, så som teorier, skedde primärt. Att använda sig av 

sekundärdata innebär istället en användning av information som tidigare tagits fram av någon 

annan menar Bryman och Bell (2005). Att använda sig av sekundärdata medför dock vissa 

risker, bland annat finns det en hög risk med att kunskapen om data som används inte blir lika 
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god då du inte samlat in den personligen utan endast tolkat någon annans reslutat menar 

Bryman och Bell (2005).  

 

2.4 Undersökningsobjekt 

Studien som genomförts har behandlat företag inom detaljhandeln. Den bransch vi valde att 

fokusera på inom detaljhandeln var inredningsbranschen, då vi ansåg att det är en bransch 

som präglas av hög konkurrens och dessutom är en av de branscher som påverkats mest av 

den strukturomvandling som skett de senaste åren inom detaljhandeln då de fem största 

företagen i branschen har hela 66 procent av marknaden (Handelns utvecklingsråd, 2010) 

Den enskilda detaljhandlaren vi valde att undersöka var Topiary, som ligger på Kaggensgatan 

på Kvarnholmen i Kalmar. Anledningen till att vi valde just Topiary var att de är en av de 

enskilda detaljhandlare i Kalmar som har påverkats mycket hårt av strukturomvandlingen som 

skett inom detaljhandeln, se figur nedan. Orsaken till Topiarys omsättningskurva har varit, 

och är, så negativt lutad, tror vi beror på just strukturomvandlingen som skett inom 

detaljhandeln, där de stora professionella kedjorna tar fler och fler marknadsandelar. För att 

tydligt visa att Topiary är en av de detaljhandlarna som påverkats mest av 

strukturomvandlingen, vill vi jämföra företagets omsättning, med en annan mindre 

detaljhandlare i Kalmar. Enligt foretagsfakta.se (2012) kan vi se att Topiarys omsättning 

stadigt har minskat, under åren medan deras konkurrenter 2B Interiör, som är lika stora, har 

stadigt ökat sin omsättning. Däremot kan vi se att Topiarys omsättning har börjat öka de 

senaste två åren. Detta tror vi beror på att Topiary har börjat vidta olika åtgärden och börjat 

staka ut en strategi för att kunna behålla sin plats på marknaden.  

Den professionella kedjan vi valde att jämföra Topiary med var Village, som är belägget i 

köpcentret Baronen i centrala Kalmar. Anledningen till att vi valde just kedjan Village var på 

grund av att vi ville jämföra Topiary med den kedja som liknade Topiary allra mest, gällande 

sortiment och liknande. Detta för att få en så rättvis bild som möjligt i vår jämförande studie. 

Dessutom anser vi att Village är en bra representant för en lyckad och väletablerad kedja inom 

inredningsbranschen, vilket gör den väl lämpad att använda vid denna jämförande studie. 

 

 



20 
 

  Total omsättning 

3 milj.   - 

2,5 milj -             2B Interiör 

2 milj.   -             Topiary 

1,5 milj.- 

1milj.    - 

500 tkr  - 

              I                         I        I         I 

           2008  2009     2010       2011 

Figur 2.1: Sammanställning av två enskilda detaljhandlares totala omsättning.  

Källa: Egen 

 

2.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är enligt Bryman och Bell (2005) två av de viktigaste kriterierna för 

att bedöma forskning inom företagsekonomi. Validitet och reliabilitet har enligt Patel och 

Davidsson (2003) ett visst förhållande till varandra som gör att forskaren inte endast kan 

koncentrera sig på den ena och inte på den andra. Författarna menar att dessa två hör ihop då 

fullständig reliabilitet är ett krav för fullständig validitet.   

2.5.1. Validitet 

Validitet handlar enligt Dubois och Gadde (2002) om i vilken utsträckning 

forskningsprocessen är tillräcklig och hur pass förankrad teorin är i empirin. Detta innebär 

enligt Yin (2003) att den teoretiska ram som ingått i forskningen ska vara relevant i 

förhållande till det empiriska resultatet. Även Bryman och Bell (2005) använder dessa 

definitioner av validitet, då de beskriver att validitet handlar om ifall de slutsatser forskaren 

kommit fram till i undersökningen har ett samband eller inte. Patel och Davidsson (2003) 

menar att validitet inte enbart är relaterat till hur själva datainsamlingen gått till utan även 

övriga delar i forskningsprocessen ingår. Det kan exempelvis gälla hur forskarens förmåga att 

tillämpa sin förförståelse i processen går till. När det gäller validitet kopplat till 

datainsamlingen handlar det om ifall forskaren har införskaffat ett lyckat underlag för att 
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kunna göra en trovärdig tolkning av det som studerats. De olika tolkningar som forskaren 

formulerat har därför en stor vikt för validiteten (Patel och Davidsson, 2003). 

För att få en hög validitet i denna studie utförde vi förstudier om ämnet innan insamlingen av 

data genomfördes. De förstudier som genomfördes bestod då främst av att påläsning av 

tidigare artiklar i ämnet och gjordes för att få en grundkunskap inom ämnet och få reda på 

specifika händelser inom detaljhandeln som kan ha påverkat marknadens nuvarande situation. 

Detta gjorde att vi sedan kunde välja ut den teori som var mest lämplig till att förklara empirin 

och därmed få en så hög validitet som möjligt.  

När det gäller vårt tillvägagångssätt anser vi att intervjuerna med de båda företagens 

butikschefer och Village huvudkontor har varit givande för studien. Vi valde att intervjua de 

personer som är ansvariga för butikerna då vi ansåg att dessa kunde ge oss det tydligaste 

svaret på frågeställningen. Att intervjua extrapersonal och kunder till företagen anser vi inte 

hade skapat det djupet i svaret på forskningsfrågan som vi önskar uppnå i denna studie. För att 

få en större förståelse för hur Village arbetar ville vi också intervjua någon på huvudkontoret 

som är insatt i kedjans marknadsföring. På grund av tidsbrist gjorde vi endast en mailintervju 

med huvudkontoret. Om vi hade fått möjlighet att göra om denna studie och då haft mer tid 

hade vi istället valt att göra en personlig intervju där vi kunnat genomföra intervjun öga mot 

öga. Detta tror vi hade bidragit till mer utförliga svar och det hade också blivit enklare att 

tolka de svar som gavs. Vi hade vid en ny studie även jämfört fler företag med varandra för att 

få en mer omfångsrikare syn och på så sätt fått ett säkrare resultat.  

När det gäller de källor som används i denna uppsats är det en blandning av nya och äldre 

källor. Att vara kritisk till de dokument som använts i studien kallar Patel och Davidsson 

(2003) för källkritik. Forskaren måste veta när och var dokumenten har tillkommit och även 

varför dokumenten tillkommit och samtidigt ha i åtanke vad som är syftet med dokumentet 

menar författarna. Vi är väl medvetna om att en del källor är äldre men då det inte finns 

mycket dokumenterad forskning på mindre detaljhandlare och det område studien behandlare, 

har vi ändå valt att använda delar av dessa källor som vi anser fortfarande är relevanta för 

ämnet.  

 

2.5.1.1 Intern validitet 

Bryman och Bell (2005) förklarar att intern validitet handlar om att det ska finnas en god 

överensstämmelse mellan de observationer som forskaren genomfört och de teoretiska idéer 
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som forskaren utvecklar. Författarna menar att den interna validiteten blir en styrka i en 

kvalitativ studie eftersom forskaren är delaktig och närvarande i en social grupp som gör att 

forskaren kan försäkra att överensstämmelsen mellan observationer och begrepp är hög.  

De teorier som presenteras i studien är i huvudsak generella för alla detaljhandlare och vi fann 

det svårt att finna teorier som var anpassade till den enskilda detaljhandlaren då forskningen 

främst är fokuserad på de professionella kedjorna. Vi har ändå försökt finna och rikta 

teorierna till små och enskilda detaljhandlare i den mån det gått.  

Motiveringen till att vi valt just områdena sortiment och marknadsföring är för att det är två 

betydelsefulla sätt för detaljhandlare att differentiera sig på. Teorier om differentiering kom 

sig sedan naturligt då vårt syfte med studien är just att se på hur små detaljhandlare kan 

differentiera sig mot de professionella kedjorna. Anledningen till att vi valde att starta den 

teoretiska referensramen med teorier om SWOT- analysen var att vi tillsammans med många 

författare menar att ett företag först bör karlägga sina nuvarande styrkor och svagheter för att 

lyckas med sin differentiering. 

 

2.5.1.2 Extern validitet 

Extern validitet handlar enligt Merriam (1998) om i vilken utsträckning det resultat studien 

påvisat kan generaliseras till andra situationer. Bryman och Bell (2003) beskriver att extern 

validitet tar upp frågan om undersökningens resultat kan generaliseras utöver 

undersökningens sammanhang. 

Vi anser att resultaten av denna studie kan generaliseras till viss del på enskilda detaljhandlare 

i mindre städer inom Sverige. Dock menar vi att det inte kan generaliseras på enskilda 

detaljhandlare i större städer, då det har andra förutsättningar på marknaden och därför krävt 

att studien hade genomförts i en stor stad med fler jämförelser av företag.   

 

2.5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett kriterium för att bedöma pålitligheten i en forskningsstudie enligt Yin 

(1984). Författaren menar att forskningsstudien är pålitlig om samma resultat av 

datainsamlingen kan upprepas. Enligt Bryman och Bell (2005) är frågan om de resultat 

undersökningen visar blir detsamma om samma undersökning skulle göras igen eller om den 

påverkas av slumpmässiga förutsättningar. Merriam (1998) påpekar även att 
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undersökningstekniken är viktig för att undvika subjektivitet i forskningen. Forskaren kan 

exempelvis undvika att använda teoretiska begrepp för att undvika missförstånd menar 

Merriam (1998).  

För att få en så hög reliabilitet som möjligt var vi noga med att välja ut de företag som 

påverkats mest av den pågående strukturomvandlingen. Vi var också noga med att välja ut 

frågor till intervjuerna som grundar sig på frågeställningen och teorier i studien. Detta gjordes 

för att slutsatsen och de tolkningar som gjorts i studien skulle bli så reliabla som möjligt, 

vilket betyder att om studien skulle göras om igen, inom en relativ kort tidsperiod, hade vi fått 

samma svar.  

 

2.6 Kapitelgenomgång  

Modell 2.2, nedan, visar de faktorer som vi har ansett vara relevanta för att ett företag ska 

kunna differentiera sig gentemot större professionella kedjor. Eftersom detaljhandeln präglas 

av en hög konkurrens gör detta att det blir svårare för små företag att expandera. Det blir 

därför nödvändigt för detaljhandlare som söker ökade marknadsandelar att inte endast skapa 

konkurrensfördelar genom priser utan istället skapa konkurrensfördelar genom att på olika sätt 

differentiera sig. Därför kommer vi börja den teoretiska referensramen med att beskriva vad 

en differentiering innebär och hur ett företag kan differentiera sig.   

 

Ett vanligt sätt att differentiera sig är via sitt sortiment. Att differentiera sig via sitt sortiment 

kommer vanligtvis väldigt högt upp på listan när kunderna får rangordna olika faktorer som 

kan skapa differentiering. Detta sätt att differentiera sig kommer därför att behandlas i andra 

avsnittet av den teoretiska referensramen. 

 

Små företag har nu också färre möjligheter att konkurrera på, vilket har lett till att de även har 

fått förändra sina strategier gällande marknadsföring. De måste numera ha ett helt annat fokus 

än vad de stora kedjorna har, trots att de står inför samma marknadsvillkor. De måste nu även 

differentiera sig genom sitt sätt att marknadsföra sortimentet och butiken. Därför ville vi även 

ta upp denna faktor som en tredje del i den teoretiska referensramen. 

Faktorerna sortiment och marknadsföring anser vi har ett samband och påverkar varandra då 

marknadsföring bland annat handlar om att marknadsföra sitt sortiment. Detta betyder således 
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också att sortimentet påverkar hur marknadsföringen kommer att utformas och 

marknadsföringen i sin tur påverkar hur väl sortimentet säljs. Många författare menar också 

att resurser och kunskaper har fått en mer avgörande roll vid differentiering. Resurser, som är 

företagets produktiva tillgångar, och kunskap som är vad företaget kan, skapar tillsammans 

konkurrensfördelar som sedan kan leda till differentiering. Detta är anledningen till varför vi 

tyckte det var relevant att ta upp resurser och kunskap i denna studie, för att se om de finns 

möjligheter för en enskild detaljhandlare att differentiera sig mot de professionella kedjorna. 

Detta resonemang presenteras tillsammans med differentieringsteorierna i första delen av den 

teoretiska referensramen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2: Kapitelgenomgång. Källa: Egen 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 

 

I detta kapitel kommer vi att presentera de teorier som vi anser är relevanta för denna studie. 

Inledningsvis kommer vi att beskriva positioneringen och dess betydelse samt vilka olika sätt 

ett företag kan positionera sig på. Sedan kommer vi att ta upp de teorier som behandlar 

sortimentets betydelse och hur små företag kan arbeta med sin marknadsföring. 

Avslutningsvis kommer en syntes att presenteras som förklarar kopplingen mellan 

differentiering, sortiment och marknadsföring. 

 

3.1 Positionering 

 

3.1.1 Positioneringens betydelse 

Konkurrensen inom detaljhandeln är av en helt annan karaktär till skillnad från andra 

branscher menar Knee och Walters (1990). Inom detaljhandeln är det svårare att expandera 

eftersom branschen präglas av en låg tillväxt. Detta gör att, för att mindre företag ska kunna 

expandera måste de antingen öka sina marknadsandelar på någon annans bekostnad eller helt 

omdefiniera sin marknad så att företaget effektivare kan möta kundernas behov och önskemål. 

Det blir därför nödvändigt för detaljhandlare som söker ökade marknadsandelar att inte endast 

skapa starka kundrelationer genom prisfördelar utan istället differentiera sig på andra sätt 

(Knee och Walters, 1990). Knee och Walter (1990) menar därför att nyckeln till framgång 

ligger i marknadspositionering. När ett företag har positionerat sig väl innebär det att de har 

lyckats skapa en stark bild av företaget och dess varumärke i kundens medvetande. 

