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Sammanfattning  
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Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Företagsekonomi, 2FE65E, VT 2014 

  

Författare: Denise Blomberg och Johanna Johansson  

Handledare: Åsa Lindström 

  

Titel: Något nästan förbjudet, en orakad nisch och en fika hos mormor: En studie 

om småföretagares konkurrenskraft 

  

Bakgrund: Små företag är en stor del av det svenska näringslivet, och trots att de stora 

svenska företagen utgör enbart 0,1 procent står de för 40 procent av omsättningen och 

de anställda i det svenska näringslivet. Det här innebär stor konkurrenskraft gentemot de 

små och medelstora företagen. Även EU engagerar sig i att öka de små och medelstora 

företagens konkurrenskraft gentemot stora aktörer på marknaden då de påverkar 

marknadens ekonomiska tillväxt, innovation, sysselsättning och sociala interaktion. Vi 

kan även se svårigheter för små företag, som exempelvis ökad konkurrens genom 

globalisering, från stora aktörer, e-handelsutveckling samt tillväxthinder. Då 

konkurserna inom handeln har ökat ser vi det som intressant att undersöka små 

företagares konkurrenskraft på den svenska detaljhandelsmarknaden. 

  

Syfte: Syftet med denna uppsats är att identifiera faktorer för konkurrenskraft och 

analysera dess betydelse, samt belysa utvecklingsmöjligheter för småföretag inom 

detaljhandeln på den svenska marknaden. 

 

Metod: Arbetet utgår från en deduktiv ansats där en kvalitativ datainsamling har 

genomförts med utgångs punkt i sekundärdata genom en litteraturstudie. Sedan har 

primärdata samlats in genom semistrukturerade personliga intervjuer med småföretag 

inom detaljhandeln. 

  

Resultat: I litteraturstudien har fem områden växt fram vilket även i empiriinsamlingen 

visat sig fungera som medel för att skapa konkurrenskraft. De områden som växt fram 

är Varumärke involverande mervärde och varumärksbyggande samt 

varumärkesstrategier, Relationer och Nätverk, Personal som involverar personalens 

påverkan samt internmarknadsföring och servicekultur, Platsens betydelse inkluderande 

servicelandskap samt platsmarknadsföring och sista området är Internet vilket 

involverar företags internetnärvaro samt sociala medier.  

 

Nyckelord: småföretag, konkurrenskraft, varumärke, relationer, nätverk, personal, 

internet, platsmarknadsföring, servicelandskap, social media, internmarknadsföring, 

servicekultur 
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Abstract 
Thesis, Retail and Service Managementprogrogram, School of Economics at 

Linnaeus University, Business Economics, 2FE65E, Spring 2014 

 

Author: Denise Blomberg and Johanna Johansson  

Supervisor: Åsa Lindström 

  

Title: Something almost forbidden, an unshaved niche and a cup of coffee at 

grandmas’: A study about small businesses competitiveness 

  

Background: Small companies are a large part of the Swedish business sector and 

despite the fact that the large companies only represent 0.1 percent of the Swedish 

companies, they account for about 40 percent of the sales and employment in the 

Swedish business sector. This leads to a large competitiveness compared to the small 

and medium enterprises. The EU is committed to increase the small and medium sized 

enterprises competitiveness compared to the large companies on the market because 

they affect the growth of the market economy, innovation, employment and social 

interaction. We can also see difficulties for small companies in increased competition 

through globalization, from larger companies, e-commerce development and growth 

barriers. As the bankruptcies in trade have increased we consider it interesting to 

investigate small companies’ competitiveness in the Swedish market. 

 

Aim: The purpose of this paper is to identify factors for competitiveness and analyze its 

significance, and to highlight development opportunities for small businesses in the 

retail sector in the Swedish market. 

  

Method: The paper takes a deductive approach where qualitative data gathering was 

carried out with the starting point of the secondary data through a literature review. 

Then primary data has been gathered through semi-structured personal interviews with 

owners of small companies in the retail sector.  

  

Results: In the literature review five areas emerged which our empirical data have 

shown to act as means for creating competitiveness. The areas that emerged are Brand 

involving value adding and brand building and brand strategies, Relationships and 

Networks, personnel including personnel influence, internal marketing and service 

culture, The significance of place which involves servicescape, location and place 

marketing, and the final area is Internet, which involve companies’ presence on the 

internet and social media.  

 

Keywords: small business, competitiveness, brand, relationship, networks, personnel, 

internet, place marketing, servicescape, social media, internal marketing, service culture 
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1 INLEDNING 
I vårt inledande kapitel kommer vi att beskriva vårt ämne och ge en beskrivning på 

konkurrenskraft samt hur det är relaterat till vår forskningsfråga. Vidare kommer vi att 

presentera vårt syfte och de avgränsningar som vi har använt i vår studie. 

 

1.1 Bakgrund 
Enligt Gouardéres (2013) arbetar Europaparlamentet med att öka de små och medelstora 

företagens konkurrenskraft i EU, då de små och medelstora företagen står för 99 procent 

av EUs företag. Burns (2011) tar upp fyra punkter som basen för konkurrensstyrka, de 

berör vilka kunder företaget har, vilka fördelar dessa söker vid köp av en produkt eller 

tjänst, varför de skulle välja att handla av företaget istället för av konkurrenterna och till 

sist vilka styrkor företaget har och hur de kan användas för att skapa fördelar. De 99 

procent av företagen som är små och medelstora påverkar enligt Europeiska 

kommissionen (2014) marknadens ekonomiska tillväxt, innovation, sysselsättning och 

sociala interaktion. Vidare menas att det ställs högre krav på små och medelstora företag 

för att de ska kunna vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden. Falonius (2010) 

menar att dagens företag skapar sin konkurrenskraft genom att hela tiden omvärdera 

samt ompröva sina affärsprocesser för att stärka de relationer företaget har till 

exempelvis sina kunder, medarbetare och samarbetspartners. Han menar även det bör 

göras för att företaget vill öka mervärdet som kunden upplever i erbjudandet. Då det 

visas ett stort intresse från EU att satsa på små företag, att hjälpa dem att utvecklas samt 

få en möjlighet att stå emot stora aktörer på marknaden ser vi att det skulle vara 

intressant att undersöka småföretag även på den svenska marknaden.  

 

På dagens marknad har förändringar ökat enligt Welbourne och Pardo-del-Val (2009) 

vilket gör att konkurrensen för dagens företagare är större än tidigare. Strategic 

Direction (2013) hänvisar till McGrath, professor vid Columbia Business School, som 

menar att det är ovanligt för företag att ha övertag någon längre tid. Vidare beskriver 

hon att företag ständigt måste förnya sig i sina strategier för att skapa konkurrens-

fördelar, då kunder och konkurrenter blivit allt mer oförutsägbara. Konkurrens mellan 

företag på den svenska marknaden menar Tillväxtanalys (2009) består av vinnare och 

förlorare. Genom att ett företag vinner förlorar samtidigt ett eller flera andra företag i 

sin tur marknadsandelar. Grönroos (2008) menar istället att win-win situationer kan ske 

genom relationer och nätverksbyggande till såväl kunder, personal, leverantörer som 
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andra företag. Enligt Konkurrensverket (2013) leder konkurrens till pressade priser, 

förhöjd kvalitet och ett större utbud av varor och tjänster. Vidare menar de även att det 

leder till större möjligheter på den globala marknaden. Konkurrens tvingar företag till 

effektivisering och utveckling vilket leder till att mindre effektiva företag tvingas lämna 

marknaden samtidigt som konkurrenspolitiken strävar efter att hjälpa nya företag att 

utmana redan aktiva företag. Vargo och Lusch (2008) menar att det idag är service som 

är den avgörande faktorn som beträffar konkurrensen i branscher där det finns flera 

företag som erbjuder liknande varor. De menar att service överstiger tidigare prisfokus 

och att servicen kan vara avgörande vid val av företag som erbjuder liknande varor, 

vilket även har blivit mer och mer tydligt då det blivit vanligare med outsourcing samt 

att fler företag väljer att specialisera sig. 

 

Enligt Ekonomifakta (2014) fanns det drygt en miljon företag i Sverige 2013 där en 

tydlig majoritet på ungefär 99,4 procent utgörs av företag med under 50 anställda. De 

99,4 procent utgörs i sin tur av 25,5 procent av små företag med 1-49 anställda, vilket i 

sin tur innebär att 73,9 procent av företagen bedrivs utan några anställda. Enligt 

Ekonomifakta (2011) är små och medelstora företag en stor del av det svenska 

näringslivet, mer specifikt 99,9 procent, och beräknas att öka. Vidare beskrivs att små 

och medelstora företag står för ungefär 60 procent av omsättningen och de anställda i 

det svenska näringslivet. Vilket i sin tur innebär att storföretagen står för de resterande 

40 procenten, trots att de endast utgör 0,1 procent av företagen.  