Slutresultatet av en positionering ska sedan leda till att kunden väljer att köpa företagets 

produkter eller tjänster (Knee och Walters, 1990). Positionering kan också, enligt Uggla 

(2006), beskrivas som företagets ansträngningar till att skilja sig på något sätt gentemot 

konkurrenter och på så sätt uppnå konkurrensfördelar på marknaden. 

   

3.1.2 SWOT- analys 

Enligt Knee och Walters (1990) ska företag först kartlägga den befintliga affärsverksamheten 

för att kunna utforma konkurrensfördelar och en vinnande strategi. Ett sätt att göra detta på är 

enligt författarna att använda sig av en SWOT- analys, som är en engelsk förkortning för 
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begreppen styrka, svaghet, möjlighet och hot. En SWOT- analys är effektiv i ett 

planeringsperspektiv då den tvingar ägaren och ledningen till att analysera vad det är som gör 

företaget framgångsrikt eller inte. SWOT- analysen tar upp granskning av både faktorer som 

påverkas av interna förhållanden, som företaget kontrollerar, och även hot och möjligheter 

som ligger utanför företagets kontroll (Knee och Walters, 1990).                          

                      MÖJLIGHETER OCH HOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   STYRKOR OCH SVAGHETER 

Figur 3.1: SWOT- modell. Källa: Knee. D och Walters. D, 1990, sid 65.  

 

Styrkor och svagheter: I analysen granskas affärsverksamheten ingående och varje funktion i 

företaget klassificeras antingen som en styrka eller som en svaghet. Under detta arbete 

utvecklas också en handlingsplan för att kunna rätta till svagheterna. Figuren ovan visar några 

av funktionerna i ett företag som kan klassificeras som styrkor respektive svagheter. Det kan 

finnas fler styrkor och svagheter än de som visas i modellen, men dessa ses ofta som de mest 

relevanta (Knee och Walters, 1990). 

 

Möjligheter och hot: Dessa faktorer ligger alltså utanför företagets kontroll, men det är ändå 

faktorer som är viktiga då dessa i vissa avseenden är planeringens viktigaste del. Företaget 

måste ha dessa i åtanke för att kunna genomföra en riktig bedömning av hur de yttre 
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faktorerna kommer att påverka företaget. När de gjort detta kan företaget sedan vidta de 

åtgärder som behövs för att svara upp mot dessa händelser (Knee och Walters, 1990). 

 

När en SWOT- analys om styrkor, svagheter, möjligheter och hot är gjord, kan dessa faktorer 

sedan kombineras med varandra för att möjliggöra en utvärdering av företagets position inom 

den marknad företaget verkar menar Knee och Walters (1990). 

 

En SWOT- analys är alltså väldigt effektiv för att kunna spå företagets framtidsutsikter i 

branschen och dess konkurrensförmåga, alltså vad som kan ses som företagets 

konkurrensfördelar (Knee och Walters, 1990). 

 

3.1.3 Konkurrensstrategier 

Enligt Grant (2010) har ett företag konkurrensfördelar när de har eller har potential att få en 

högre vinst än sina konkurrenter. Vidare kan ett företag nå högre lönsamhet än sina 

konkurrenter på två olika sätt menar författaren. De kan antingen välja att sälja identiska eller 

liknande produkter till en lägre kostnad eller kan de sälja produkter som skiljer sig åt, som är 

differentierade, och som kunden är villig att betala extra för. Michael Porter har utifrån dessa 

utvecklat tre generella strategier menar Grant (2010). Dessa är kostnadsledarskap, 

differentiering och fokusering och en bakomliggande tanke med dessa konkurrensstrategier är 

enligt Uggla (2006) att alla aktörer måste rikta in sig mot en renodlad konkurrensposition för 

att överleva.   

 

3.1.3.1 Kostnadsledarskap 

Kostnadsledarskap bygger enligt Uggla (2006), på att företagen inom detaljhandeln försöker 

uppnå skalfördelar genom låga produktions- och distributionskostnader. Genom att inneha 

kostnadskontroll kommer företag att kunna hålla nere sina priser vilket de åstadkommer 

genom att arbeta med långa serier och outsourcing till underleverantörer i låglöneländer 

menar författaren. Enligt Uggla (2006) kan dock en lågpriskostnadsposition vara svår att nå 

framgång med, då den kräver specialisering av funktioner och kompetensområden. Dessutom 

är den väldigt enkel att kopiera av andra konkurrenter och den ger också ofta snabba 

reaktioner från konkurrenterna på marknaden. Det kan därför vara viktigt för företagen att 

kunna erbjuda sina kunder ett värde som värderas högre än ett lågt pris (Uggla 2006). 
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3.1.3.2 Differentiering 

Differentiering, som är den andra konkurrensstrategin ett företag kan använda sig av, innebär 

att företaget särskiljer sig och sina produkter från andra konkurrenter. Ett företag 

differentierar sig mot sina konkurrenter när de erbjuder sina kunder någonting unikt som är 

värdefullt för dem utöver ett lågt pris, så som god service, -kvalitet och – produktutveckling 

(Grant, 2010). För att lyckas med differentiering gäller det därför för företag att matcha vad 

kunden efterfrågar. Genom att analysera vad kunden efterfrågar får företaget en chans att 

avgöra vilka aspekter och karaktärer på produkterna som har potential att skapa värde, därmed 

blir nyckeln till lyckad differentiering att förstå sina kunder. Dessutom bygger differentiering 

som positioneringsstrategi på tankesättet att det är bättre för ett företag att vara älskad av 

några än att inte vara älskad av någon. Ett företag kan inte vara älskad av alla och därför är 

det strategiskt bättre att endast fokusera på några få och bli uppskattad av dessa. Dock krävs 

det inte enbart att företaget förstår vad kunderna efterfrågar för att lyckas med differentiering 

utan även att de förstår sin egen förmåga att differentiera sig i form av deras resurser (Uggla, 

2006). 

Möjligheterna till att differentiera sig beror enligt Grant (2010) också på produktens karaktär. 

Det är exempelvis svårt att differentiera produkter som är tekniskt enkla och som 

tillfredställer okomplicerade behov eftersom de begränsas av både tekniken och 

marknadsfaktorer menar författaren. Produkter som är tekniskt komplexa och som 

tillfredställer komplexa behov ger däremot större möjligheter till differentiering (Grant, 

2010).  

Många författare instämmer i att differentiering är en avgörande faktor. Aaker (2004) menar 

att det finns en bakomliggande logik i vikten av differentiering då om ett varumärke 

misslyckas med att differentiera sig, kommer alla varumärken att se likadana ut för kunderna 

och priset kommer därmed att bli den avgörande faktorn för var kunden väljer att köpa sin 

produkt eller tjänst. Dessutom ser Grant (2010) differentiering som en mer stabil bas för 

konkurrensfördel än vad kostnadsledarskap ger. På grund av att den internationella 

konkurrensen har ökat har det också blivit mer ostabilt att positionera sig genom låga 

kostnader. Kostnadsfördelen är också känslig mot ny teknologi och strategiska innovationer 

(Grant, 2010).  
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3.1.3.3 Fokusering 

Kan företaget varken kostnadsreducera eller differentiera sig borde de, enligt Porter (1998), 

försöka att hitta en annan uthållig strategi gentemot sina konkurrenter. Det tredje alternativet 

som Porter (1998) tar upp i sin modell är fokusering. En fokuserad konkurrensstrategi handlar 

om att företaget skapar sig en tydlig inriktning mot ett specifikt segment, som exempelvis 

företaget Gute Art och Design (G.A.D) gör. Det är ett företag som säljer kalkstensmöbler till 

ett relativt litet segment av möbelintresserade människor. När ett företag använder sig av 

fokuseringsstrategin innebär detta att det har möjlighet att få ett mer djup i sin 

positioneringsstrategi. Denna typ av konkurrensstrategi är ofta framgångsrika inom business 

to - business marknader (Uggla, 2006). 

 

3.1.4 Andra typer av konkurrensfördelar 

Konkurrensfördelar kan uppkomma från externa och interna förändringar enligt Grant (2010). 

Externa förändringar kan vara till exempel förändringar i pris, teknologi eller i efterfrågan. 

Förändringar som skapar konkurrensfördelar internt kan vara innovationer. Innovationer 

skapar inte endast konkurrensfördelar utan det är också en bas för att stjälpa andra företags 

konkurrensfördelar. Vanligtvis sägs innovationer endast innehålla nya produkter eller 

processer men här ingår även strategiska innovationer, alltså nya sätt att göra affärer och nya 

affärsmodeller (Grant, 2010).  

 

3.1.4.1 Resurser och kunskaper 

För att en konkurrensfördel ska kunna existera menar Grant (2010) att det krävs det att finns 

någon typ av brist hos konkurrenterna. För att förstå dessa brister i konkurrensen behöver 

företag identifiera vilka typer av resurser och kunskaper som är nödvändiga att ha för att 

kunna konkurrera. På handelsmarknaden finns det flera typer av brister i konkurrensen som 

ger möjlighet till konkurrensfördelar (Grant, 2010). 

3.1.4.1.1 Resurser och kunskapens roll i positionering 

Resurser och kunskap har enligt Grant (2010) fått en ökad vikt när företag ska formulerar sin 

positionsstrategi. Detta beror på två faktorer. Den första är att branschmiljön har blivit mer 

ostabil vilket har gjort att mer fokus läggs på interna resurser och kunskaper. Den andra 

faktorn är att resurser och kunskap som konkurrensfördel har blivit en primär källa för 

lönsamhet (Grant, 2010). 
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Grant (2010) menar att det är viktigt att skilja mellan resurser och kunskap. Resurser är 

företagets produktiva tillgångar medan kunskap är vad företaget kan. Det är resurserna 

tillsammans med företagets kunskap som skapar en konkurrensfördel. De resurser ett företag 

har består av mänskliga, immateriella och materiella (Grant, 2010).   

 

3.1.4.1.2 Utmaningen med att utveckla kunskaper 

Det svåraste med att utveckla ett företags kunskaper är enligt Grant (2010) att företaget oftast 

inte vet mycket om länken mellan sina resurser och kunskapen. Kunskap är inte ett resultat av 

företagets resurser. I sport är det vanligt att se lag med mycket resurser förlora mot lag med 

måttliga resurser som har skapat en stark kunskap. På samma sätt är det för företag, de företag 

som har starka kunskaper är inte alltid de som har mest resurser. En resurs som anses kritisk 

att ha för att utveckla kunskap är företagets ledare, chefen då denne spelar en stor roll i att 

vårda och att forma företagets kunskap (Grant, 2010). 

 

3.2 Sortiment 

3.2.1 Sortimentets betydelse 

När kunderna rangordnar olika konkurrensmedel brukar vanligtvis sortimentet ha en 

avgörande roll enligt Nordfält (2007). 

En förutsättning för att bygga ett starkt och lönsamt sortiment är enligt Tonndorf (1989) att 

företaget har en tydlig affärsidé och genomför noggrann planering. Den noggranna 

planeringen är viktig för att företagen ska kunna sköta inköpen av sortimentet på bästa sätt. 

För att inköpen ska bli så effektiva som möjligt måste dem motsvara de 

försäljningsförväntningar som finns och göras till rätt period. Det är också viktigt att inköpen 

och lagerhållningen håller sig inom ramen för butikens finansiella resurser. Detta innebär att 

det är viktigt att veta vilka kunder de ska sälja till. Om det finns oklarhet om vilken målgrupp 

butiken ska vända sig till leder det ofta till att butiken breddar sitt sortiment och det gör i sin 

tur att kundernas chans att hitta det dem söker minskar (Tonndorf, 1989). Val av sortiment är 

enligt Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2004) en avgörande faktor för hur butikens 

koncept lyckas. Sortimentet ligger till grund för arbetet med butiksinredning, försäljning och 

butiks- och marknadskommunikation och även arbetet med inköp, logistik och lagerhantering. 

Det som är gemensamt för alla sortiment är att de bör ha rätt balans och produktmix, vara 
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kommersiella och vara anpassade till den storlek butiken har (Schmidt Thurow och Sköld 

Nilsson, 2004). Tonndorf (1989) menar att för att ha kontroll över sitt sortiment är en 

uppföljning av olika avsnitt av sortimentet en nödvändighet. För att kunna göra uppföljningen 

kan det vara lämpligt att klassificera sortimentet. Sortimentet kan till exempel delas upp i 

varuområden, huvudgrupper, undergrupper, artiklar och varianter (Tonndorf, 1989). 

 

3.2.2 Sortimentets karaktär 

Omfattning och karaktär på sortiment beror enligt författarna Schmidt Thurow och Sköld 

Nilsson (2004) på affärsidé, bransch och konkurrenssituation. Detaljhandlare kan välja att ha 

ett djupt eller grunt, eller ett brett eller smalt sortiment. Ett djupt sortiment består av många 

alternativ inom samma varugrupp. Ett sortiment som är djupt kan delas in i grupper utifrån 

exempelvis funktion/pris eller stil/pris. Om ett sortiment istället är grunt innehåller de få 

artiklar inom en varugrupp. Om ett sortiment är brett består det av många olika varugrupper 

(Thurow och Sköld Nilsson, 2004). Detta innebär enligt Tonndorf (1989) att en butik som 

breddar sitt sortiment lägger till varor som inte konkurrerar med de andra varorna i butiken, 

vilket förhoppningsvis leder till att kunden köper fler varor. Ett sortiment som är smalt 

däremot består av ett begränsat antal varor och varugrupper. Butiker som är nischade och har 

ett fokuserat och tydligt sortiment har ofta ett smalt sortiment (Schmidt Thurow & Sköld 

Nilsson, 2004). 

När det gäller de stora kedjornas sortiment skiljer de sig en del från mindre butiker, då de ofta 

använder sig av ett ABC-sortiment vilket innebär att det finns tre storlekar på sortimentet. 