 

1.2 Problemdiskussion 
Då små företag är en stor del av de totala företagen i Sverige, och då även EU har valt 

att satsa på små företag och deras konkurrenskraft har vi ovan konstaterat att det är 

intressant att undersöka svenska småföretags konkurrenskraft. Enligt Tillväxtanalys 

(2014) ökade konkurserna inom handeln med 10,4 procent under 2013, i jämförelse 

med 2012 vilket innebär att antalet konkurser under 2013 inom handeln var 1811 

stycken vilket i sig var cirka 23,5 procent av de totala företagskonkurserna. 

Konkurserna ledde även till att cirka 25 800 anställda drabbades. Welbourne och Pardo-

del-Val (2008) menar att konkurrensen är starkare än någonsin för dagens företagare. 

De anser att det beror på att nästan alla företag nu även konkurrerar med den globala 

marknaden och de möjligheter som kunderna har genom att de kan handla varor och 

produkter över hela världen.  
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Burns (2011) menar att tidigare definitioner av småföretag är problematiska då det 

tidigare skrivits att små företag har en liten del av marknaden och på så sätt inte kan 

påverka pris och kvantitet. Stora aktörer, som Intihar och Pollack (2012) kallar ”big 

box”-återförsäljare, kan bli problematiskt för små familjeägda företag, och enligt oss 

även övriga små företag. Då de stora aktörerna ofta agerar på en global marknad och 

drar fördelar i sina verksamheter genom inköp, reklam och infrastruktur. Burns (2011) i 

sin tur menar att många småföretag arbetar på en nischad marknad, och ibland inte har 

några direkta konkurrenter och att på så sätt både har en stor del av och en stor påverkan 

på sin marknad. Även Adelina (2008) menar att små och medelstora företag har svårt att 

konkurrera med de större företagen på marknaden eftersom de har svårt att tillgå de 

medel som behövs inom kapital, marknadsföring och teknologi för att kunna 

differentiera sig på marknaden. Burns (2011) håller med om det här och menar även att 

medelstora och stora företag har fördelar gentemot de små i fråga om finansiering då de 

i regel har lättare att stå emot vid finansiella baksslag. Welbourne och Pardo-del-Val 

(2008) menar istället att småföretagen kan ha en konkurrensfördel mot storföretagen 

genom att de kan vara mer flexibla gentemot storföretagen och då har lättare att möta 

kundernas önskemål och behov.  

 

Irina (2008) påpekar att det för småföretag kan ligga brister i personalresurser och 

förmågan i att använda sig av konsulter och IT på rätt sätt. Welbourne och Pardo-del-

Val (2009) menar att internet gett småföretag fördelar på marknaden då de lättare kan 

komma i kontakt med kunder över hela världen och få en möjlighet att konkurrera med 

stora aktörer. Eriksson, Hultman och Naldi (2008) i sin tur menar att små företag har 

svårt att följa med i e-handelsutvecklingen, till skillnad från de stora företagen, vilket de 

ser som ett problem då små företag är en stor del av den ekonomiska tillväxten och 

skapandet av arbetstillfällen. Vidare menar de att småföretag drivs till att anpassa sig 

genom krav från samarbetspartners, kostnadsbesparingar eller förbättrade resultat samt 

organisatoriska möjligheter. Enligt Beheshti och Salehi-Sangari (2006) har information- 

och kommunikationsteknologi blivit en stor del av kunders och företags dagliga 

aktiviteteter, de menar även att internet kan erbjuda en möjlighet för små företag att 

utveckla sin konkurrenskraft. Eriksson, Hultman och Naldi (2008) diskuterar e-handel 

och att småföretagare avstår från att ta del av alla möjligheter för att de saknar 

kunskaper kring vilka fördelar e-handel kan tillföra. 
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Burns (2011) menar att det tidigare skrivits att ägarstyrda småföretag är självständiga då 

de inte måste forma sig utefter något större företag och att de då har möjligheten att fatta 

sina egna beslut utan påverkan utifrån. Författaren menar att det blir problematiskt då 

alla småföretag inte enbart är ägarstyrda, även att småföretag skulle definieras utifrån att 

ägaren är delaktig genom alla moment i företaget och beslutsfattande blir problematiskt. 

Det menar han beror på att det finns en stor bredd på ansvars- och auktoritetsområden 

även om denna punkt kan vara aktuell för definitionen av mikroföretag. Svenskt 

näringsliv (2010) tar upp svårigheter för egenföretagares möjlighet till tillväxt vilka är 

höga personalkostnader, avgifter och skatter, lönsamhetsbegränsningar, administration 

kring bland annat lagar och regler samt brister i efterfrågan på marknaden. Bland 

småföretag menar Ekonomifakta (2011) att 30 procent av de 19 000 företagare som 

blivit tillfrågade ser stora problem med att växa genom att anställa fler för att de inte 

hittar kompetensen. Vidare menar de att de upplever andra tillväxthinder som brist på 

tillgång till finansiering samt lagar och myndighetsregler.  

 

1.3 Problemformulering 
Som diskuterats ovan är små företag en stor del av det svenska näringslivet och utgör 

ungefär 99,4 procent av de svenska företagen. Trots att de stora företagen enbart utgör 

0,1 procent står de för ungefär 40 procent av omsättningen och de anställda i det 

svenska näringslivet vilket innebär stor konkurrenskraft gentemot de små och medel-

stora företagen. Även EU engagerar sig i att öka de små och medelstora företagens 

konkurrenskraft gentemot stora aktörer på marknaden då de påverkar marknadens 

ekonomiska tillväxt, innovation, sysselsättning och sociala interaktion. Vi kan även se 

svårigheter för små företag, som exempelvis ökad konkurrens genom globalisering, från 

stora aktörer, e-handelsutveckling samt tillväxthinder. Då konkurserna inom handeln 

har ökat ser vi det som intressant att undersöka små företagares konkurrenskraft på den 

svenska marknaden, vilket för oss vidare till forskningsfrågan: 

 

 Hur skapar småföretagare inom detaljhandeln konkurrenskraft på den svenska 

marknaden? 
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1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att identifiera faktorer för konkurrenskraft och analysera 

dess betydelse, samt belysa utvecklingsmöjligheter för småföretag inom detaljhandeln 

på den svenska marknaden. 

 

1.5 Avgränsningar och förklaringar 
På EUs officiella hemsida (u.å.) definieras företag som mikroföretag, små företag eller 

medelstora företag. Mikroföretag innebär att företaget har färre än 10 anställda samt att 

omsättning eller balansomslutning varje år är lägre än 2 miljoner euro per år. Små 

företags omsättning eller balansomslutning understiger 10 miljoner euro per år samt har 

färre än 50 anställda. Företag med färre än 250 anställda samt årsomsättning under 50 

miljoner euro alternativt en balansomslutning under 43 miljoner euro per år definieras 

istället som medelstora företag. Vi kommer i denna rapport att fokusera på företag med 

under 15 anställda, vilket då involverar mikro samt små småföretag. Vi har även valt att 

avgränsa oss till den svenska detaljhandeln mellan företag mot kund samt utesluta 

franchiseföretag för att vi ser stora möjligheter till ett bra resultat utifrån denna 

avgränsning.  
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2 METOD 
I det här kapitlet presenterar vi vårt val av metoder under vår forskningsprocess. Vi 

beskriver kvalitativ forskningsmetod, forskningsansats, datainsamlingen av sekundär- 

och primärdata samt forskningskvalitet. Avslutningsvis redogör vi för vår kunskaps-

process och metodkritik.  

 

2.1 Forskningsmetod 

Vid val av forskningsmetod kan forskaren enligt flertalet författare, som exempelvis 

Patel och Davidson (2011), Christensen et al. (2012) samt Bryman och Bell (2010) välja 

mellan att använda sig av en kvalitativ eller kvantitativ studie. Då vi vill få en djupare 

kunskap kring vår forskningsfråga kommer vi att använda oss av en kvalitativ studie, 

vilket stämmer överens med Patel och Davidson (2011) som menar att en kvalitativ 

studie ämnar komma mer på djupet än vad en kvantitativ studie gör. Även Olsson och 

Sörensen (2011) styrker det genom att skriva att kvalitativa undersökningar leder till en 

djupare och mer mångsidig förståelse genom tolkning. Ekengren och Hinnfors (2012) 

menar även de att kvalitativ forskning utgår från tolkningar av flera olika aspekter som 

valts att undersökas. Olsson och Sörensen (2011) menar att de kvalitativa studierna rör 

specifika kontexter i speciella miljöer under specifika omständigheter och tidpunkter. 

Christensen et al. (2012) beskriver kvalitativa studier som att forskaren tolkar och 

försöker förstå någonting och menar att det är mönster och processer som studeras, 

vilka forskaren försöker finna i den sociala verkligheten som valts att undersökas.  

 

Patel och Davidson (2011) beskriver även att den kvalitativa datainsamlingen främst rör 

vad de kallar ‘mjuk data’ i form av textmaterial, till skillnad från en kvantitativ studie 

som främst behandlar numerisk data. Även Christensen et al. (2012) beskriver 

kvantitativa studier som baserade på siffror, medan de kvalitativa består av bilder och 

ord. Patel och Davidson (2011) menar att en kvalitativ undersökning består av 

genomgående analyser under arbetets gång vilket även Christensen et al. (2012) tar upp 

som att en kvalitativ undersökning består av en process. Det innebär att datainsamling 

och analys sker samtidigt då forskaren till stor del kommer börja analysera intervju-

personens respons direkt och löpande genom arbetets gång. Den genomgående 

processen kan även underlätta för forskaren att under insamlingens gång analysera 

löpande för att undvika att få en stor mängd data att analysera i efterhand. Patel och 

Davidson (2011) menar att information som uppkommer under arbetets gång kan vara 
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nytt för forskarna vilket i en kvalitativ studie kan leda till nya infallsvinklar och tillföra 

fördelar till undersökningen.  

 

Ekengren och Hinnfors (2012) tar upp problemområden vid kvalitativa undersökningar 

där forskaren använder sig av kvantitativa begrepp som till exempel ”mycket” och 

”litet” eller ”mer” och ”mindre”. Det är även av vikt att forskaren tydliggör vad för 

empiri som samlats in och hur denna ska redovisas. Det här har vi varit medvetna om 

genomgående under arbetet och därför utformat en begreppsmodell i slutet av 

teorikapitlet där vi tydliggjort de olika delarna som kommer att redovisas i empirin.  

 

2.1.1 Forskningsansats 

Enligt Patel och Davidson (2011) utgår en kvalitativ studie vanligtvis från ett induktivt, 

deduktivt eller abduktivt arbetssätt. Ett induktivt angreppssätt menar Bryman och Bell 

(2010) styrs av att forskningsansatsen och att resultatet av den bestämmer vilka teorier 

forskaren ska använda i sin forskning. En deduktiv ansats däremot låter teorin styra 

vilket resultatet och observationerna blir. Patel och Davidson (2011) förtydligar det 

ytterligare och menar att en forskare som använder sig av det induktiva synsättet följer 

upptäckandets väg tillskillnad från det deduktiva synsättet som följer bevisandets väg. 

Forskningen kan dock även visa drag av båda ansatserna och enligt Bryman och Bell 

(2010) resulterar det i en abduktion vilket kombinerar de båda synsätten under arbetets 

gång. Vi kommer att utgå från en deduktiv forskningsansats vilket Patel och Davidson 

(2011) menar utgår från redan existerande teori och att den sedan bestämmer vad för 

data som kommer att samlas in. Olsson och Sörensen (2011) beskriver att deduktion 

används för att öka kunskaper med hjälp av redan existerande teori. 

 

Att utgå från en deduktiv forskningsansats kan enligt Patel och Davidson (2011) vara 

bra då forskningsprocessen inte påverkas lika mycket av den enskilde forskaren då 

processen utgår från den befintliga teorin. Alvehus (2013) menar dock att deduktion kan 

bli problematiskt vid kvalitativa studier på grund av tolkningsprocessen och att det är 

troligt att det sker någon form av abduktion.  Patel och Davidson (2011) tar även upp att 

det finns en risk för att undersökningen färgas av den befintliga teorin till den grad att 

det blir svårt för forskaren att upptäcka något nytt och intressant. 
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2.2 Datainsamling 
2.2.1 Sekundärdata 

Sekundärdata menar Bryman och Bell (2010) och Alvehus (2013) är data som forskaren 

inte har samlat in själv men som är av relevans för dennes forskning. Även Christensen 

et al. (2012) beskriver sekundärdata som data som samlats in och sammanställts tidigare 

och redan finns tillgänglig. De tar även upp fördelar som att det är kostnads- och 

tidseffektivt då det i regel finns ett stort urval av källor. Bryman och Bell (2010) tar upp 

fördelar för forskare som inte har resurser i form av tid och pengar till att utföra 

forskningen själv. Forskaren behöver inte fundera över kvaliteten på insamlad data om 

denne har funnit den på en legitim plats. Alvehus (2013) diskuterar sekundärdatas 

relevans och anser att den bara har relevans om forskaren utformar en egen analys 

utifrån den. Jacobsen (2012) diskuterar nackdelen i att använda sekundärdata då den är 

framställd för att passa en annan forskning än den som nu ligger i fokus. 

Även Christensen et al. (2010) menar att det kan saknas relevanta källor och att den 

information som finns är svår att koppla till det ämne som undersöks, alternativt att det 

är data som blivit inaktuellt. Sekundärundersökningar är något som Friberg (2012) 

också diskuterar och menar att det bör användas i all informationssökning för att få fram 

ett relevant slutresultat. Vi har valt att studera litteratur som finns tillgängligt via 

Linnéuniversitetets bibliotek samt dess elektroniska plattform. Litteraturstudien kring 

konkurrenskraft för småföretag har fört oss in på nedanstående områden vilket, kommer 

ligga till grund för teoretiskt och empiriskt insamling.  

 

 Varumärke: Mervärde och Varumärkesbyggande samt Varumärkesstrategier 

 Relationer och Nätverk 

 Personal: Personalens betydelse samt Internmarknadsföring och Servicekultur 

 Platsens betydelse: Servicelandskap och Platsmarknadsföring 

 Internet: Företags internetnärvaro och Sociala medier 

 

2.2.2 Primärdata 

Primärkällor kallas de källor enligt Patel och Davidson (2011) samt Olsson och 

Sörensen (2011) som forskaren samlar in själv, vilket Alvehus (2013) stödjer samt 

tillägger är den empiriska data som skapats för denna undersökning. Enligt Christensen 

et al. (2012) är primärdata data som inte tidigare har samlats in, utan är istället 

empiriska datainsamlingar utförda av den aktuella forskaren. Jacobsen (2012) anser att 

den data som forskaren samlar in själv antingen består av intervjuer eller observationer.  
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För kvalitativa studier är det enligt Patel och Davidson (2011) främst aktuellt med 

intervjuer, vilka i regel består av låg strukturering med öppna frågor vilket ger 

respondenten möjlighet att besvara frågan utifrån sina egna ord. Även Alvehus (2013) 

tar upp olika standardiseringar av intervjuer. Frågorna kan antingen ha hög grad av 

standardisering med färdiga frågor, och ibland även färdiga svarsalternativ där 

fördelarna är att alla intervjuer blir enhetliga. Även Olsson och Sörensen (2011) tar upp 

fördelar med hög standardisering, som till exempel att intervjuerna inte kan påverkas av 

undersökaren till samma grad som ostrukturerade intervjuer eftersom samma ord och 

samma ordning används. Lantz (2013) menar även att intervjuaren fungerar som ett 

levande frågeformulär vid strukturerade intervjuer. Nackdelarna enligt Alvehus (2013) 

är istället att det blir svårt att verkligen nå på djupet, som forskaren i regel vill vid 

kvalitativa studier. Även Patel och Davidson (2011) menar att frågorna vid kvalitativa 

intervjuer kan ställas antingen standardiserat med samma ordning vid varje intervju 

alternativt med låg grad av standardisering utefter den ordning som känns mest naturlig 

vid varje individuellt tillfälle. En intervju som är helt ostrukturerad består enligt 

Alvehus (2013) i regel som mest av ett övergripande ämne som det diskuteras öppet 

kring. Patel och Davidson (2011) menar även att intervjuaren kan göra en lista över 

ämnen som ska beröras där respondenten har möjlighet att utforma sina svar fritt, vilket 

författarna kallar semistrukturerade intervjuer vilket vi har valt att använda.  

 

Följer forskaren metoden för semistrukturerade intervjuer menar Bryman och Bell 

(2010) att denne går efter en så kallad intervjuguide, vilket inte är fallet i en 

ostrukturerad intervju där forskaren enbart följer minnesanteckningar på sin höjd. 

Alvehus (2013) beskriver semistrukturerade intervjuer som den vanligaste metoden och 

att undersökaren då använder sig av områden eller teman att gå efter vid intervjuerna. 