ABC-sortimentet är anpassat efter de olika butikstyperna. Ett A sortiment finns ofta i stora 

butiker som ligger i större städer medan B finns i mellanstora butiker och C i de minsta 

butikerna (Schmidt Thurow och Sköld Nilsson, 2004). 

 

3.2.3 Sortimentets påverkan på läget och dess betydelse 

Sortimentet påverkar ofta många olika aspekter, som exempelvis läget. Vad butiken erbjuder 

har stor betydelse för läget då butiker med hög konkurrensnivå behöver stora flöden medan en 

mer nischad butik kan klara sig med ett mer avsides läge (Schmidt Thurow och Sköld 

Nilsson, 2004). Detta kan få konsekvenser då butikens läge ofta ses som det mest avgörande 

för en butiks framgång enligt Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2004). Detta menar 

författarna har att göra med att konkurrensen har ökat vilket gör att det har blivit viktigare att 
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vara tillgänglig. De mest attraktiva lägena för butiker kallas för A-lägen och de är centrala 

stadsdelar, lokala gallerior/köpcentrum eller köpcentrum utanför stadskärnan. Dessa 

butikslägen är begränsade vilket gör att fastighetsbolag och centrumutvecklare ofta har en stor 

makt över vilka detaljister som får tillgång till dessa lägen. Ofta är det tryggt och attraktivt att 

hyra ut till kedjor eftersom de agerar långsiktigt och har råd att betala högre hyror. Detta 

betyder att kedjorna har en bättre förhandlingsstyrka när det gäller att få de bästa butikslägena 

(Schmidt Thurow och Sköld Nilsson, 2004). 

Att välja det perfekta butiksläget har butikerna sällan möjlighet att göra, vilket innebär att 

bristerna på läget måste vägas upp på andra sätt. Ett exempel är att satsa mer på annonsering 

för att nå kunderna eller att investera i skyltar som gör att butiken syns bättre (Schmidt 

Thurow och Sköld Nilsson, 2004).  

 

3.3 Marknadsföring 

3.3.1  Betydelsen av att studera små detaljhandlares marknadsföringsstrategier 

Små företags marknadsföring fortsätter att vara av intresse för forskare. Trots detta har det 

fortfarande inte kommit fram någon helt accepterad slutsats om varför små företag inte lyckas 

lika bra som de stora företagen och kedjorna på marknaden. En tanke som är mer eller mindre 

allmänt accepterad är dock att marknadsföringen är en av faktorerna som påverkar de små 

detaljhandlarnas misslyckande (O’Donnell, 2011). 

Fiorito och LaForge (1986) menar att skillnaden mellan de små och stora detaljhandlarna 

bland annat är bristen på resurser hos mindre detaljhandlare vilket resulterar i att de små 

företagen får färre strategiska möjligheter att konkurrera på. Författarna menar att de små 

företagen inte har möjlighet att konkurrera på alla strategiska dimensioner. Detta har dock lett 

till att de små företagen fått förändra sina strategier och de numera har ett helt annat 

strategiskt fokus än vad de stora företagen och kedjorna har, trots att de står inför samma 

marknadsvillkor. Därför menar författarna att om forskare endast intresserar sig av forskning 

av de stora företagen kommer det inte att lösa eller ta fram viktiga och potentiellt intressanta 

marknadsföringsstrategier. Vidare menar författarna också att olika situationer leder till olika 

strategier och därför är det relevant för forskare att studera både små och stora detaljhandlare 

för att kunna erhålla en fullständig förståelse för detaljhandelns marknadsföringsstrategier 

(Fiorito och LaForge, 1986). 
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3.3.2 Marknadsföringsaktiviteter för små företag 

Det finns många diskussioner kring om marknadsföringsprinciper för stora företag kan 

appliceras på små företag menar O’Donnell (2011). Det råder skiljda meningar kring detta 

och vanligen brukar forskare mena att vissa marknadsföringsprinciper går att applicera även 

på små företag men då med vissa justeringar säger författaren. Enligt O’Donnell (2011) är 

marknadsföring för små företag mer inriktad på att skapa och behålla relationer. Dock finns 

dem traditionella marknadsföringsaspekterna som pris, produkt, plats och promotion 

fortfarande med. Vidare har traditionella marknadsaktiviteter så som att genomföra 

marknadsundersökningar förändrats hos dem mindre företagen, till att mer fokusera på att 

samla in fakta om kunder och konkurrenter (O’Donnell, 2011). Således menar författaren att 

det finns vissa skillnader mellan små och stora företags marknadsföringsprinciper. I 

nedanstående figur följer de enligt litteraturen och författaren de viktigaste 

marknadsföringsaktiviteterna för små företag och dessa aktiviteters egenskaper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 3.2: Småföretags marknadsföringsaktiviteter Källa: O’Donnell. A, 2011, sid 783.  
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3.3.2.1 Planering av marknadsföring 

Den första marknadsföringsaktiviteten som O’Donnell (2011) tar upp är planering av 

marknadsföring. Planeringen av marknadsföring hos ett mindre företag görs väldigt sällan 

enligt formella rekommendationer. Mindre företags marknadsföring brukar också ofta 

beskrivas som mer reaktiv än proaktiv och om det finns någon långsiktig planering är denna 

vanligtvis informell och spontan (O’Donnell, 2011). 

 

3.3.2.2 Hantering av begränsade resurser 

Litteraturen är fylld med forskning som alla kommer fram till slutsatsen att små företag ofta 

handskas med allvarliga problem gällande resurser enligt O’Donnell (2011). De flesta 

forskare är enligt författaren överens om att pengar är en viktig resurs för alla sorters företag 

och att det är just pengar som skapar svårigheter för de mindre företagen. Begränsningarna 

gällande pengar skapar stora problem för små företag, speciellt gällande svårigheten att locka 

personal med behövlig och efterfrågad kompetens. Detta leder till att marknadsföringen också 

påverkas, fast då mer indirekt, genom att de små företagen har svårt att anställa personal med 

rätt marknadsföringsmässig kompetens. Problemet med förvaltningen av begränsade resurser 

innefattar inte bara marknadsföringsproblem, men det går inte att undgå att marknadsföring är 

en av många aspekter som drabbas hårdast av företagens begränsade resurser (O’Donnell, 

2011).  

 

3.3.2.3 Behålla befintliga kunder 

Enligt O’Donnell (2011) har undersökningar påvisat att de befintliga kunderna hos ett litet 

företag är en värdefull tillgång och många små företag är ofta väldigt beroende av sina 

befintliga kunder. Forskning har också påvisat att mindre företag, speciellt högpresterande 

företag, är mer villiga att ta på sig extra kostnader och genomföra stora ansträngningar för att 

uppfylla de önskemål som finns från befintliga kunder. En av anledningarna till att de små 

företagen kan behålla sina befintliga kunder är på grund av den service de ger sina kunder. 

Vidare brukar ofta mindre företag prestera bättre service till sina kunder än de större kedjorna 

Författaren beskriver också att den service företaget erbjuder sina kunder ofta är 

sammankopplad med personlig interaktionen och många forskare menar att de eller den ägare 

som driver företaget ofta lägger stor vikt vid direkt kommunikation med sina befintliga 

kunder. Detta görs för att säkerställa att kunderna kommer tillbaka. Interaktioner sker då 
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antingen mellan ägaren själv och kunderna eller mellan personalen i företaget och kunderna 

(O’Donnell, 2011). 

 

3.3.2.4 Förvärv av nya kunder 

De begränsningar som existerar hos små företag har enligt forskare fått många olika 

konsekvenser för företag. Bland annat kommer begränsningarna att bidra till att de små 

företagen inte kan ta på sig stora kostnader som exempelvis kostnaden för reklam och 

marknadsföring. Då reklam och marknadsföringsaktiviteter är väldigt kostsamt blir 

konsekvensen att reklam och marknadsföringsaktiviteter ofta avvisas av de mindre företagen. 

Dessutom är effektiviteten av dessa aktiviteter svåra att kvantifiera. Att de små företagen inte 

har möjlighet att använda sig av reklam och promotion menar O’Donnell (2011) i sin tur leder 

till att förvärvet av nya kunder också kommer att påverkas negativt. Enligt författaren är det 

därför viktigt för små företag att hitta andra sätt att nå ut till nya kunder och ett sätt som har 

visat sig vara mycket betydelsefullt för de små företagen är word – of - mouth- 

rekommendationer. Således är personliga interaktioner för små företag väldigt viktigt för att 

behålla sina relationer med dem befintliga kunderna. Forskning har påpekat att den personliga 

interaktionen även är viktig för att förvärva nya kunder. Detta har därför lett till att många 

små företag arbetar mycket med personliga interaktioner (O’Donnell, 2011). 

 

3.3.2.5 Samla information om kunderna 

Som beskrivits ovan genomför inte små företag några formella marknadsundersökningar i lika 

stor utsträckning som de stora kedjorna och en av de mest betrodda anledningarna till detta är 

dess upplevda och faktiska kostnader i form av pengar och tid. Vidare är ägarna till de små 

företagen ofta mer tveksamma till det upplevda och faktiska värdet i relation till de 

satsningarna som görs. Detta betyder enligt O’Donnell (2011) att de små företagen istället 

använder andra metoder för att kunna samla in information om kunder. Bland annat samlas 

information in via muntliga utbyten. Ägarna av små företag brukar också hävda att de finner 

det relativt enkelt att komma åt information om sina kunder eftersom de ofta har nära 

relationer till kunderna och personalen (O’Donnell, 2011). 

 

3.3.2.6 Samla information om konkurrenter 

När det gäller att samla information om sina konkurrenter har det påvisats att det finns olika 

metoder för de små företagen att göra detta på. Ofta får ägaren till små företag denna 
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information via sina anställda, kunder, leverantörer och via annonser. Andra sätt som små 

företag använder sig av för att samla information om sina konkurrenter är att få informationen 

från konkurrenterna själva (O’Donnell, 2011). Det finns olika versioner gällande hur viktigt 

det är för små företag att samla information om sina konkurrenter. Tarraf och Molz (2006) 

menar att det finns stora variationer mellan mindre företag gällande om de ansåg att det var 

viktigt att samla information om sina konkurrenter medans Stokes (2000) menar att alla 

mindre företag som han studerat på ett eller annat vis samlade information om hur deras 

konkurrenter arbetade. Stokes (2000) menade dock att det däremot kunde skilja sig angående 

hur de små företagen samlade in denna information. Han menar att vissa bara samlade in 

basinformation om konkurrenters priser medans andra företag använde mer avancerade 

metoder. 

3.3.2.7 Hantera produktutbud 

I ett litet företag är produkter ofta speciellt utformade för kunderna och det är just detta som 

O’Donnell (2011) skriver om som brukar anses vara styrkan hos små företag. Enligt mycket 

litteratur och författaren förändras små företags produkter i takt med att verksamheten 

utvecklas. Denna förändring sker då gradvis genom olika små justeringar i de redan befintliga 

produkterna menar författaren.  

 

Produktutbudet är viktigt i hänsyn till de konkurrensfördelar som de små företagen kan skapa.  

Produkter och tjänster med hög kvalitet anses vara en speciellt viktig faktor för att uppnå 

konkurrensfördelar för små företag. Tidigare forskning har också visat att idéer till nya 

produkter och anpassning till befintliga produkter ofta kommer från personlig kontakt med 

företagets befintliga kunder (O’Donnell, 2011). 

 

3.3.2.8 Andra påverkandefaktorer på små företags marknadsföring 

Ett litet företags marknadsföring påverkas således av många olika faktorer. Andra påverkande 

faktorer som inte nämnts ovan och som inte är att förglömma är att de små företagen också 

påverkas av andra omgivningsfaktorer. De påverkas bland annat av de normer som finns inom 

den bransch företag verkar inom (Carson & Gilmore, 2000). Carsson & Gilmore (2000) 

menar att den bransch som ett litet företag tillhör har visat sig har stor inverkan på hur 

företaget kommer att styras och framförallt hur marknadsföringen kommer att utföras. Även i 

vilket skede i livscykeln företaget befinner sig i kommer att påverka små företags 
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marknadsföring. Livscykelmodeller används ofta för att finna de förändringar som behövs för 

planering och genomförande i ett litet företag (O’Donnell, 2011). 

 

3.4 Syntes 

Nedan presenteras ett teoretiskt svar på forskningsfrågorna. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 F 

 

Figur 3.3 Teoretisk syntes.  Källa: Egen 

Hur arbetar en enskild detaljhandlare 
med sitt sortiment i jämförelse med en 

professionell kedja? 
 

 Det är viktigt att sortimentet har rätt 
balans och produktmix, är kommersiella 
och anpassade till butikens storlek.   

 Viktigt med en tydlig affärsidé och 
noggrann planering.  

 Butiker som är nischade har ett mer 
fokuserat och tydligt sortiment än 
kedjorna. 

 Kedjorna arbetar ofta med ett ABC-
sortiment. 

 Produkterna är ofta speciellt utformade 
för kunderna och det anses vara styrkan 
hos små företag.  

 

Hur kan en enskild detaljhandlare 
differentiera sig mot en professionell 

kedja? 

 Företag kan differentiera sig genom 
service, kvalitet och produktutveckling. 

 Produkter som är tekniskt komplexa 
och som tillfredställer komplexa behov 
ger större möjligheter till 
differentiering.  

 Teknisk innovation, avancerad design 
och formgivning kan skapa 
differentiering. 

 Resurser och kunskap kan skapa 
konkurrensfördelar som i sin tur kan 
leda till differentiering. 

 

Hur arbetar en enskild detaljhandlare 
med sin marknadsföring i jämförelse 

med en professionell kedja? 

 Små företag är mer inriktade på att 
skapa och behålla relationer. 

 Svårighet att locka personal med 
behövlig och efterfrågad 
marknadsföringsmässigkompetens. 

 Små företag ger ofta bättre service och 
de är mer villiga att ta på sig extra 
kostnader och anstränga sig för att 
uppfylla kundernas önskemål.  