Brinkmann (2013) menar även han att det vanligaste vid kvalitativa studier är semi-

strukturerade intervjuer. Det ger också undersökaren en möjlighet att styra samtalet in 

på det som denne anser är av vikt gentemot forskningsfrågan. Semistrukturerade 

intervjuer ställer även högre krav på intervjuaren enligt Alvehus (2013) då denne måste 

lyssna aktivt och vara beredd med följdfrågor. 

 

Lantz (2013) menar att olika grad av strukturering kommer ge olika resultat då de leder 

till olika sorters data och beskriver skilda sammanhang. Vi har valt att utföra semi-

strukturerade intervjuer för att låta respondenterna tala fritt kring vad de anser är av 
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vikt. När studien involverar flera forskare är en semi-strukturerad intervjuform att 

föredra enligt Bryman och Bell (2010) för att undvika missförstånd och för att få 

resultat från olika intervjuer som går att jämföra med varandra. Då vi valt en deduktiv 

ansats har vi börjat med en litteraturstudie och från det resultatet operationaliserat frågor 

som vi anser är av vikt för att få svar på vår forskningsfråga. Det stämmer även överens 

med vad Patel och Davidson (2011) skriver om att forskaren kan dra fördelar av att vara 

förberedd, att läsa om tidigare forskning inom ämnet för att få en teoretisk grund kan 

hjälpa forskaren att fokusera sina frågor eller ämnen kring olika områden som är av 

relevans. Alvehus (2013) menar även att det kan vara av vikt att inte ha för många 

frågor det kan resultera i att intervjun går ut på att få svar på alla frågor istället för att 

höra respondentens tankar. Enligt Patel och Davidson (2011) finns det även flera 

faktorer som kan påverka intervjun både utifrån intervjuaren och respondenten i deras 

beteende. Exempel på sådana faktorer är kön, ålder, social bakgrund, etnisk tillhörighet 

eller sexuell läggning men även maktsituationer där intervjupersonen kanske ser sig 

själv som företrädare för en grupp eller om den intervjuade är del av en utsatt grupp. 

 

Vid valet av våra respondenter har vi använt oss av vad Alvehus (2013) kallar 

strategiskt urval och vad Yin (2013) kallar avsiktligt urval. Vi har strävat efter att 

intervjua företag som kan generera riklig och relevant information. Alvehus (2013) 

menar att undersökningsfrågorna är vad som styr urvalet och vi har därav haft för avsikt 

att undersöka ägarna av små företag. Vi har även valt att undersöka företag med så stor 

bredd som möjligt i enighet med Yin (2013) som menar att respondenterna med fördel 

kan ge motstridig information för att generera riklig information och synpunkter. Enligt 

Ahrne och Svensson (2013) så kan forskaren välja antingen så lika undersökningsobjekt 

som möjligt för att jämföra resultatet eller objekt som skiljer sig åt för att få ett varierat 

resultat. Även Alvehus (2013) anser att heterogena urval leder till en större bredd på 

information. Han beskriver även nackdelar med att använda sig av ett strategiskt urval 

då det finns risk att gå miste om andra synvinklar. Vi kan även se att vår undersökning 

har fått en influens av bekvämlighetsurval då vi enbart undersökt företag inom två 

regioner, Kalmar och Mariannelund, och att vår undersökning eventuellt kunde fått en 

större bredd om vi även undersökt småföretag i andra regioner. Antalet respondenter 

och intervjuer menar Yin (2013) kan bli mer trovärdig av ett större antal än ett mindre. 

Ahrne och Svensson (2013) anser i sin tur att antalet respondenter bör utgå från så 

många som behövs för att besvara forskningsfrågan. Vi kan i vår undersökning se att vi 
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uppnått vad Alvehus (2013) kallar informationsmättnad då vi under empiriinsamlingen 

upplevt återkommande svar från våra respondenter. I vår undersökning består vår 

insamlade data av kvalitativa intervjuer med nedanstående respondenter. 

 

 Axelsson, Hans. Delägare i Stig Nilssons Cykelaffär i Kalmar.  

 Hansson, Tina. Delägare i Kullzénska Caféet i Kalmar.  

 Jeansson, Katarina. Delägare i Dillbergs Bokhandel i Kalmar.  

 Kylberg, Anita och Björn ägare av Drömmar i Vitt i Mariannelund. 

 Thunvall, Maria. Ägare av Bröllop och Fest i Kalmar.  

 

2.3 Forskningskvalitet 
Enligt Patel och Davidson (2011) krävs det att en undersökning har hög reliabilitet och 

validitet. Alvehus (2013) anser att en distinktion mellan reliabilitet och validitet måste 

påvisas för att visa kvalitet inom vetenskapen. Ekengren och Hinnfors (2012) anser att 

validitet och reliabilitet används för att säkerställa att rätt sak undersöks på rätt sätt. 

Patel och Davidson (2011) menar att trots att begreppen främst används vid kvantitativa 

studier går det även att omvända dem till kvalitativa studier, men då rör det istället hela 

forskningsprocessen, vilket även Christensen et al. (2012) stödjer.  

 

Patel och Davidson (2011) menar att reliabilitet i kvalitativa studier är nära besläktat 

med validitet som fokuserar mer på det unika och relevanta i svaren än att svaren ges på 

samma sätt. Enligt Christensen et al. (2012) innebär reliabilitet huruvida resultatet av en 

undersökning skulle bli detsamma vid en identisk eller likartad undersökning, vilket 

Alvehus (2013) stödjer. Ekengren och Hinnfors (2012) diskuterar reliabilitet och menar 

att metoden bygger på tillförlitlighet vilket i det här fallet innebär att en undersökning 

med hög reliabilitet inte innehåller slumpmässiga fel, noggrannhet är en grundläggande 

premiss. Vidare menar Christensen et al. (2012) att det finns två problematiska faktorer 

vid användandet av reliabilitet i kvalitativa metoder. Det första problemet är att 

kvalitativ data uppkommer genom interaktioner med specifika individer i speciella 

miljöer under speciella sammanhang. Ytterligare ett problem är att det vid kvalitativa 

studier inte är någon skillnad på undersökare och mätinstrument, vilket leder till att 

reliabiliteten enbart kan kopplas till den specifika undersökaren. Creswell (2014) anser 

att forskaren styrker sin reliabilitet genom att undersöka att inga uppenbara misstag har 

begåtts i exempelvis transkriberingen av intervjuerna.   
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Validitet anser Alvehus (2013), Patel och Davidson (2011), samt Olsson och Sörensen 

(2011) avser om det som var tänkt att undersökas i slutänden var det som undersöktes.  

Vidare menar de att för att stärka validiteten är målet att upptäcka företeelser, att tolka, 

förstå och tydligt beskriva. Christensen et al. (2012) stödjer definitionen av validitet 

som vi tidigare nämnt och menar att validitet kan delas upp i intern och extern validitet. 

Intern validitet rör undersökningens trovärdighet, och extern validitet involverar 

generaliserbarhet. Vidare menar de att trovärdigheten bestäms av undersökningens 

systematiska uppläggning samt hur undersökningsprocessen har redovisats, och då är 

det av vikt att det är styrt av öppenhet. Olsson och Sörensen (2011) menar att validitet 

enkelt kan styrkas genom att kontrollera den logiska validiteten, vilket görs genom att 

kontrollera intervjuguiden. För att ha hög validitet bör frågorna inte besvarats med 

frasen “vet ej” eller något liknande. Yin (2013) anser att forskning bör ses som en rad 

olika påstående som forskaren ska sträva efter att validera, styrka. Även Creswell 

(2014) diskuterar validitet och menar att det finns en rad olika sätt att testa forskningens 

trovärdighet, vilket kan vara att använda en riklig beskrivning av upptäkterna. 

 

Christensen et al. (2012) diskuterar generaliserbarheten inom den externa validiteten 

och menar att det är fullt möjligt att generalisera i en kvalitativ undersökning, så länge 

forskaren inte menar att denne talar om några sanningar och är medveten om att det kan 

komma att behöva justeras i andra situationer. Ahrne och Svensson (2013) beskriver 

generalisering som förmågan att kunna applicera forskningen på en annan situation än 

den som har studerats, vilket även Yin (2013) argumenterar för.  Patel och Davidson 

(2011) menar att generalisering i kvalitativa studier är problematiska då det som 

undersöks är tolkningar, vilken innebär att generaliseringar eventuellt enbart kan ske till 

liknande situationer eller kontexter. Bryman och Bells (2010) uppdelning av tro-

värdighet kan här kopplas till kategorin överförbarhet som berör resultaten. De resultat 

som forskaren har kommit fram till genom att studera ett visst antal personer anses ha 

hög överförbarhet om resultaten kan passa in på en annan sorts miljö än den som 

undersökts. Olsson och Sörensen (2011) menar att generalisering görs för att kunna få 

ut det totala värdet av studien samt för att se resultaten ur ett bredare perspektiv.  