 Word - of - mouth och de personliga 
interaktionerna är viktiga för små 
företag. 

 Små företags planering av 
marknadsföring är mer informell. 
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3.4.1 Differentiering 

Eftersom detaljhandeln präglas av en hög konkurrens gör detta att det blir svårare för små 

företag att expandera. Det blir därför nödvändigt för detaljhandlare som söker ökade 

marknadsandelar att inte endast skapa konkurrensfördelar genom priser utan istället 

differentiera sig på andra sätt.  

 

Ett företag kan differentiera sig mot sina konkurrenter när de erbjuder sina kunder någonting 

unikt som är värdefullt för dem utöver ett lågt pris, så som god service, -kvalitet och – 

produktutveckling. Möjligheterna till att differentiera sig beror också på produktens karaktär. 

Exempelvis ger produkter som är tekniskt komplexa och tillfredsställer komplexa behov 

större möjlighet till differentiering än produkter som är tekniskt enkla och som tillfredställer 

okomplicerade behov. Företag kan även differentiera sig genom teknisk innovation, 

avancerad design eller formgivning, vilka ofta uppkommer vid externa och interna 

förändringar.  

 

Många författare menar också att resurser och kunskaper har fått en mer avgörande roll vid 

differentiering. Resurser, som är företagets produktiva tillgångar och kunskap, som är vad 

företaget kan, skapar tillsammans konkurrensfördelar som sedan kan leda till differentiering.  

 

3.4.2 Sortiment 

När kunderna rangordnar olika faktorer som kan skapa differentiering brukar bland annat 

sortimentet vara en viktig faktor för ett företag att differentiera sig på. En förutsättning för att 

bygga ett starkt och lönsamt sortiment är att företaget har en tydlig affärsidé och genomför 

noggrann planering. Dessutom bör hela sortiment hålla rätt balans och produktmix, vara 

kommersiella och anpassat till butikens storlek.   

Små företag skiljer sig från de större kedjorna vad gäller sortiment, då de små detaljhandlarna 

ofta har ett mer fokuserat och nischat sortiment i jämförelse med dem stora kedjorna. I ett litet 

företag är produkter ofta också speciellt utformade för kunderna vilket anses vara en stor 

styrka hos små företag. De stora kedjorna arbetar istället med ABC-sortiment, vilket innebär 

att det finns tre olika storlekar på deras sortiment.  
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Sortimentet har även en stor påverkan på många andra aspekter, såsom exempelvis läget. Vad 

butiken erbjuder har stor betydelse för läget då butiker med hög konkurrensnivå behöver en 

stor och central plats där kunderna lätt strömmar igenom, medan en nischad butik kan klara 

sig med ett mer avsides läge. Detta kan få konsekvenser då butikens läge ofta ses som det 

mest avgörande för en butiks framgång. Att välja det perfekta butiksläget har butikerna dock 

sällan möjlighet att göra, vilket innebär att bristerna på läget måste vägas upp på andra sätt. 

Ett exempel är att satsa mer på annonsering och marknadsföring för att nå kunderna.  

 

3.4.3 Marknadsföring 

Små företags marknadsföring har länge varit kritisk och det påpekas även att 

marknadsföringen är en av faktorerna som påverkar de små detaljhandlarnas misslyckande.  

Skillnaden mellan de små och stora detaljhandlarna gällande marknadsföring är framförallt 

bristen på resurser hos mindre detaljhandlare. Begränsningarna av pengar skapar stora 

problem för små företag, speciellt gällande svårigheten att locka personal med behövlig och 

efterfrågad marknadsföringsmässigkompetens. Detta resulterar i att de små företagen får färre 

strategiska möjligheter att konkurrera på, vilket har lett till att de små företagen har fått 

förändra sina strategier och numera ha ett annat strategiskt fokus än vad de stora företagen 

och kedjorna har, trots att de står inför samma marknadsvillkor.  

De nya strategierna för små detaljhandlare har blivit att dem nu är mer inriktade på att skapa 

och behålla relationerna med kunderna. En faktor som därför har fått stor betydelse för att 

dem små företagen ska kunna nå ut till nya kunder är word – of – mouth. Andra aspekter som 

dem små detaljhandlarna också skiljer sig på gentemot de stora kedjorna är att de små 

detaljhandlarna sägs vara bättre på att ge bra service till sina kunder än vad stora kedjor är och 

de är också mer villiga att ta på sig extra kostnader och anstränga sig ännu mer för att uppfylla 

kundernas önskemål, vilket ofta leder till att de behåller sina kunder. Planeringen av 

marknadsföringen skiljer sig också gentemot dem stora företagens metoder, då de små 

detaljhandlarna ofta sköter sin marknadsföringsplanering mer informellt. Information om 

kunder och konkurrenter brukar ägaren även motta direkt ifrån anställda, leverantörer, kunder 

eller konkurrenter.  
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3.4.4 Sambandet mellan differentiering, sortiment och marknadsföring 

Figur 4, ovan, visar sambandet mellan differentiering, sortiment och marknadsföring. Ett 

företag kan välja att differentiera sig genom sitt sortiment och/eller genom sin 

marknadsföring. Det finns också ett samband mellan sortiment och marknadsföring då 

marknadsföring består främst av att just marknadsföra sitt sortiment vilket också gör att 

sortimentet påverkar hur marknadsföringen utformas. Marknadsföringen i sin tur påverkar 

även hur väl sortimentet säljs.  
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4. EMPIRI 

  

I detta kapitel kommer vi att presentera den empiri som samlats in. De frågor som ställdes på 

intervjuerna med företagen finns som bilagor i kapitel 8 och där finns även vilka faktorer som 

observerades hos respektive företag. Hos Topiary intervjuade vi ägaren Åsa Bertilsson och på 

Village butikschefen Martina Arnesson samt Linus Serholt från Village huvudkontor.  

  

4.1 Topiary 

 

4.1.1 Bakgrund 

Topiary är en inredningsbutik som är belägen på Kaggensgatan på Kvarnholmen i Kalmar. 

Enligt ägaren av Topiary startades butiken år 1996. Bertilsson berättar att hon blev ägare av 

butiken år 2006, då med den förra ägaren som kompanjon. Bertilsson drev sedan butiken 

tillsammans med kompanjonen till år 2011, då Bertilsson blev ensam ägare av Topiary. 

Bertilsson berättar att Topiarys affärsidé är att fånga det romantiska i inredningen och att göra 

konsultationer inom heminredning för både enskilda kunder och företag. Hon säger även att 

de vill nå alla kunder. Vidare påtalar hon att intresset för inredning går ned i åldrarna och att 

anledningen till detta är tack vare den inredningsstil som kallas Shabby chic. Bertilsson 

berättar också att Topiary har tre anställda varav två är deltidsanställda.  

 

4.1.2 Sortiment 

Bertilsson berättar att Topiary inte har någon bakomliggande tanke med sitt sortiment utan det 

är mest känslan som avgör när de åker ut och ska köpa in varor till butiken. Dock försöker de 

alltid tänka på att allt ska gå ihop så att de får en fin vår- och höstbutik. Bertilsson berättar att 

det i butiken finns olika rum som de försöker att kategorisera genom att exempelvis göra ett 

rum lugnt med ljusa färger, ett rum lite mer mustigt och sedan ett rum med lite mer färger.   

När det gäller inköp åker de på inköpsresor mellan två till fyra gånger per år berättar 

Bertilsson. Oftast köper de in små kvantiteter från varje leverantör men om leverantören är 

lite större kan det ibland bli lite större inköp. De gör också beställningar till olika jobb som de 

utför.  
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På frågan om Topiarys sortimentet är djupt eller grunt svarar Bertilsson att hon inte upplever 

det som djupt då det inte finns många av samma typ av vara. Hon förklarar att deras sortiment 

handplockas och de vill vara unika. Som Bertilsson säger finns det inte 50 exemplar av en 

specifik vara utan de vill ha rotation på sitt sortiment.  

Utöver de varor som butiken erbjuder sina kunder har Topiary också en tjänst de erbjuder. 

Denna tjänst består av att Bertilsson själv åker ut till kundernas hem och hjälper till med 

inredning. Detta behöver inte leda till försäljning berättar Bertilsson, utan där hjälper hon bara 

till att se vad som kan göras i kundens hem. Säljer Bertilsson något är det givetvis bra men 

hon påpekar att detta inte är huvudsyftet med hembesöken utan hon gör detta för att hon tror 

att dessa hembesök leder till att förtroende skapas. Topiary hjälper även företag med 

inredning. De har till exempel hjälpt företag som Salong Tiger och Söderportcaféet i Kalmar. 

Bertilsson berättar också att hon är utbildad som dekoratör och har enligt Topiarys hemsida 

alltid arbetat med färg och form.  

Vad gäller butikens läge är som tidigare nämnts Topiary beläget på Kaggensgatan på 

Kvarnholmen i Kalmar. Bertilsson säger att det inte finns någon speciell tanke bakom 

butiksläget utan att det var slumpen som avgjorde. Däremot tycker hon läget passar bra till 

Topiary då det är ett av Kalmars äldsta hus. Bertilsson säger även att Topiary inte har något 

intresse av att finnas i ett köpcenter.  

 

4.1.3 Marknadsföring 

Det två viktigaste redskapen som Topiary använder sig av i sin marknadsföring är deras egen 

hemsida och Facebook, berättar Bertilsson. Topiary använder Facebook för att där kan de nå 

unga tjejer och butiken får ut sitt budskap snabbt. Butiken använder inga andra sociala medier 

utan de är främst Facebook som gäller säger Bertilsson. 

Eftersom Topiary är ett litet företag har de en liten budget till marknadsföring och därför blir 

annonseringen lidande då det kostar mycket pengar och är en färskvara berättar Bertilsson. 

Hon säger att de hellre vill vårda sina kundrelationer i butiken. Istället för annonseringen som 

är för dyrt bjuder Topiary hellre på god choklad och mousserande vin för det uppskattar 

kunderna mer säger Bertilsson. Vidare fortsätter Bertilsson att berätta om att hon vill att 

kunderna ska bli ompysslade i butiken. Butiken anordnar också olika ”eventkvällar” såsom 

kund-, mingel- och pysselkvällar. I maj är Topiary till exempel delaktiga i något som kallas 
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Cityorienteringen berättar Bertilsson. Kunderna får då ett kort som de kan stämpla i varje 

butik som är med i evenemanget och i butikerna bjuds det på nyheter, mingel, tilltugg och 

dryck. Kunderna har också chans att vinna priser. Detta uttrycker Bertilsson är bra då kunden 

får chansen att besöka butiker de kanske inte besökt innan. 

På frågan om hur mycket resurser som Topiary lägger på marknadsföring svarar Bertilsson att 

det är väldigt lite vilket beror på att det är en liten butik med liten budget för marknadsföring. 

Bertilsson tror att deras rykte istället når kunderna genom mun till mun. Detta blir därför 

också sättet de använder för att locka nya kunder. Bertilsson tror att de får nya kunder genom 

att deras befintliga kunder sprider deras rykte genom vänner och bekanta. För att behålla 

kunderna ska sedan kunden känna att de kan gå in i butiken bara för att titta, få tips och råd 

och känna stämningen. Hon uttrycker det: ”Det ska vara kul och komma hit, man går till Åsa, 

Krister och Titti liksom” (Bertilsson, Å 12-05-03). Topiary vill också att kunden ska känna att 

den kan komma in till dem och bara unna sig något litet i vardagen. Det kan vara exempelvis 

ett doftljus.  

Bertilsson berättar att Topiary inte har någon kundklubb men att det finns en kundbas. De har 

en bok där de har en del kunder nedskrivna och dessa kunder kontaktas via mail eller telefon 

av Topiary. De har heller ingen annan typ av databas för att samla information om kunderna 

utan det är papper och penna som gäller säger Bertilsson. Det har likaså inget sätt att samla in 

information om konkurrenter och jämföra hur de arbetar.  

Butiken Topiary har fått priset för årets inredningsbutik år 2007 och även år 2011. Det är 

tidningen Nöjesnytt som tar ut fyra eller fem butiker inom olika kategorier som exempelvis 

inredning, kläder och restauranger och sen får människor rösta. Detta har blivit en typ av 

marknadsföring för butiken, och Bertilsson beskriver det som många ringar på vattnet. Hon 

beskriver utmärkelsen som kul och hedrande. ”Det är bra för butiken eftersom Nöjesnytt är 

en ung tidning som ligger på exempelvis kaféer så många ser detta” (Bertilsson, Å 2012-05-

02). 

När frågan om vilken resurser som Topiary anser är deras främsta svarar Bertilsson klart och 

tydligt att det är deras kunskap.   

Bertilsson tror att det som skiljer Topiary mot andra inredningsbutiker i Kalmar är att de 

använder sig av andra leverantörer än vad deras konkurrenter gör och att deras sortiment 

handplockas så att det blir unikt. Hon säger att de har märkt stor skillnad sedan köpcentret 
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Hansa City etablerade sig i Kalmar. Bertilsson förklarar att det blev en ordentlig dipp för 

butikerna inne i city, då köpcentret lockade många kunder ifrån city. Hon nämner även att hon 

tror att nyckeln till framgång för ett litet företag är att sticka ut och differentiera sig med ett 

unikt sortiment vilket hon anser att Topiary gör.  

 

4.1.4 Observationer 

När man kommer in i Topiarys butik möts man av massvis av olika varor. Butiken består av 

olika rum där de har olika teman.  Deras sortiment består av varor med en lite ovanligare, 

originell och romantisk stil. Sortimentet består av allt från små doftljus till stora möbler såsom 

byråer och matsalsbord. När det gäller priserna skiljer de sig mycket åt. Det finns inredning 

som är i den lägre prisklassen och sedan finns det möbler i högre prisklassen. Känslan i 

butiken är personlig och gemytlig. Personalen försöker vara personliga i sitt bemötande mot 

kunderna. 

Utifrån syns inte butiken speciellt mycket då de har en väldigt neutral färg och inga i 

ögonfallande färger eller produkter som syns runt butiken. Vad gäller Topiarys skyltfönster 

exponerar dem där mycket varor.  När det gäller Topiarys hemsida består den av fina bilder på 

produkter, dock saknar den uppdaterad information och nyheter.  

 

4.2 Village 

4.2.1 Bakgrund 

Inredningsbutiken Village är belägen i köpcentret Baronen i centrala Kalmar. Kedjan startade 

sin första butik år 1996 i Varberg, vilket blev startpunkten på utvecklingen av dagens 

Villagekoncept. Village har sina rötter från en morfar som var hantverkare och en farfar som 

var vävnadsförläggare. Detta arv tar företaget fortfarande vara på, men har nu förfinat det lite 

och anpassat det till ett mer modernt boende och en trevlig hemmiljö. Detta har senare lett till 

deras nuvarande affärsidé: ”att erbjuda en tidsenlig design till unika människor och till rätt 

pris” (Village.se). Serholt berättar att Village vänder sig till kvinnor i åldrarna 25 till 65 år. 

Enligt Village hemsida uppgår antalet Villagebutiker nu till cirka 40 stycken, men de växer 

ständigt och kedjan står nu inför en stor förändring, då Village växt sig starkare i Sverige och 

även drar sig utomlands.  
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Arnesson som är butikschef för Villagebutiken i köpcentret Baronen i centrala Kalmar 

berättar att butiken är centralägd, men de finns de Villagebutiker i Sverige som drivs som 

franchiseföretag. Hon berättar att butiken i Kalmar har totalt fyra anställda, som var och en 

har hand om olika leverantörer. Rekryteringen av personal till butiken sker i första hand av 

Arnesson och sedan via en butikscoach, som varje enskild butik inom kedjan Village har.  

 

4.2.2 Sortiment 

Gällande Village sortiment finns det en klar och tydlig bakomliggande tanke berättar 

Arnesson. Arnesson menar att det inte finns några varor i butikerna som bara är inkastade, 

utan det finns alltid en tanke bakom varje produkt. Hon säger att de alltid måste tänka på: 

”vem ska vi sälja denna produkt till och kan vi sälja den på ett bra sätt” (Arnesson, M 2012-

05-02). Serholt på huvudkontoret säger också att de har en tydlig inriktning på deras koncept 

och att det är tydligt vilka varugrupper som alltid ska finnas representerade i sortimentet. 

Utifrån det handlar det om att träffa rätt i tiden för att möta behovet på marknaden vilket 

Village gör genom analyser av exempelvis trender, omvärld och konkurrentanalyser menar 

Serholt. Arnesson berättar vidare att det är textilerna som ligger till grund för allt sortiment 

som finns i butikerna. Hon säger att det görs en textilkollektion för varje säsong, och utefter 

dessa väljs sedan sortimentet ut beroende på vad det är för känsla man vill skapa till just den 

textilen. Hon nämner exempelvis jordgubbtextilen, där det ska skapas en ”saft och sylta” 

känsla och en känsla av att det ska kännas mysigt att gå hemma och fixa och dona.  

 

Serholt berättar att Village har ett omfattande kollektionsarbete där de designar stora delar av 

sortimentet från scratch. Den egna designen kompletterar de sedan genom inköp hos designers 

och producenter som de har nära samarbeten med säger Serholt. Vidare berättar Arnesson att 

inköpsrådet, som köper in varorna som ska säljas i butikerna, alltid tar med tygprover på de 

redan utformade och designade textilerna för säsongen när de ska ut och köpa in varor. Detta 

gör dem för att se om de matchar och passar in till textilerna.  

Textilerna byts ut till grunden cirka två gånger per år, vilket Arnesson menar att dem är 

ganska ensamma om att göra. De har dock alltid ett bassortiment, men även detta byts ut, 

dock inte lika ofta som det övriga sortimentet säger Arnesson. 

När det gäller frågan om hur mycket Arnesson själv får bestämma över vad och hur mycket 

som ska köpas in till butiken i Kalmar, svarar hon att hon inte helt får bestämma själv. Det 
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enda Arnesson själv får bestämma är mängden av varje vara som skickas till butiken. Village 

har som sagt ett inköpsråd, som butikscheferna för varje butik måste rapportera till och skicka 

input till gällande vilka produkter som har sålt bra och vilka som har sålt mindre bra. Utefter 

dessa rapporter väljs det sedan från huvudkontoret ut vad som ska skickas ut berättar 

Arnesson. Hon nämner också att det därför ofta inte finns några lokala avvikelser. Detta gäller 

framförallt textilerna, som är speciellt framtagna för just Village, som alla butiker måste ha. 

Hon berättar vidare att de inom kedjan inte arbetar med ABC-sortiment, däremot kan det 

finnas varor som är populära, där det gäller att vara snabbast på att beställa, så att dem inte tar 

slut. 

Vad gäller frekvensen av inköp till butiken i Kalmar görs dem i princip varje vecka från 

leverantören Serholt, som också är grundkonceptet för kedjan berättar Arnesson. Ibland väntar 

de med andra leverantörer så att Arnesson kan beställa mycket varje gång, eftersom de ofta 

har leverantörer utomlands där fraktkostnaderna är höga.   

Arnesson beskriver sortimentet som ganska djupt, då de har många produkter inom samma 

varugrupp som skiljer sig mellan pris och stil. Hon berättar även att de har ett säsongsbetonat 

sortiment, då de byts ut inför varje säsong. De märker även skillnader på vad som säljs bäst 

under olika årstider. Arnesson nämner bland annat att vid vintertider säljer de enormt mycket 

ljus och nu på vår och sommartider säljer de mer stora lyktor till trädgården och utemöblerna.  

Som tidigare nämnt ligger inredningsbutiken Village i köpcentret Baronen i centrala Kalmar. 

Arnesson berättar att det inte finns någon speciell baktanke med detta läge utan att det bara 

blev så eftersom hon tagit över butiken från en annan tjej, som då drev Village som ett 

franchiseföretag. När den förra ägaren sålde butiken, tog Arnesson över butiken där den var 

belägen då och därför kunde hon inte säga att det fanns någon bakomliggande tanke från 

hennes eller huvudkontorets sida, med läget för butiken. Arnesson säger ändå att hon föredrar 

att placera sig i köpcentrum, då ”de är lättare och bättre” (Arnesson, M 2012-05-02). Hon 

menar att det är lättare att locka kunder och även bättre teamwork butikerna emellan, då de 

har samma mål. I city kan detta bli svårare menar Arnesson.  

 

4.2.3 Marknadsföring 

Arnesson berättar att Village marknadsför sig via sin hemsida, annonsering i tidningar och sin 

kundklubb och Serholt menar att de är relativt återhållsamma vad gäller 
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marknadsföringsinvesteringar och säger att ”de kampanjer eller investeringarna som görs 

följer våra framtagna aktivitetskalendrar som är säsongsbetonade” (Serholt L 2012-05-04). 

Serholt berättar att de framförallt använder sig mycket av ”print-annonsering” i rikstäckande 

magasin som marknadsföringsaktivitet. Enligt Arnesson är kedjan väldigt noggrann när de 

väljer ut vilka tidningar de ska annonsera i. Det är viktigt att de annonserar i sådana tidningar 

som passar butikens nisch. Det finns således en bakomliggande tanke med var de placerar sina 

annonser och de tänker alltid på vad det är för typer av kunder som köper denna sorts tidning 

och om dessa är deras typer av kund. Arnesson berättar att de därför har valt att fokusera på 

tidningar som Allt I Hemmet och Hus och Hem.  

Kundklubben som Village har byggt upp använder de till att nå sina nuvarande kunder på 

säger Arnesson. De meddelanden som går ut till medlemmar i kundklubben kan både gälla 

rabatter eller inspirationstips. Meddelanden sker främst via mail, då Arnesson förklarar att det 

är lättare att skapa en känsla via mail än exempelvis sms.  

All marknadsföring inom Village sker centralt och det förekommer inte några lokala 

annonseringar enligt Arnesson. Butikschefen i Kalmar kan endast styra vad hon vill skicka ut 

till sina kunder i kundklubben, till exempel om hon vill att hennes kunder ska få reda på att 

hon nyss köpt något nytt till butiken. Då meddelar hon vad hon vill ha med i 

kundmeddelandet till huvudkontoret där det sitter en person som måste godkänna 

meddelandet och ser till att det ser ungefär likadant ut och förmedlar en Village – känsla, som 

övriga meddelanden som Village skickar ut i andra städer gör. 

Vid frågan om vad Village ser som sin främsta resurs svarar Serholt att deras personal ses 

som den främsta resursen i företaget. Han berättar vidare att personalen också är viktig 

eftersom de intryck och kommentarer personalen i butikerna snappar upp från kunderna kan 

företaget sedan använda för att samla in information om kunderna. För det sistnämnda 

använder sig företaget också av olika undersökningar. 

För att Village ska behålla sina befintliga kunder menar Arnesson att de försöker få kunden att 

känna sig väl omhändertagen och att de visar att de som jobbar på Village i Kalmar är ”goa 

och glada tjejer” (Arnesson, M 2012-05-02) som alltid finns till hands. De ringer inte sina 

kunder eftersom detta tror Arnesson inte kunderna uppskattar, utan de kontaktar endast de 

kunder som skrivit upp sig i kundklubben och vill ha information via mail. De skickar inga 

personliga meddelanden till sina kunder, även att Arnesson uttrycker att de gärna hade gjort 
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det. Hon menar dock att det inte finns tid för att ringa runt till kunderna eller skriva personlig 

adresserad reklam utan de använder sig mestadels utav massmeddelanden.  

För att locka nya kunder använder sig Village i Kalmar mycket av annonsering i tidningar, 

skyltfönster och kundindragare utanför butikerna. Arnesson uttrycker att nya kunder är 

samma sak som fönstertittare som går förbi och därför är det viktigt att tydlig visa vad som 

finns och ha någon slags kundindragare utanför butikerna. Hon menar också att det är väldigt 

viktigt med att ha tydliga bilder och priser på produkterna i skyltfönstren som visar vad 

butiken är och står för. 

Arnesson tror att det som skiljer butiken från andra inredningsbutiker är framförallt textilen. 

Butikerna är också väldigt rena i färg. Hon menar att kunderna har sagt att de inte uppfattar 

butiken som rörig utan att man lätt hittar det man letar efter. Även Serholt påpekar detta då 

han säger att Village urskiljer sig från andra genom att ha en tydlig profil och är ”den mycket 

trogen” (Serholt, L 2012-05-04). Vidare menar Arnesson att kunderna dras till den färg dem 

gillar, alla kunder gillar olika färger, ”är man inte rosa så är man inte rosa, då ska man inte 

behöva köpa rosa saker” (Arnesson, M 2012-05-02). De klara och fräscha färgerna anser 

butikschefen också är något som särskiljer butiken från andra. 

 

4.2.4 Observationer 

Village sortimentet presenteras på olika bord, i säsongens olika färgskalor och deras sortiment 

består av allt från små dekorationer till byråar.  Prismässigt håller de i jämförelse med Topiary 

en liten lägre prisklass. I butiken fick även kunderna möjlighet att gå med i kundklubben 

genom att skriva sitt namn på ett papper vid kassadisken.  

Marknadsföringsmässigt kan Village inte ses från gatan då de är beläget i mitten av ett 

köpcenter vilket gör att kunderna måste gå in i köpcentret för att upptäcka butiken. Deras 

skyltfönster utanför butiken är enkla och rena. Vad gäller deras hemsida har de där en blogg 

och en länk till sin webbshop. Hemsidan representerar också Village koncept på samma sätt 

som butiken.  
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4.3 Likheter och olikheter mellan Topiary och Village  

Här presenteras de skillnader och likheter som enligt den insamlade empirin finns mellan 

Topiary och Village. Detta kan även ses som en syntes på empirikapitlet.  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

      Figur 5: 

Egen 

 

      

Figur 4.1: Likheter och olikheter mellan Topiary och Village. Källa: Egen 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                     Olikheter 

* Village har en bakomliggande tanke bakom hela sitt 
sortiment. Topiary går endast på känsla. 
* Topiarys ägare bestämmer själv över allt inom sortiment 
och marknadsföring. På Village styrs nästintill allt centralt. 
* Village skickar ut massutkick till sina kunder. Topiary tar 
mer personlig kontakt med sina kunder genom exempelvis 
telefon. 
* Village och Topiary använder olika typer 
marknadsföringsaktiviteter.  
* Village beskriver sitt sortiment som djupt medan Topiary 
menar att deras sortiment är brett men med få 
varugrupper. 
* Village är beläget i ett köpcenter medan Topiary finns på 
en gågata.  
* Village har en kundklubb, vilket inte Topiary har. 
* De anställda på Village har ansvar för olika leverantörer. 
På Topiary är det endast butiksägaren som har ansvar för 
leverantörerna.  

 

                    Likheter 
 

* Både Village och Topiary vill att kunden ska 

känna sig omhändertagna och få en god 

stämning i deras butiker. 

* Både Village och Topiary vill förmedla en 

känsla via sina produkter. 

* Varken Village eller Topiary har en  

databas där de samlar information om 

 sina kunder.  

* Både Village och Topiary lägger  

förhållandevis lite av sina resurser på 

marknadsföring i förhållande till sin 

 omsättning.  
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5. ANALYS 

 

I detta kapitel presenteras vår analys, där vi kommer att koppla ihop teorierna med den 

insamlade empiri, vilket sedan kommer att vävas samman med våra egna reflektioner. 

Vi kommer även i detta kapitel att jämföra den enskilda detaljhandlaren med den 

professionella kedjan.  

 

5.1 Positionering 

 

5.1.1 Swot- analys 

För att ett företag ska kunna utforma konkurrensfördelar och en vinnande strategi måste 

de enligt Knee och Walters (1990) först kartlägga den befintliga affärsverksamheten. 

Författarna menar att ett sätt att göra detta på är att använda sig av en SWOT- analys.  