 

Alvehus (2013) menar att intervjuer är en viktig kvalitativ metod som ger forskaren 

tillgång till andra personers synvinklar och hur de ser på saker och ting. Enligt Patel och 

Davidson (2011) är transkribering vanligt vid kvalitativa metoder. Alvehus (2013) 
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menar att transkriberingen som sker efter intervjutillfället kan ske på två olika sätt, 

antingen spelas de in och sedan skrivs ut av forskaren, eller förs anteckningar under 

intervjun som sedan så snart som möjligt måste samanställas. Creswell (2014) ser 

transkribering som ett sätt att förbereda information för analys. Patel och Davidson 

(2011) anser att det är av vikt att forskaren är medveten om att underlaget kan påverkas 

av exempelvis gester, mimik, betoningar, ironier och kroppspråk som inte kommer fram 

i transkriberingen.  

 

2.4 Kunskapsprocess och Metodkritik 

Vi har i det här avsnittet valt att kombinera kunskapsprocess och metodkritik för att vi 

under kunskapsprocessen medvetet har utvärderat vårt val av metod samt dess fördelar 

och nackdelar. Utifrån vårt syfte har vi valt att utgå från en kvalitativ ansats, eftersom vi 

ville nå på djupet i vår undersökning. Det gav oss även en möjlighet att genom 

processen med litteraturstudie samt empiriinsamling tolka och analysera det material 

som vi samlat in. Vi har sedan valt att utgå från en deduktiv ansats då vi grundar vår 

studie i teorier för att därigenom finna begrepp som är av relevans för vår empiriska 

studie. Den deduktiva ansatsen har även gjort att vi som forskare inte har påverkat 

processen i lika hög grad som vi hade gjort vid en induktiv ansats. Vi är medvetna om 

att vi som undersökare tolkar materialet och att det leder till att vår undersökning kan få 

en abduktiv karaktär då undersökningen inte helt grundar sig i enbart teorier. Valet av 

en deduktiv ansats är vi medvetna om kan leda till att vi missar nya synvinklar då vi 

utgått från litteraturen i vår empiriska insamling, istället för att samla in empiri utan en 

teoretisk påverkan. Vi anser dock att de områden vår undersökning involverat har 

resulterat i en intressant analys och diskussion.  

 

Då en kvalitativ undersökning utgår från insamling av data i form av textmaterial 

började vi vår studie med sekundärdata genom insamling av redan tillgänglig teori, i 

form av böcker och vetenskapliga artiklar som finns tillgängliga på 

universitetsbiblioteket i Kalmar samt deras internetbaserade plattform. Vi har dock 

under arbetets gång upptäckt att det varit problematiskt att finna källor med 

utgivningsår 2013 och framåt, men vi anser ändå att den litteratur vi tagit del av varit 

relevant för vår forskningsfråga. Vår litteraturstudie kring konkurrenskraft för 

småföretagare har sedan mynnat ut i en begreppsmodell, vilken fungerat som 

utgångspunkt vid insamling av empiri. Dessa områden som uppkommit genom 
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litteraturstudien kommer mer ingående att diskuteras senare under Teorins roll, där 

begreppsmodellen förklaras tydligare. I vår teoretiska referensram har vi varvat flertalet 

författare för att få olika perspektiv på ämnesområdena.  

 

Vår primärdata har vi valt att samla in genom semistrukturerade intervjuer för att ge 

respondenterna möjlighet till att tala fritt. Vi har genomfört ett strategiskt urval med 

influenser av bekvämlighetsurval, med ägarna av detaljhandelsföretag verksamma i 

Kalmar stad, dock från så olika grenar av detaljhandeln som möjligt för att få olika 

perspektiv i undersökningen. Vi har även valt en detaljhandlare som är verksam utanför 

Kalmar läns gränser, dels för att få spridning på undersökningen samt för att företaget i 

sig verkade relevant och intressant för vår undersökning. De företag som vi var 

intresserade av att undersöka har alla varit villiga att delta i undersökningen och vi har 

haft möjlighet att utföra intervjuer med ägare av de företag vi intresserat oss för.  Vi kan 

även se brister i vårt urval då vi enbart har undersökt företag inom två regioner vilket 

kunde gett en större bredd på vårt empiriska material om vi hade valt fler regioner. Då 

vi upplevde återkommande svar från våra respondenter kan vi se att vi uppnått en 

empirisk mättnad för att kunna besvara forskningsfrågan. Under intervjuerna har vi 

använt oss av en intervjuguide som är baserad på områden som litteraturstudien har 

visat oss är av relevans för vår forskning. Det har även gett oss en möjlighet att styra 

samtalet mot det som vi anser är av vikt för att uppnå vårt syfte och besvara vår 

forskningsfråga. Vi har under intervjuns gång lyssnat aktivt för att kunna ställa 

relevanta följdfrågor i enlighet med Alvehus (2013). Vi har utifrån teorin analyserat vår 

empiriska data, som samlats in genom intervjuer och sedan transkriberats och som i 

möte med teorin presenteras i den teoretiska och empiriska analysen. Analysprocessen 

fortsätter sedan i en slutdiskussion där vi framhäver våra egna åsikter samt belyser 

utvecklingsmöjligheter som framkommit i föregående kapitel. Avslutningsvis kommer 

vi att presentera ett svar på vår forskningsfråga och vårt syfte.  

 

Vi anser att vår undersökning har hög validitet då vi tagit del av många olika författare 

och beskrivit deras teorier för att få flera olika vinklar som tillsammans ska hjälpa oss 

att undersöka olika detaljhandlares konkurrenskraft. Validitet fokuserar på att få så 

unika och relevanta svar som möjligt och avser att säkra att det som var för avsikt att 

undersökas undersöks. För att stärka validiteten har vi valt att göra som Patel och 

Davidson (2011) rekommenderar, vilket är att båda medverkar vid intervjuerna i den 
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mån det är möjligt. Under utformingen av vår intervjuguide har vi varit medvetna om att 

frågorna inte ska kunna besvaras med exempelvis ”vet ej” för att stärka vår interna 

validitet. Vi har även valt att spela in och transkribera intervjuerna för att kunna lagra 

och gå genom materialet fler gånger. Vi är även medvetna om att transkriberingen inte 

lyfter fram exempelvis gester, ironier och kroppsspråk. För att ytterligare stärka 

validiteten har vi rikligt beskrivit, tolkat och sökt förståelse för vad som kommit fram 

under litteraturstudien och empiriinsamlingen. Reliabilitet som begrepp har för 

kvalitativ forskning ingen markant relevans, vilket även är aktuellt för vår undersökning 

då den sker med specifika respondenter under ett specifikt tidsintervall på en föränderlig 

marknad. Vi har dock stärkt vår reliabilitet genom att vara medvetna under vår 

transkribering och strävat efter att undvika uppenbara misstag. Ytterligare en 

problematik med reliabilitet vid kvalitativa studier är att reliabiliteten endast kan 

kopplas till oss som forskare då det inte finns någon skillnad på forskare och mät-

instrument. Vi ser att vårt resultat kan vara till hjälp även för andra småföretag som vill 

skapa konkurrenskraft vilket kan kopplas till extern validitet och då det grundar sig i 

våra tolkningar kan det då kan komma att behöva justeras i andra kontexter. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
I vår teoretiska referensram kommer vi att presentera de huvudområden som vi har valt 

att fokusera på, vilka är Varumärket, Relationer och Nätverk, Personal, Platsens 

betydelse och Internet. Områdena har vi identifierat genom vår litteraturstudie som 

småföretagare kan använda sig av för att skapa konkurrenskraft på marknaden. 

 

3.1 Varumärke 

Vi har valt att studera begreppet varumärke då litteraturstudien visat att det kan vara 

av relevans i arbetet med att skapa konkurrenskraft. Vi har sedan valt att undersöka hur 

ett varumärke kan byggas upp och hur företag kan arbeta med det för att positionera 

sig på marknaden samt locka och behålla kunder.   