Topiarys ägare berättar att de inte gör några analyser. Hon uttrycker att de inte gör några 

kundundersökningar eller undersöker hur konkurrenter arbetar. Till skillnad från 

Topiary använder Village många typer av analyser då de gör omvärldsanalyser, 

trendanalyser, konkurrentanalyser och olika typer av kundundersökningar. Detta kan 

vara till fördel för Village och kan vara en av de aspekterna som bidragit till att Village 

upplevs ha en tydligare målgrupp och strategi än vad Topiary kan uppfattas ha.  

Att Topiary inte genomför någon SWOT- analys eller andra typer av analyser kan bland 

annat bero på bristen av resurser. Detta kan dock bli ett problem för Topiary då det blir 

besvärligt för butiken och dess butiksägare att få veta vad de gör rätt eller fel utan att 

först jämföra med andra butiker. Detta leder också till att det blir svårt för ägaren att se 

vad för aspekter som kan förbättras. Andra aspekter som också kan vara svåra att se om 

företaget inte genomför några analyser och undersökningar är vilka faktorer som kan 

ses som konkurrensfördelar. Om företaget inte vet vad konkurrenter har för resurser och 

hur de jobbar, hur ska då företaget veta vad de själva har som ingen annan har, och som 

kan ses som en konkurrensfördel. 

 



51 
 

 
 

5.1.2 Differentiering 

Knee och Walter (1990) menar att nyckeln till framgång ligger i marknadspositionering. 

Positionering kan, enligt Uggla (2006), beskrivas som företagets ansträngningar till att 

på något sätt skilja sig gentemot sina konkurrenter och på så vis uppnå 

konkurrensfördelar på marknaden. Produkter som skiljer sig, som är differentierade, är 

kunden villig att betala lite extra för enligt Uggla (2006).  

Topiary tror att det som skiljer dem mot andra inredningsbutiker i Kalmar är att de 

använder sig av andra leverantörer än vad deras konkurrenter gör och att deras sortiment 

handplockas och på så sätt blir unikt. De tror också att nyckeln till framgång för ett litet 

företag, och även för Topiary, är just att sticka ut och differentiera sig med ett unikt 

sortiment. Ännu ett argument för att Topiary vill differentiera sig via sitt sortiment är att 

Topiary håller en högre prisklass. Differentierade produkter kostar vanligen mer, då 

kunderna är villiga att betala lite extra just för att produkterna är unika. Känslan är att 

Topiary anser att det är viktigt att trycka på att deras sortiment är handplockat och att 

det som finns där inte finns någon annanstans. Enligt Grant (2010) är det dock svårt att 

differentiera produkter som är tekniskt enkla och som tillfredställer okomplicerade 

behov eftersom de begränsas av både tekniken och marknadsfaktorer. Följaktligen bör 

Topiary ha detta i åtanke när de säger att de vill differentiera sig via sitt sortiment.  

Enligt Village skiljer deras butik från andra inredningsbutiker genom framförallt sina 

textiler. Det är textilerna som ligger till grund för allt sortiment som finns i butikerna 

och det görs en textilkollektion för varje säsong, vilket är relativt ovanligt i jämförelse 

med andra inredningsföretag, menar Arnesson. Sortimentet väljs sedan ut beroende på 

vad det är för känsla de vill skapa till just den textilen. Följaktligen menar Serholt att 

Village särskiljer sig från andra genom att ha en tydlig profil och är denna profil mycket 

trogen. På grund av detta kan man se att även Village vill differentiera sig genom sitt 

sortiment. De differentierar sig genom att ta fram egendesignade textiler som de sedan 

utgår från när de ta fram det resterande sortimentet. Detta framgår däremot inte så 

tydligt i butiken, men enligt intervjun med Village var det klart och tydligt att det var 

textilerna som låg till grund för sortimentet och att det var deras utarbetade strategi.  

Enligt Grant (2010) finns det också andra faktorer som företagare bör ta hänsyn till när 

de utformar sina strategier. Dessa menar författaren är resurser och kunskap och det är 

viktigt att skilja mellan dessa då resurser är företagets produktiva tillgångar, som kan 
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bestå av mänskliga, immateriella eller materiella tillgångar, medan kunskap är vad 

företaget kan. Det är också viktigt att inte glömma bort att kunskap inte är ett resultat av 

företagets resurser, utan snarare ett resultat av chefens kunskap inom området, då det är 

denne som formar företagets kunskap menar Grant (2010).  

När frågan om vilken resurs som företagen Topiary och Village anser är deras främsta 

blir svaren tydliga och klara. Bertilsson säger att kunskap är Topiarys främsta 

konkurrensfördel. Detta är en tolkningsfråga, och en tolkning är att de inte har så 

mycket resurser utan istället blir Bertilssons kunskap som dekoratör inom området, 

butikens främsta konkurrensfördel gentemot andra inredningsföretag. Serholt menar att 

den främsta resursen hos Village är personalen. På grund av att intervjun med Serholt 

var en mailintervju är det svårt att veta vad Serholt menar med att personalen ses som 

deras främsta resurs. Det skulle kunna tolkas som att han menar att personalens kunskap 

är deras främsta resurs. Dock är det viktigt att komma ihåg att enligt teorierna är 

kunskap inom ett företag inte ett resultat av företagets resurser. Med detta i åtanke kan 

man tolka Serholts svar som att Villages konkurrensfördel istället är innehavandet av 

mycket mänskliga resurser. Alltså snarare motsatsen till vad Bertilsson säger om 

Topiary.  

 

5.2 Sortiment 

5.2.1 Sortimentets betydelse 

En förutsättning för att bygga ett starkt och lönsamt sortiment är enligt Tonndorf (1989) 

att företaget har en tydlig affärsidé. Topiarys affärsidé är att fånga det romantiska i 

inredningen och att göra konsultationer inom heminredning för både enskilda kunder 

och för företag. Village affärsidé är: ”att erbjuda en tidsenlig design till unika 

människor och till rätt pris” (Village.se). När det gäller målgruppen som företagen vill 

nå så säger ägaren till Topiary att de vill nå alla kunder och har därför ingen uttalad 

målgrupp. Serholt på Villages huvudkontor menar istället att Village har en tydlig 

målgrupp då de vänder sig till kvinnor i åldrarna 25 till 65 år.  

Det är tydligt att Village har en mer genomtänkt affärsidé och tydligare målgrupp än 

vad Topiary har. Att inte ha en specifikt utformad målgrupp kan vara en nackdel för 

Topiary, då de måste ta in många olika varugrupper för att det ska passa alla typer av 
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människor, vilket kan göra att kunderna kommer få det svårare att hitta det dem söker i 

butikerna och att det dessutom blir oekonomiskt i längden för ett litet företag som 

Topiary.  

Enligt Tonndorf (1989) är en annan förutsättning för att bygga ett lönsamt och starkt 

sortiment en noggrann planering. Val av sortiment är enligt Schmidt Thurow och Sköld 

Nilsson (2004) en avgörande faktor för hur butikens koncept lyckas.  

Topiary menar att de inte har någon bakomliggande tanke för sitt sortiment utan att det 

är känslan som avgör när de ska göra inköp till butiken. Vid observationen av butiken 

var detta också tydligt då känslan var att Topiary inte har någon genomtänkt idé med 

upplägget av sitt koncept, utan köpt in det varor som känns rätt för stunden och inte haft 

i åtanke till vilken typ av kund som är intresserade av att köpa produkterna. Det finns en 

risk med att inte ha någon bakomliggande tanke bakom sitt sortiment, då det blir lätt för 

företaget att tappa den röda tråden i sitt sortiment och bli för breda. Om det inte finns 

någon tanke bakom varje produkt är det lätt att produkterna endast blir stående på 

hyllan, där de endast tar plats och blir ekonomiskt oeffektiva. 

Till skillnad från Topiary har Village sortiment en klar och tydlig bakomliggande tanke. 

Det finns inte några varor i butikerna som det inte finns en tanke bakom. Village tänker 

alltid på vem de ska sälja produkten till och hur de kan sälja den på ett bra sätt. Även 

Serholt på huvudkontoret menar att Village har en tydlig inriktning på sitt koncept och 

att det är tydligt vilka varugrupper som alltid ska finnas representerade i deras 

sortiment. Därmed verkar Village arbeta som teorierna säger att företagen ska göra för 

att bli framgångsrika, då det finns en tanke med varje produkt som säljs. En uppfattning 

efter intervjun med Village var just också att det finns en tydlig röd tråd i sortimentet, 

vilket kan bero på att det finns en klar tanke med hela sortimentet.  

 

5.2.2 Sortimentets karaktär 

Enligt Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (1989) kan detaljhandlare välja att ha ett 

djupt, grunt, brett eller smalt sortiment.  

Topiarys sortiment är inte så djupt då det inte finns många varor av samma typ. Detta 

beror enligt Bertilsson på att sortimentet handplockas och att de vill vara unika. Vid 

observationen av butiken kunde man också se att butiken har ett brett sortiment och 
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bestod av allt från små doftljus till matsalsbord. Bredden av sortimentet hos Topiary kan 

dock skapa känslan av att butiken känns rörig. Topiary skulle kunna tjäna mer på att ha 

ett smalare sortiment och på så sätt få bort den röriga känslan kunden kan få i butiken. 

Vidare kan då Topiary också öka sin försäljning, då kunden lättare ser vad som finns i 

butiken.  

Till motsats från Topiary beskriver Village sitt sortiment som någorlunda djupt, då de 

har många produkter inom samma varugrupp som skiljer sig mellan stil och pris. Detta 

kan bidra till att butiken känns ren och tydligt uppbyggd. Det kan också göra det lättare 

för kunden att hitta vad dem söker i butiken. 

 

5.2.3 Sortimentets påverkan på läget och dess betydelse 

Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2004) förklarar att sortimentet ofta påverkar 

många olika aspekter, såsom exempelvis läget. Författarna menar att butikens läge ofta 

ses som det mest avgörande för en butiks framgång då det numera har blivit allt 

viktigare att vara tillgänglig. De mest attraktiva lägena för butiker kallas för A-lägen 

och de är centrala stadsdelar, lokala gallerior/köpcentrum eller köpcentrum utanför 

stadskärnan (Schmidt Thurow och Sköld Nilsson, 2004). 

Topiary ligger på Kaggensgatan på Kvarnholmen i Kalmar. Bertilsson berättar att det 

var slumpen som avgjorde butiksläget och att det inte finns någon speciell tanke bakom 

det. Däremot tycker Topiary att läget passar bra in då det är ett av Kalmars äldsta hus. 

Det läge Topiary har idag är i princip ett A-läge, då de ligger mitt inne på den mest 

centrala gågatan i centrum där många människor går förbi varje dag. Att det dessutom 

ligger i Kalmars äldsta hus gör att det passar väldigt bra in på den image företaget 

försöker förmedla. Dock utnyttjar och tar de inte till vara på detta läge på bästa sätt. 

Uppfattning är att Topiary inte gör något för att få butiken att synas utåt och på grund av 

detta kan förlora många potentiella kunder. 

Village ligger i köpcentret Baronen i centrala Kalmar. Arnesson berättar att det inte 

finns någon speciell baktanke med detta läge. När den förra ägaren sålde butiken, tog 

Arnesson över butiken där den var belägen just då och därför kan hon inte säga att det 

fanns någon bakomliggande tanke från hennes eller från huvudkontorets sida med läget 
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för butiken. Även Village har ett A-läge och även de kan göra mer för att synas och nå 

ut till fler kunder.  

 

5.3 Marknadsföring 

5.3.1 Planering av marknadsföring och insamling av information om kunder och 

konkurrenter 

När det gäller planeringen av marknadsföringen säger O’Donnell (2011) i sin artikel 

Small firm marketing: Synthesising and supporting received wisdom att detta ofta görs 

informellt i mindre företag, vilket också stämmer överens med det Bertilsson berättar i 

intervjun. Bertilsson tar själv alla beslut angående marknadsföring och hon gör inga 

traditionella marknadsundersökningar för att samla in fakta om kunderna eller för att se 

hur konkurrenter arbetar. Detta skiljer sig mycket från hur kedjan Village arbetar då all 

marknadsföring hos Village helt och hållet sker centralt och det genomförs oftast inga 

lokala annonseringar enligt Arnesson. Village använder sig också till skillnad från 

Topiary av många traditionella marknadsundersökningar vilket betyder att det finns 

skillnader i små och stora företags marknadsföringsaktiviteter. Dock kan det finnas en 

fördel för Topiary i att de själva kan ta alla beslut angående marknadsföringen, då de 

lättare kan rikta sin marknadsföring till att passa de lokala kunderna. På Village sker 

istället all marknadsföring rikstäckande, vilket betyder att de inte kan anpassa sin 

marknadsföring till lokala avvikelser lika väl som Topiary. Detta kan ses som en 

negativ aspekt för Village. 

 

5.3.2 Hantering av begränsade resurser 

Enligt Fiorito och LaForge (1986) är en av de största skillnaderna mellan små och stora 

detaljhandlarna bristen på resurser hos mindre detaljhandlare. Författarna menar att de 

begränsade resurserna leder till att framförallt marknadsföringen drabbas hårt. Detta kan 

styrkas av vår empiriska studie då ägaren hos den mindre detaljhandlaren Topiary säger 

att de lägger väldigt lite resurser på marknadsföring då de är en liten butik, med liten 

budget och därför inte har råd att lägga så mycket resurser på exempelvis annonsering. 

Detta gör att dem små företagen som Topiary, får färre sätt att konkurrera på och 

tvingas att ha ett annat fokus än vad de kedjorna har. Bertilsson berättar att Topiary 
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istället för att använda sig av annonsering som är dyrt, hellre vårdar sina kundrelationer 

i butiken och få sina kunder att känna sig ompysslade. Topiary kan exempelvis bjuda 

sina kunder på god choklad och mousserande vin, då Bertilsson tror att kunderna 

uppskattar det mer.  Detta är ett sätt för företaget att differentierar sig och sin 

marknadsföring på då många av Topiarys konkurrenter troligen inte använder detta sätt 

att marknadsföra sig på. Detta leder därför till att företaget kan ha ett sätt som skiljer sig 

från deras konkurrenter. Andra sätt som Topiary använder sig mycket av för att 

marknadsföra sig är sin egen hemsida och Facebook. Detta är ett bra och smart sätt att 

marknadsföra sig på för detaljhandlare som har begränsade resurser, då det är ett 

effektivt sätt att nå ut till kunder. Det är också enkelt att uppdatera dessa sidor om 

butiken får in några nyheter eller om det händer något speciellt. 

Även Village använder sin hemsida som ett sätt att marknadsföra sig på. Kedjan 

använder även fler marknadsföringskanaler, så som annonseringar i tidningar, och då 

framförallt mycket ”print-annonsering” i rikstäckande magasin. Village berättar att 

företaget är noga när de väljer ut tidningar som de ska annonsera i. Att Village 

annonserar i tidningar är till deras fördel då de är ett effektivt sätt att få ut sitt budskap 

till så många kunder som möjligt. Det kan också vara en fördel för företaget gällande 

förvärv av nya kunder, då det är lättare för ett företag som Village att locka nya kunder 

eftersom de själva kan välja ut de tidningar som de vet att deras eventuella kunder läser. 

Vidare arbetar Village också med marknadsföring via sin kundklubb. Kundklubben som 

Village har byggt upp använder de till att nå sina nuvarande kunder på. De meddelanden 

som går ut till medlemmar i kundklubben är massmail och kan både gälla rabatter eller 

inspirationstips. Vad gäller kundklubb hos den mindre detaljhandlaren Topiary, berättar 

Bertilsson att de inte har någon kundklubb men att det finns en kundbas där de har en 

del kunder nedskrivna. Dessa kunder kontaktas via mail eller telefon av Bertilsson själv. 

Denna databas är dock inte datorbaserad utan kunderna och deras telefonnummer eller 

mailadress skrivs ner på ett vanligt pappersark, vilket innebär att det inte finns mycket 

information om kunderna där. Det kan vara en fördel för företag att ha en kundklubb, då 

företagen kan få mycket information om sina kunder, helt gratis. Att informationen är 

gratis gör att även företag som Topiary skulle kunna ha en kundklubb trots att deras 

resurser är knappa. Exempelvis skulle det räcka med att kunden lämnar sin adress och 

mailadress i butiken och genom denna kan de få information om olika erbjudande, 
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nyheter och eventuella mingelkvällar. Detta skulle göra att Topiary fick ut ännu mer 

information om butiken och att de inte behövde lägga mycket pengar på dyr reklam. 

 

5.3.3 Behålla befintliga kunder 

Enligt O’Donnell (2011) har undersökningar påvisat att de befintliga kunderna hos ett 

litet företag är en värdefull tillgång och många små företag är ofta väldigt beroende av 

sina befintliga kunder. En av anledningarna till att de små företagen kan behålla sina 

befintliga kunder är på grund av den service de ger sina kunder menar O`Donnell 

(2011). Forskning har också påvisat att mindre företag, speciellt högpresterande företag, 

är mer villiga att ta på sig extra kostnader och genomföra stora ansträngningar för att 

uppfylla de önskemål som finns från befintliga kunder. Den service företaget erbjuder 

sina kunder ofta är sammankopplad med personlig interaktion och många forskare 

menar att de eller den ägare som driver företaget ofta lägger stor vikt vid direkt 

kommunikation med sina befintliga kunder (O’Donnell, 2011).  

 

Vad gäller Topiarys service och deras arbete för att behålla sina kunder åker Bertilsson 

hem till kunderna och hjälper till att inreda deras hem. Detta behöver inte leda till 

försäljning utan där hjälper de endast till att se vad som kan göras i kundens hem. Säljer 

de något är det givetvis bra men detta är inte huvudsyftet med hembesöken utan de gör 

dem för att de kan leda till att förtroende skapas mellan Topiary och kund. Topiary vill 

också att kunderna ska känna att de kan gå in i butiken bara för att titta, få tips och 

känna stämningen. Det ska kännas personligt och gemytligt att handla hos Topiary. 

Detta kan vara en av anledningar till att Topiary behåller sina befintliga kunder. Denna 

typ av service är väldigt betydelsefull för en liten detaljhandlare och dess kunder då det 

gör detaljhandlaren speciell. Topiary vill också ge kunderna en personlig känsla och det 

kan också bidra till att kunderna återkommer.  

 

För att behålla sina kunder arbetar även Village mycket med att kunden ska känna sig 

väl omhändertagen när de kommer in i butiken. De vill förmedla en känsla av att de som 

arbetar där är goa och glada tjejer, som alltid finns till hands. Eftersom butiken är större 

än Topiarys kan en uppfattning vara att det kan vara svårare för kunden att få kontakt 

med personalen, vilket gör att atmosfären inte känns lika personlig som hos Topiary. 

Dessutom ringer Village aldrig upp sina kunder eller skickar personligt adresserade 
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meddelanden, då butikschefen menar att det tar för mycket tid. Detta kan bidra till att 

kunden känner sig som en i mängden och att det i och med detta inte får någon 

personlig känsla av företaget.  

 

5.3.4 Förvärv av nya kunder 

Då reklam och marknadsföringsaktiviteter är kostsamt blir konsekvensen av detta att 

reklam och marknadsföringsaktiviteter ofta avvisas av mindre företag menar O’Donnell 

(2011). Att små företag inte har möjlighet att använda sig av reklam och promotion 

menar författaren i sin tur leder till att förvärvet av nya kunder också kommer att 

påverkas negativt och därför är det är viktigt för små företag att hitta andra sätt att nå ut 

till nya kunder.  

För att få nya kunder använder sig Topiary mycket av mun till mun-metoden. Eftersom 

de har begränsade resurser och inte kan lägga mycket av sin budget på marknadsföring 

för att nå ut till nya kunder, tror Topiary att deras rykte istället når kunderna genom att 

deras befintliga kunder sprider ryktet till sina vänner och bekanta. Detta skiljer sig en 

aning från hur Village arbetar för att locka nya kunder. Då de inte har lika begränsade 

resurser använder de sig istället av mycket annonsering i tidningar, skyltfönster och 

kundindragare utanför butikerna. Arnesson uttrycker att nya kunder är samma sak som 

fönstertittare som går förbi och därför är det viktigt att tydligt visa vad butiken erbjuder 

och ha någon slags kundindragare utanför butikerna. Enligt observationerna uppfattades 

Villages skyltfönster som mycket rena och snygga och det märktes att det fanns en 

tanke bakom dem. Detta kan påverka företaget positivt då kunden tydligt kan se vad 

butiken erbjuder, vilket i sin tur kan leda till att kunden blir nyfiken och går in i butiken 

för att kolla vidare. Topiarys skyltfönster uppfattades dock inte som lika genomtänkta 

vilket kan komma och påverka företaget negativt. Som kund kan det vara svårt att se 

vad butiken erbjuder då deras skyltfönster kan uppfattas som röriga med massvis av 

produkter och därför kan det vara svårt att inspirera kunderna och få dem att gå in i 

butiken. Det finns ingen förklaring till varför Topiary inte lägger mer tid på sina 

skyltfönster, då de har begränsade resurser och skyltfönster är ett billigt sätt för dem att 

marknadsföra butiken på.  
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5.3.5 Andra påverkandefaktorer på små företags marknadsföring 

Ett litet företags marknadsföring påverkas av många olika faktorer som exempelvis sin 

omgivning menar Carson & Gilmore (2000). Priset som Topiary fick, för årets 

inredningsbutik åren 2007 och 2011, är en omgivningsfaktor som påverkar deras 

marknadsföring. Detta tycker Bertilsson har blivit en typ av marknadsföring för butiken, 

och hon beskriver det som många ringar på vattnet. Denna utmärkelse är väldigt bra för 

Topiary då det precis som Bertilsson säger kan skapa många ringar på vattnet och det 

ger butiken gratis marknadsföring. Utmärkelsen kan även leda till att kunder som ännu 

inte besökt butiken gör det vilket in sin tur kan leda till nya kunder och ökad försäljning.  

 

5.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är det, på grund av den höga konkurrensen, nu nödvändigt för 

enskilda detaljhandlare att förändra sina strategier och på något sätt differentiera sig mot 

sina konkurrenter, för att skaffa sig konkurrensfördelar och överleva på marknaden.  

 

För att kunna utforma konkurrensfördelar och en vinnande strategi bör företag först 

kartlägga den befintliga affärsverksamheten genom en SWOT-analys. Att Topiary inte 

genomför någon SWOT-analys eller andra typer av analyser kan därför bli ett problem 

för dem då det kan vara svårt att veta vad butiken och butiksägaren gör rätt eller fel utan 

att först jämföra med andra butiker. Det blir också svårt att se vilka faktorer som 

faktiskt kan ses som konkurrensfördelar.  

Topiary anser att deras konkurrensfördelar, och det som skiljer butiken mot andra 

inredningsbutiker i Kalmar är att de använder sig av andra leverantörer än vad deras 

konkurrenter gör och att deras sortiment handplockas. Enligt Grant (2010) är det dock 

svårt att differentiera produkter som är tekniskt enkla och som tillfredställer 

okomplicerade behov eftersom de begränsas av både tekniken och marknadsfaktorer. 

Detta bör Topiary ha i åtanke när de säger att de vill differentiera sig via sitt sortiment.  

Vad gäller Topiarys sortiment har de inte någon grundlig tanke bakom det utan det är 

snarare känslan som avgör när de ska göras inköp till butiken. Det finns dock en risk 

med att inte ha någon bakomliggande tanke bakom sitt sortiment, då det blir lätt för 

företaget att tappa den röda tråden i sitt sortiment och att sortimentet då blir för brett. 



60 
 

 
 

Enligt Village är deras konkurrensfördel och det som skiljer dem från andra 

inredningsbutiker framförallt deras textiler. På grund av detta kan man se att även 

Village vill differentiera sig genom sitt sortiment. De differentierar sig genom att ta 

fram egendesignade textiler som de sedan utgår från när de ta fram det resterande 

sortimentet. Detta framgår däremot inte så tydligt i butiken, men enligt intervjun med 

Village var det klart och tydligt att det var textilerna som var basen för sortimentet och 

att det var deras utarbetade strategi. Därmed verkar Village arbeta som teorierna säger 

att företagen ska göra för att bli framgångsrika, då det finns en tanke med varje produkt 

som säljs. 

Enligt teorierna finns det också andra faktorer som företagare bör ta hänsyn till när de 

utformar sina strategier, som exempelvis resurser och kunskap. Topiary anser att deras 

främsta resurs är deras kunskap. En tolkning av detta kan vara att de inte har så mycket 

resurser utan istället blir ägarens kunskap som dekoratör inom området, butikens 

främsta konkurrensfördel gentemot andra inredningsföretag. Village svarar att deras 

främsta resurs är personalen. Det tolkas som att Village konkurrensfördel istället är 

innehavandet av mycket mänskliga resurser.  

Vad gäller butikernas läge är både Topiarys läge och Villages läge ett A-läge. Dock 

utnyttjar ingen av butikerna dessa lägen på bästa sätt. Uppfattning är att både Topiary 

och Village inte gör något för att få butikerna att synas utåt och på grund av detta kan 

förlora många potentiella kunder. 

Vad gäller marknadsföringen finns det enligt empirin i denna studie vissa skillnader i 

små och företags marknadsföringsaktiviteter. Bland annat hanteras all marknadsföring 

hos Village helt centralt, vilket är motsatsen till Topiary där Bertilsson sköter all 

marknadsföring själv. Det finns dock en fördel för Topiary i att de själva tar alla beslut 

angående marknadsföringen, då de lättare kan rikta sin marknadsföring till att passa de 

lokala kunderna. På Village sker istället all marknadsföring rikstäckande, vilket betyder 

att de inte kan anpassa sin marknadsföring till lokala avvikelser lika väl som Topiary. 

Village använder sig också av annonsering i tidningar, skyltfönster och kundindragare 

utanför butikerna. Topiary använder sig istället mycket av mun till mun-metoden för att 

få nya kunder. Bertilsson berättar att Topiary istället för att använda sig av annonsering 

som är dyrt, hellre vårdar sina kundrelationer i butiken och få sina kunder att känna sig 

ompysslade. Andra sätt som Topiary använder sig mycket av för att marknadsföra sig är 
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sin egen hemsida och Facebook. Detta är ett smart sätt att marknadsföra sig på för 

detaljhandlare som har begränsade resurser, då det är ett effektivt och billigt sätt att nå 

ut till kunder.  

För att behålla sina kunder försöker Topiary skapa en personlig känsla till kunden. En 

typ av service som Topiary erbjuder sina kunder är att de kan åka hem till kunderna och 

hjälpa till att inreda deras hem. Denna typ av service är betydelsefull för en enskild 

detaljhandlare och dess kunder, eftersom det gör detaljhandlaren unik. För att behålla 

sina kunder arbetar även Village mycket med att kunden ska känna sig omhändertagen 

när de anländer till butiken. De vill förmedla en känsla av att de som arbetar i butikerna 

på Village alltid finns till hands. Eftersom butiken är större än Topiarys kan en 

uppfattning vara att det kan vara svårare för kunden att få kontakt med personalen, 

vilket gör att atmosfären inte känns lika personlig som hos Topiary.  
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6. SLUTSATS 

 

I det här kapitlet presenteras de svar på forskningsfrågorna som har ställts. Vi kommer 

att inleda kapitlet med att besvara underfrågorna till studien som sedan kommer leda 

fram till svaret på huvudforskningsfrågan och de rekommendationer vi vill ge till 

enskilda detaljhandlare. Vi avslutar sedan med att ge förslag till fortsatt forskning inom 

området.  

 

 

6.1 Hur arbetar en enskild detaljhandlare med sitt sortiment i 

jämförelse med en professionell kedja? 
 