 

3.1.1  Mervärde och Varumärkesbyggande 

Mitchell, Hutchinson och Quinn (2013) menar att små och medelstora företag medvetet 

arbetar med varumärket i syfte att överleva samt att ett varumärke enligt författarna ger 

mervärde åt produkter. En produkt som har ett varumärke kopplat till sig kommer vara 

mer värdefull för företaget än en likvärdig produkt som inte har ett varumärke med lika 

tydlig koppling. Hirvonen och Laukkanen (2014) stödjer det och beskriver att det är vad 

som avgör vilken produkt kunden kommer att välja. Falonius (2010) menar att ett 

varumärke kan vara vad som helst, alltifrån ett företagsnamn till en plats eller en 

byggnad. Mitchell, Hutchinson och Quinn (2013) skriver att ett produktorienterat 

varumärke definieras utifrån produktegenskaper som exempelvis utformning, logotyp 

och slogan medan ett kundorienterat perspektiv istället ger varumärket en annan 

innebörd och sätts i associationer för att ge varumärket mening för kunden. Svensson 

och Östberg (2013) skriver att dagens marknad har gått från att vara produktorienterad 

till att vara mer kundorienterad. Även Falonius (2010) menar att ett varumärke handlar 

om hur det upplevs av konsumenten och vilka förväntningar de bygger upp på 

varumärkets förmåga att leverera upplevelser och leva upp till förväntningar. Svensson 

och Östberg (2013) diskuterar att företags marknadsföring bör vara kunddrivna och utgå 

från analyser av vad kunder letar efter på marknaden, och de menar även att de företag 

som har störst framgång är de som uppfyller och överträffar kundens förväntningar. De 

fyra aspekter som utgör ett starkt varumärke enligt Falonius (2010) bygger på lojalitet, 

kännedom, upplevd kvalitet och associationer samt hur varumärket uppfattas av kunden 

genom aspekterna. Burns (2011) i sin tur diskuterar att varumärket är byggt på tillit 

(eng. trust) och att det som företaget säger sig erbjuda även är vad som faktiskt erbjuds. 
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Falonius (2010) skriver att oavsett hur stort företaget är eller i vilken bransch de verkar 

måste de implementera det de vill säga med sitt varumärke internt innan de sprider 

budskapet utåt för att få en helhetsstruktur som är trovärdig i konsumentens ögon. 

 

Svensson och Östberg (2013) beskriver att marknadsförare samt kulturen i stort laddar 

olika produkter och varumärken med mening för att konsumenterna ska ta till sig och 

anta marknadserbjudanden. Enligt Falonius (2010) riktar sig marknadsförings-

strategierna som växer fram idag på de aspekter som gör att företaget och dess 

produkter sticker ut på marknaden, och ger ett mervärde som är unikt och oftast 

emotionellt kopplat. Då varumärken blivit mer kulturella symboler beskriver Svensson 

och Östberg (2013) att det har utvecklats mer avancerade strategier kring hur företag 

kan använda sig av konsumenternas strävan att använda symboler som till exempel 

varumärken för att visa omvärlden vilka de är och vad de står för. Varumärket definierat 

utifrån relationsperspektivet som Mitchell, Hutchinson och Quinn (2013) tar upp menar 

de är bandet mellan kund och företag och fungerar som huvudkälla till varumärkes-

differentiering. Det emotionella perspektivet placerar och poängterar intimiteten av 

banden mellan varumärke och konsument vilket kan leda till att det skapas varumärkes-

communities där engagerade konsumenter av ett varumärke möts. Även Falonius (2010) 

diskuterar varumärkesbyggande och beskriver att det handlar om att kunden ska finna 

välbefinnande genom att konsumera och att konsumenten idag använder varumärken 

som ett verktyg till att hitta en produkt som denne trivs med, eftersom tiden inte räcker 

till för att utvärdera alla möjligheter som finns på marknaden. Svensson och Östberg 

(2013) anser att konsumenter bör ses som sociala varelser och att konsumtion till stor 

del sker i det sociala livet i interaktion med andra människor. De menar även att 

konsumtion ofta är ett sätt för människor att umgås och att människor konsumerar 

tillsammans, till exempel går och fikar eller köper kläder och böcker tillsammans. 

Konsumtion har blivit mycket mer än att uppfylla behov, det används även för att 

uppfylla de kommunikativa behoven som uppstår mellan människor. Författarna menar 

att det grundar sig i meningsöverföring i och med att vår konsumtion grundar sig i 

någon form av underförstådda signaler, exempelvis ligger det en underförstådd mening i 

att dricka vin vid en finare middag än att dricka mjölk.   

 

3.1.2 Varumärkesstrategier 

Falonius (2010) anser att företag behöver strategier kring varumärket för att skapa sig 

en identitet på marknaden, genom att ta fram företagets kärnvärden och visioner och 
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därigenom hitta elementen i företaget som gör att de kan positionera sig på marknaden. 

Vidare hänvisar Burns (2011) till Kotler (1996) som diskuterar att det för att lyckas 

förmedla en vision finns sju principer, företaget bör hålla visionen enkel och genom att 

använda sig av metaforer, liknelser och exempel kan det trigga kundernas fantasier. 

Samma medelande bör upprepas kontinuerligt och gärna genom flera olika forum. Lev 

upp till det som förespråkas, åtgärda förändringar då det kan skada meddelandet och 

symboliken och slutligen lyssna för att kunna bli lyssnad på. Mitchell, Hutchinson och 

Quinn (2013) menar att företagsägare ofta fokuserar sitt varumärkesarbete kring enstaka 

meddelanden som exempelvis service eller produktutveckling. Falonius (2010) menar 

istället att varumärkesfrågorna bör ses med en helhetssyn och genom att använda de 

resurser som redan finns i företaget kan företaget få tillgång till en många gånger 

outnyttjad resurs, medarbetarnas engagemang, för att bygga långsiktig stabilitet och 

lönsamhet. 

 

Falonius (2010) menar vidare att även om produkterna och tjänsterna som ett företag 

erbjuder ändras och byts ut över tiden, kommer varumärket alltid att leva kvar på 

samma sätt. Det innebär även att ett varumärke är svårt eller omöjligt för en konkurrent 

att kopiera, vilket inte är lika svårt när det kommer till produkten. Det kan enligt Burns 

(2011) vara både tidskrävande och svårt att skapa ett starkt varumärke men för att 

tydliggöra hur företaget differentierar sig kan det vara avgörande, och det krävs då 

investeringar i form av både pengar och tid i att skapa ett starkt varumärke. Mitchell, 

Hutchinson och Quinn (2013) anser att detaljhandelsmarknadsföringen har utvecklats 

över tiden och att varumärket nu för tiden förmedlas genom till exempel butikens 

utformning eller varor som särskiljer sig ur mängden. Lundén och Svensson (2008) 

diskuterar att positionering och differentiering på marknaden är viktigt för att få en 

mental plats i kundens medvetande. Även Burns (2011) skriver att ett varumärke är en 

stor del av differentieringen för företag och bör enligt författaren vara förkroppsligande 

av produkten eller tjänsten som erbjuds. Enligt författaren involverar differentiering hur 

företaget sticker ut och skiljer sig från sina konkurrenter vilket kan ske på många olika 

sätt som till exempel pris, kvalitet, service eller funktion. Enligt Lundén och Svensson 

(2008) bör företaget trycka på egenskaperna hos företaget eller produkterna som skiljer 

dem från konkurrenterna för att tydliggöra hur de är unika för kunden. Burns (2011) 

anser även att ett starkt varumärke kan fungera som ett bra marknadsföringsmedel i 

branscher med produkter och tjänster som liknar varandra.  
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3.2 Relationer och Nätverk 

Då dagens marknad ständigt förändras har litteraturstudien visat att företag kan skapa 

konkurrenskraft genom att skapa relationer och nätverk till sina kunder och andra 

företag. Nedan kommer relationsbyggande genom kundvärde och kundvård, samt vikten 

av samarbete och nätverksbyggande att presenteras. 

 

3.2.1 Relationer 

En stark relation till kunderna anser Khalaf, Rasli och Ratyan (2013) kan hjälpa 

företaget att få en konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter eftersom denna relation 

främjar företagets tillväxt. Även Christopher, Payne och Ballantyne (2002) diskuterar 

att en stark källa för konkurrenskraft för företag är att skapa kundvärde. De tar även upp 

två påståenden som de anser är kända inom relationsmarknadsföring, där det första 

påståendet är att relationer till kunderna är företags främsta mål, och då både att skapa 

och att underhålla dem. Det andra är att det som gör relationer lyckade är tvåvägs flöde 

av värde där kunderna erbjuds värde och att företaget utifrån sina tillfredställda kunder 

får ökad vinst. Enligt Grönroos (2008) anser många företag att de använder relations-

marknadsföring, även om så inte alltid är fallet. Även om företaget säger sig ha en 

relation till kunden betyder inte det att kunden upplever det samma. För att en relation 

ska uppstå krävs det att majoriteten av kundkontakten är relationsfrämjande eftersom 

författaren menar att kunden kan bli bunden till företaget utan att ha en faktisk relation. 

Bindningarna kan vara bland annat teknisk, geografisk eller kunskapsbaserad. En 

relation har uppstått först när kunden upplever att denne inte enbart är till för 

leverantören, utan att leverantören även är till för den och då det uppkommer ett 

ömsesidigt åtagande, alltså då det uppstår en win-win situation.  

 

Christopher, Payne och Ballantyne (2002) anser att relationsmarknadsföring innebär att 

företag bör inse vikten av att fördela olika resurser, som exempelvis tid och pengar, på 

ett bra sätt mellan arbetet med att locka och behålla kunder. Zeithaml, Bitner och 

Gremler (2013) menar istället att relationsmarknadsföring fokuserar på att behålla och 

förbättra relationer med nuvarande kunder istället för att locka nya. Även Lundén och 

Svensson (2008) poängterar vikten och nyttan med att vårda de kunder som företaget 

redan har eftersom det är enklare och mer kostnadseffektivt. Även Christopher, Payne 

och Ballantyne (2002) diskuterar ämnet och menar att även om det är bra att locka nya 

kunder kan det även vara kostsamt. Återkommande kunder handlar i regel mer och 

nöjda kunder lockar i sin tur andra kunder åt företaget. Nöjda kunder är även villiga att 
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betala ett högre pris hos en företagare som de känner och litar på och på så sätt kan det 

även bli svårt för konkurrenter att ta sig in på marknaden. Kundvård är enligt Lundén 

och Svensson (2008) oftast inget som uppmärksammas av kunderna, men det är det som 

omedvetet gör att de stannar kvar. Däremot, om företaget slutar med att upprätthålla 

kundvården så kommer det definitivt innebära en förlust av kunder. Kundvård kan 

innefatta en rad olika aktiviteter som till exempel att alltid vara trevlig och 

tillmötesgående eller att alltid rätta till eventuella fel. Författarna menar att de här två 

aspekterna är de som fungerar bäst, att ett trevligt bemötande aldrig blir tröttsamt eller 

bortglömt. Även kvalitet, kundservice och marknadsföring måste enligt Christopher, 

Payne och Ballantyne (2002) vara integrerat för att lyckas skapa goda relationer. 

Författarna menar att relationsmarknadsföringens grundläggande mål är att maximera 

livstidsvärdet för en kund samtidigt som de menar att olika kunder har olika livsstils-

värden. Det krävs då att företag förstår det och använder sig av olika strategier för att 

öka lönsamheten för de olika kunderna. 

 

3.2.2 Nätverk 

Christopher, Payne och Ballantyne (2002) menar att relationsmarknadsföring inte enbart 

är relationer till kunder utan även andra parter som leverantörer, distributörer och 

anställda. Gummesson (2008) anser att relationsmarknadsföring involverar 

marknadsföringsorientering genom hela företaget, alla anställda på alla nivåer. Han 

menar även att anställda fungerar som antingen marknadsförare på heltid eller deltid då 

de genom kontakt med kunder påverkar relationerna genom att förmedla företagets 

marknadsföring. Det innebär att marknadsföring och försäljning inte bör delas upp i 

olika avdelningar utan att hela företaget bör vara orienterat utifrån dessa. Att 

institutionalisera relationer kan leda till konkurrensfördelar genom att fungera som 

inträdeshinder för andra företag, samtidigt som det är svårt för andra företag att ta efter 

då det inte är juridiska kontrakt eller finns nedskrivet. Zeithaml, Bitner och Gremler 

(2013) menar att relationsmarknadsföringen innebär att det tas för givet att många 

konsumenter och företagskunder föredrar långvariga relationer framför att ständigt byta 

och söka efter nya värdeleverantörer. Även Gummesson (2008) menar att relations-

marknadsföring innebär samarbete, där alla parter som exempelvis leverantörer och 

kunder ses som medparter till skillnad från tidigare syn där de setts som motparter. 

Vilket innebär att relationerna ska gå ut på win-win där alla parter tjänar på relationen, 

istället för win-lose där det blir en vinnare och en förlorare. Men för att det ska lyckas så 
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menar han att alla som är involverade i relationen har lika stort ansvar, och då även att 

vara aktiva i relationen.  

 

I dagens läge anser Lundén och Svensson (2008) att det inte räcker för företaget att bara 

ha kompetensen som krävs eller ett tillmötesgående sätt mot kunderna. Det krävs även 

ett nätverk av kontakter vilka inte bara innefattar de personer och företag som du känner 

utan även de som känner till dig och vet om företaget på avstånd. Enligt Burns (2011) så 

kan ett företags kapital delas in i tre kategorier, finansiellt kapital, humankapital och 

socialt kapital. Författaren beskriver humankapital som tidigare ledning eller 

erfarenheter och träning. Welbourne och Pardo-del Val (2008) beskriver det istället som 

att det inte är själva personen i sig som är det som värdesätts utan de relationer och 

nätverk som denne har skapat och möjligheterna som det inbringar för företaget på 

marknaden. De menar även att företag, stora som små, bör utnyttja sitt humankapital 

och se möjligheter som det kan ge för att skapa en ståndkraftig position på marknaden. 

Keogh, Mulvie, & Cooper (2005) stödjer det och tillägger att det krävs strategier inom 

företaget för att identifiera de nyckelarbetare inom företaget som besitter det humana 

kapitalet som företaget behöver för att lyckas. Strategierna anser författarna bör gå ut på 

att skapa förståelse och kunskap inom företaget samt att differentiera sig på marknaden 

gentemot andra företag. Även kopplat till vad Burns (2011) beskriver som ett nätverk av 

flera personliga relationer utspridda genom hela organisationer. De företag som kan 

bygga relationskapital av värde genom humankapitalet inom företaget är de som enligt 

Welbourne och Pardo-del Val (2008) kommer att lyckas bäst på marknaden, i takt med 

att marknaden genomgår förändringar. För att öka sina chanser att lyckas menar Burns 

(2011) att desto mer kapital som förs in, och då främst socialt kapital i form av nätverk, 

desto större chans har företaget. Socialt kapital beskriver han som tillgång till ett 

professionellt nätverk där olika företag ingått samarbete med varandra och gäller såväl 

formellt som informellt för att dra fördelar av varandra. 

 

Lundén och Svensson (2008) menar att det är av vikt att ett nätverk består av många 

olika sidor och skapar möjligheter till att nå flera olika områden, med flera olika 

erfarenheter och som besitter olika kompetenser. Nätverk kan enligt Burns (2011) inte 

enbart leda till att företaget kan få del av information om marknader och möjligheter för 

produkter och tjänster utan även kostnadsfria professionella åsikter och tips. Det bästa 

sättet enligt Lundén och Svensson (2008) är att se över nätverket och få en överblick 
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över vilka som i nuläget är delaktiga och därmed även konstatera vad företaget anser 

hade varit bra att ha med, men som förnuvarande inte finns. Genom nätverk menar 

författarna att företag kan öka sin kundkrets, kunskap, information och självsäkerhet, 

samtidigt som de i sin tur även delar sin egen kunskap. Det leder i sin tur till starkare 

relationer då de är baserade på tillit och ömsesidighet, gör det lättare att stå emot 

förändringar på marknaden och förstärks genom ökade resurser och kunskaper inom 

nätverket. Burns (2011) menar att ett antal tydliga och starka värden inom företaget kan 

vara avgörande vid möjligheten att locka rätt personal, kunder och leverantörer då det är 

värdena som inbringar en möjlighet för att känna en samhörighet med företaget. Om 

värdena är införlivade genom hela företaget och företaget verkligen arbetar utifrån dessa 

kan det i sin tur motivera och engagera andra människor och på sätt skapa långvariga 

relationer till såväl kunder, leverantörer som personal. Att marknadsföra värdena ser 

författaren som att det är detsamma som att marknadsföra organisationens specifika 

kompetens vilket i sin tur kan leda till ökad konkurrensstyrka. 

 

3.3 Personal 
Litteraturstudien har visat att personal kan ha stor relevans i arbetet med att skapa 

konkurrenskraft. Nedan presenteras personalens påverkan genom emotionellt arbete 

och arbetsorganisatorens utformning för att skapa lojala medarbetare, vilket kan 

förenklas genom arbete med internmarknadsföring och servicekultur. 

 

3.3.1 Personalens påverkan 

Flera författare menar alla att personal är av stor vikt för företagen. Adams (2007) 

beskriver att konkurrensfördelar kan uppstå genom att ha anställda som trivs på arbetet. 