En slutsats angående hur den enskilda detaljhandlaren arbetar med sitt sortiment är att 

denne inte följer någon noggrann planering eller har någon tydlig affärside. Detta kan 

vara en nackdel för dem, då det kan leda till att det blir svårt att hitta rätt produktmix 

och ett anpassat sortiment till butikens storlek. Därför är det påvisat att det som teorin 

säger om att det är viktigt med noggrann planering och en tydlig affärsidé, är av stor 

vikt och att det är därför något som de enskilda detaljhandlarna bör ta till sig.  

En annan slutsats är att det teoretiska förslaget om att butiker som är nischade har ett 

mer fokuserat och tydligt sortiment än professionella kedjor, inte kan styrkas i denna 

studie då den enskilda detaljhandlaren som har ett nischat sortiment inte är mer 

fokuserat eller tydligare än den professionella kedjan. Även det teoretiska påståendet 

om att kedjorna ofta arbetar med ABC-sortiment, kan inte heller styrkas i denna studie. 

Eftersom studien dock endast innefattar en enda kedja kan inga generella slutsatser dras.  

Att produkterna ofta är speciellt utformade för kunderna och att det ses som en styrka 

hos mindre företag, kan styrkas av vårt empiriska resultat. Detta visar sig då Topiary 

handplockar sitt sortiment för att det ska passa kunderna och de säger själva att det är 

deras styrka gentemot andra konkurrenter.  
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6.2 Hur arbetar en enskild detaljhandlare med sin marknadsföring i 

jämförelse med en professionell kedja? 
 

Enligt teorin har enskilda detaljhandlare väldigt begränsade resurser, vilket leder till att 

de får svårt att locka personal med efterfrågad och behövlig marknadsföringsmässig 

kompetens. Detta teoretiska påstående stämmer till viss del överens med resultatet i den 

insamlade teorin, då den mindre detaljhandlaren Topiary hade svårt att rekrytera ny 

personal. Dock låg svårigheten i den ekonomiska aspekten, att de inte hade tillräckligt 

mycket resurser för att anställa mer personal, snarare än att kunskapen att locka rätt 

personal. Slutsatsen blir att det svåra inte är att locka personal utan snarare att ha råd att 

anställa personal med rätt kompetens.  

På grund av de begränsade resurserna menar teorierna även att de små företagen istället 

måste förändra sina strategier, till att bli mer inriktade på att skapa och behålla 

kundrelationer. Teorierna säger även att world- of -mouth och personliga interaktioner 

är viktiga för små företag. Båda dessa påståenden kan styrkas av den empiriska studien 

då Topiarys främsta sätt att få nya kunder är just genom world- of- mouth. För att 

behålla sina kunder tar Topiary också personlig kontakt, exempelvis genom att de ringer 

till sina kunder när de vill kontakta dem istället för att skicka ut massmail som Village 

gör.  

Enligt teorierna ger även små företag bättre service till sina kunder och de är mer villiga 

att ta på sig extra kostnader för att uppfylla kundens önskemål. Enligt vårt empiriska 

resultat stämmer påståendet av att små företag ger bättre service till sina kunder. På 

grund av sina begränsade resurser kan de dock inte ta på sig extra kostnader. Däremot 

påvisar studien att den enskilda detaljhandlaren anstränger sig mer personligen för att 

uppfylla kundens önskemål. Exempelvis anordnar Topiary mingelkvällar och liknande, 

som kanske inte är lika kostsamma ekonomiskt, men som kan hjälpa kunden att 

uppfylla dennes behov.  

Planeringen av marknadsföring hos mindre detaljhandlare är enligt teorierna mer 

informell än hos de professionella kedjorna. Detta stämmer också överens med vad 

empirin i denna studie visar. Topiary använder sig inte av några traditionella 

marknadsföringsaktiviteter utan de anordnar istället specifika kvällar för kunderna och 

är med i olika evenemang för att nå ut till nya kunder.  
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6.3 Hur kan en enskild detaljhandlare differentiera sig mot en 

professionell kedja? 
 

Enligt de teoretiska påståendena kan en detaljhandlare differentiera sig mot de 

professionella kedjorna genom produktutveckling, produktkvalitet, produkter som är 

tekniskt komplexa och tillfredsställer komplexa behov, teknisk innovation, avancerad 

design och formgivning. Att dessa faktorer leder till differentiering kan inte styrkas av 

vår studie av en detaljhandlare i inredningsbranschen.  

Teorierna säger dock att differentiering också kan uppnås via resurser och kunskaper. 

Detta sätt att differentiera sig stämmer bra överens med det empiriska resultatet i denna 

studie och en slutsats blir därför att den enskilda detaljhandlarens kunskap är viktig för 

att kunna differentiera sig mot de professionella kedjorna.  

Andra faktorer som också kan ses som sätt för den enskilda detaljhandlaren att 

differentiera sig på är enligt denna studie personligare service, erbjuda kunden något 

extra, särskiljande marknadsföringsaktiviteter, genomtänkt koncept och utnyttjande av 

butiksläget. Dessa är också de rekommendationer vi vill ge den enskilda detaljhandlaren 

och nedan ges en mer detaljerad beskrivning av dem. 

 

6.4 Rekommendationer  
 

 Kunskap 

Ett sätt för den enskilda detaljhandlaren att differentiera sig är genom kunskap 

inom området. Eftersom mindre företag har begränsade resurser är kunskap allt 

viktigare för att kunna konkurrera med andra inredningsföretag på marknaden. 

Genom kunskap kan butiken erbjuda kunderna extra hjälp som de inte kan få 

någon annanstans, vilket kan leda till större förtroende som in sin tur leder till att 

kunden återkommer.  

 Erbjuda kunden något extra 

Ett annat sätt att differentiera sig på är att erbjuda kunden något mer, utöver det 

vanliga butikskonceptet. Detta kan exempelvis vara någon form av tjänst. Här är 

Topiary ett bra exempel eftersom de förutom sin butik även åker hem till sina 

kunder och hjälper de i hemmet med inredning. De små och enskilda 
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detaljhandlarna måste erbjuda någonting mer än vad kedjorna erbjuder för att 

locka kunder och för att få dem att återkomma.  

 Personligare service 

Ett annat sätt att differentiera sig är genom en mer personlig service mot 

kunderna. Det är viktigt att få kunden att känna sig speciell och inte som en i 

mängden som kunderna lätt kan göra hos de stora professionella kedjorna. De 

enskilda detaljhandlarna kan utnyttja situationen att det är svårt för stora kedjor 

att vara personliga och att kunderna lätt känner sig som en i mängden, genom att 

satsa på personlig kontakt och personligt adresserad reklam och därmed få 

kunden att känna sig speciell. Detta kan i sin tur också leda till att kunderna talar 

väl om företaget till sina vänner och bekanta och på så sätt kan företaget 

förvärva nya kunder. 

 Särskiljande marknadsföringsaktiviteter 

Ett annat sätt som enskilda detaljhandlare kan differentiera sig på är att använda 

sig av marknadsaktiviteter som de professionella kedjorna inte gör. Eftersom de 

små och enskilda detaljhandlarna har knappa resurser för marknadsföring kan de 

exempelvis anordna mingelkvällar eller att vara med i evenemang så som 

cityorienteringen. Detta är bra då det inte kräver lika mycket resurser som 

exempelvis annonsering. Det är också viktigt att de små detaljhandlare använder 

sig av sociala medier såsom Facebook för att kunderna lätt ska kunna hitta 

information om företaget och vad de erbjuder. Om detaljhandlaren använder sig 

av dessa är det dock viktigt att företagen ständigt uppdaterar dessa för att nå 

maximal effektivitet. Det är också viktigt att företagen har en uppdaterad 

hemsida.  

 Genomtänkt koncept 

Det är också viktigt för en mindre detaljhandlare att ha ett starkt och 

genomgående koncept och en speciell nisch som gör butiken unik. Att ha ett 

starkt och genomgående koncept och en nisch är ett sätt att särskilja den enskilda 

butiken från de stora professionella kedjorna och gör att kunderna fördrar den 

lilla butiken framför andra. Dessutom är det också viktigt att det finns en tydlig 

bakomliggande tanke bakom vad för produkter de köper in och vem som är den 

tilltänkta kunden till produkten. Köper den enskilda detaljhandlaren endast in det 

ägaren finner är fint för stunden och inte har någon bakomliggande tanke med 

vilken typ av kund som kommer att köpa denna finns det en risk för att 
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produkten bara kommer stå kvar på hyllan och ta plats och bli ekonomiskt 

oeffektiv. 

 Utnyttja butiksläget 

Många av de enskilda detaljhandlarna har oftast ett bra läge nära eller mitt i 

stadskärnorna och detta måste utnyttjas. De små butikerna måste utnyttja detta 

läge bättre och anstränga sig mer för att synas. Exempel på saker de kan göra för 

att synas bättre är exempelvis att använda ”trottoarpratare” och exponera sina 

skyltfönster på ett genomtänkt sätt som väcker intresse.   

 

6.5 Fortsatt forskning 

Efter att har tagit del av den teori som finns inom området, är det tydligt att forskningen 

är främst inriktad på de professionella kedjorna. Ämnet har tagits upp och forskats om 

tidigare men då för mycket länge sedan, vilket gör att det blir svårt att anpassa och 

använda denna forskning till nuvarande studier. Vi, tillsammans med tidigare forskare 

menar därför att det är viktigt att genomföra vidare studier inom området så att de 

enskilda detaljhandlarna inte riskerar att försvinna, vilket kommer att leda till att 

variationen för kunderna kommer att minska. 

Våra rekommendationer till fortsatt forskning är att utföra en större studie än den vi 

genomfört genom att jämföra och intervjua fler företag och på så sätt få ett mer generellt 

svar på forskningsfrågan. Det vore också intressant att studera om det är svårare eller 

enklare att lyckas som enskild detaljhandlare i någon specifik bransch, som exempelvis 

inom klädesbranschen. Vidare vore det intressant att se hur branscherna skiljer sig åt.  
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BILAGOR 

Intervjufrågor till Topiary 

Bakgrund 

 När startades företaget? 

 Vilken är er affärsidé? 

 Vilka kunder vänder ni er till? Har ni en specifik kundgrupp? 

 Hur drivs företaget? (kedja, enskild) 

Sortiment 

 Hur planerar ni ert sortiment? 

 Hur planerar ni era inköp? 

 Hur ofta gör ni inköp? 

 Har ni ett säsongsbetonat sortiment? 

 Märker ni någon skillnad på olika årstider? I så fall hur? 

 Vilken tanke ligger bakom ert sortiment?  

 Har ni ett djupt eller grunt sortiment? 

 Finns det en tanke med ert butiksläge? I så fall vilken? 

Marknadsföring 

 Hur planerar ni er marknadsföring? 

 Hur marknadsför ni butiken och sortimentet? 

 Vilka marknadsföringskanaler använder ni? (TV, annonsering, radio, sociala 

medier) 

 Hur mycket resurser läggs på marknadsföring? (i procent ungefär) 

 Vad anser ni är er främsta resurs? 

 Hur gör ni för att behålla befintliga kunder? 

 Vad gör ni för att locka nya kunder? 

 Hur samlar in information om era kunder och era konkurrenter?  

 

 På vilket sätt tror ni att ni skiljer er mot andra butiker? 
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Intervjufrågor till Village i Kalmar 

Bakgrund 

 När startades företaget? 

 Vilken är er affärsidé? 

 Vilka kunder vänder ni er till? Har ni en specifik kundgrupp? 

 Hur drivs företaget? (kedja, enskild) 

Sortiment 

 Hur planerar ni ert sortiment? 

 Bestämmer ni själva vilket sortiment som ska köpas in? (Kedja) 

 Använder ni er av ABC-sortiment? I så fall vilken typ har ni? (Kedja) 

 Hur planerar ni era inköp? 

 Hur ofta gör ni inköp? 

 Har ni ett säsongsbetonat sortiment? 

 Märker ni någon skillnad på olika årstider? I så fall hur? 

 Vilken tanke ligger bakom ert sortiment?  

 Har ni ett djupt eller grunt sortiment? 

 Finns det en tanke med ert butiksläge? I så fall vilken? 

Marknadsföring 

 Hur planerar ni er marknadsföring? 

 Hur marknadsför ni butiken och sortimentet? 

 Hur mycket bestämmer ni själva över marknadsföringen? (Kedja) 

 Hur mycket styrs centralt? (Kedja) 

 Vilka marknadsföringskanaler använder ni? (TV, annonsering, radio, sociala 

medier) 
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 Hur mycket resurser läggs på marknadsföring? (i procent ungefär) 

 Vad anser ni är er främsta resurs? 

 Hur gör ni för att behålla befintliga kunder? 

 Vad gör ni för att locka nya kunder? 

 Hur samlar in information om era kunder och era konkurrenter?  

 

 På vilket sätt tror ni att ni skiljer er mot andra butiker? 

 

Intervjufrågor till Village huvudkontor 

 Vilka kunder vänder ni er till? Har ni någon specifik kundgrupp? 

 Hur planerar ni era inköp? 

 Hur planerar ni ert sortiment? 

 Hur fungerar det med butiksläget? Har ni bestämmelser kring detta? 

 Hur planerar ni er marknadsföring? 

 Hur marknadsför ni butiken och sortimentet? 

 Vilka marknadsföringskanaler används? (TV, annonsering, radio, sociala 

medier) 

 Hur mycket resurser läggs på marknadsföring? (i procent ungefär) 

 Vad anser ni är er främsta resurs? 

 Hur samlar in information om era kunder och era konkurrenter?  

 På vilket sätt tror ni att ni skiljer er mot andra butiker? 

 

Observationer 

Vi observerade:  

 Hur butikerna exponerar i sina skyltfönster 

 Hur de marknadsför sin butik på gatan 

 Hur butikerna presenterar sitt sortiment 

o Finns det en tydlig struktur? 

o Någon röd tråd? 

 Vad personalen förmedlar för känsla 
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 Prisskillnader 

 Företagens hemsidor 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade 

Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och 

utvecklingspotential för utbildning och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det 

omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och 

konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
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