Enligt Lundén och Svensson (2008) är personalen en av de viktigaste tillgångarna för en 

lyckad verksamhet och Grönroos (2008) i sin tur menar att det är frontpersonalen som 

är den främsta resursen för företag som erbjuder någon form av tjänst. Lundén och 

Svensson (2008) anser att personalen fungerar som företagets ansikte utåt och därmed 

blir ett viktigt konkurrensmedel. Grönroos (2008) diskuterar främst frontpersonalen, 

vilka integrerar med kunderna och på så sätt påverkar kundernas upplevda kvalitet 

utifrån dess agerande och möjlighet till att anpassa sig och bemöta kunden utifrån 

dennes önskemål. Även Lundén och Svensson (2008) tydliggör personalens påverkan, 

om inte personalen är nöjd kommer det att speglas i servicenivån gentemot kunderna. 

Grönroos (2008) menar att frontpersonalen behöver ett bra stöd från övriga avdelningar 

och anställda för att kunna säkerställa att det levereras service. 
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Zeithaml et al. (2009) diskuterar mer än de fysiska eller mentala kunskaper som krävs 

av de anställda för att lyckas leverera god service. De kallar det för emotionellt arbete 

vilket involverar äkta intresse från personalen samt leenden, ögonkontakt och ett 

naturligt trevligt bemötande, även de dagar då denna anser sig ha en dålig dag. Även för 

kunder som är främlingar, och kanske aldrig kommer att återkomma, ska ett bemötande 

involvera vänlighet, empati och respons från personalen. Khalaf, Rasli & Ratyan (2013) 

menar att om en positiv och lojal relation skapas mellan kunder och personal byggs det 

samtidigt upp en emotionell länk mellan dem. Även Foster, Whysall och Harris (2008) 

menar att nöjd personal kan leda till en förbättrad kundupplevelse. Personal som är 

angelägen om att möta kundernas behov kommer ge en högre servicegrad gentemot 

kunden. Känner sig personalen nöjd med sitt arbete och för över denna positiva känsla 

till kunderna kan det leda till att kunderna bli mer nöjda och lojala mot företaget. 

Khalaf, Rasli & Ratyan (2013) instämmer med föregående författare och tillägger att 

utveckla och förbättra personal och kund tillfredställelse anses vara en svår uppgift. 

Zeithaml et al. (2009) menar då att företaget bör sträva mot att förbättra stödet för den 

personal som är i direkt kontakt med kunderna genom att införa exempelvis 

regelbundna raster och arbetsrotation för att de ska kunna leverera en bra service, 

inkluderande emotionellt arbete vid varje arbetstillfälle och under hela passen. Även 

enligt Grönroos (2008) behöver företaget underlätta för frontpersonalen, samt ge 

befogenheter för dem att ta egna beslut i servicemötet. Adams (2007) menar att arbets-

motivation kan skapas genom att låta personalen vara delaktiga, att fokusera på tillit och 

kommunikation, använda sig av målsättningar att sträva mot samt feedback på arbetet. 

Khalaf, Rasli & Ratyan (2013) tillägger att om lojal personal blir engagerade i företaget 

skapar det i sin tur lojala kunder.   

 

Enligt Foster, Whysall och Harris (2008) kan lojala medarbetare hjälpa till att dra ner på 

omkostnaderna för företaget. Detaljhandelsföretagare har stor omsättning på personal 

och personalfrånvaro vilket har lett till att de inte längre enbart bedöms utifrån sin 

försäljning utan även efter hur väl de kan hålla dessa faktorer på en låg nivå. Khalaf, 

Rasli & Ratyan (2013) tar också upp denna aspekt och menar att kundtillfredställelse är 

nära sammanlänkat med tillväxt och uppnås genom nöjd personal. Foster, Whysall och 

Harris (2008) menar vidare att omkostnaderna till exempel kan reduceras genom att 

erbjuda personalen samarbete sinsemellan, utbildning och utveckling vilket kan leda till 

lägre omkostnader för företaget genom att de inte behöver hitta och integrera ny 
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personal. Även Adams (2007) diskuterar det här och tar även han upp kompetens-

utbildning och lärande för att visa att företaget visar intresse för sina anställda.  

 

Att anpassa arbetsorganisationen efter anställdas olika passioner menar Adams (2007) 

kan leda till att personalen blir mer engagerad och inte enbart går till arbetet för att tjäna 

in sin lön, utan även på grund av personligt självförverkligande. Foster, Whysall och 

Harris (2008) menar i sin tur att lojaliteten från personalen många gånger går att mäta 

efter tre olika aspekter, hur gärna individen vill stanna kvar, måste stanna kvar och 

borde stanna kvar inom företaget. Det påvisar att personal kan ha emotionella, 

ekonomiska och sociala samt moraliska skäl till att stanna hos ett företag och beroende 

på vilka skäl individen har påvisar vilken grad av engagemang de har i arbetet. Adams 

(2007) anser även att företaget bör uppmärksamma och belöna de anställda för deras 

insatser samt ge så mycket anställningssäkerhet som kan erbjudas. Författaren tar även 

upp som tidigare diskuterats att ge de anställda befogenheter att ta kontroll och styra 

över sitt arbete, samt att chefer inte behöver genomföra direktöversyn vilket kan 

reducera stressnivåerna hos de anställda då de får möjlighet att hantera sitt arbete utifrån 

sin egen kompetens och personlighet. 

 

3.3.2 Internmarknadsföring och Servicekultur 

För att frontpersonalen ska vara villiga att axla ansvaret samt ha möjlighet att fatta 

beslut som diskuterats ovan är det enligt Grönroos (2008) av vikt att företag är tydliga 

med vad som förväntas av dem. Lundén och Svensson (2008) diskuterar att det är 

viktigt att de anställda får vara delaktiga i pågående processer för att personalen ska 

känna sig nöjda med de villkor som råder på arbetsplatsen. De menar även att 

marknadsföringen speglar företagets själ och anda, vilket gör att det är viktigt att 

personalen är delaktig i marknadsföringen och får ha synpunkter och åsikter som 

värdesätts av företaget. Det blir svårt för företaget att leva upp till vad som lovas i sin 

marknadsföring om inte personalen sedan har möjlighet att leverera det. För att lyckas 

med att engagera personalen tar Grönroos (2008) upp internmarknadsföring samt 

servicekultur, vilket inte bara bör arbetas med utan även aktivt arbetas med. Även 

Christopher, Payne och Ballantyne (2002) menar att internmarknadsföring är avgörande 

för ett företags framgång i den externa marknadsföringen eftersom de anser att 

personalen är en avgörande faktor för företags framgång.   
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Gummesson (2008) beskriver internmarknadsföring som att den externa 

marknadsföringen sprids ut internt hos personalen och att det i en nätverksorganisation 

inte enbart är personalen som ska ta del av den utan även de andra parterna i nätverket. 

Christopher, Payne och Ballantyne (2002) menar att internmarknadsföringens 

grundläggande mål är att skapa medvetenhet hos de anställda om kunder både internt 

och extern och även att hinder för organisatorisk effektivitet ska avlägsnas. Målet med 

internmarknadsföring menar Grönroos (2008) är att motivera de anställa till att agera 

kund fokuserat och serviceinriktat, för att de ska kunna fungera som vad han kallar 

marknadsförare på deltid. Ansvaret som marknadsförare på deltid kan förenklas genom 

att arbeta med att locka och behålla rätt personal, att interna tjänster och service sker 

med ett kundorienterat fokus samt att personalen bistås med ledningsstöd och tekniskt 

stöd. Genom att företaget erbjuder tydlig och bra information blir det lättare för de 

anställda att agera och de får ett utökat handlingsutrymme, så genom att engagera 

personalen och få dem att känna sig delaktiga i serviceprocesserna leder det till mer 

engagerade marknadsförare på deltid, som är villiga att sprida företagets budskap 

vidare. 

 

Vid skapandet av en servicekultur är den interna marknadsföringens mål enligt 

Grönroos (2008) att skapa goda relationer mellan alla i företaget, såväl frontpersonal, 

stödpersonal som chefer. Även Gummesson (2008) menar att intern marknadsföring 

syftar på att skapa relationer inom företaget, mellan de olika nivåerna i hierarkin samt 

olika avdelningar. Christopher, Payne och Ballantyne (2002) menar även att arbetet med 

en intern servicekultur kommer att hjälpa ett företag att nå sina uppsatta mål, genom 

skapande, utveckling och underhåll av den. Genom att tydliggöra företagets affärsidé, 

strategi och taktik menar Grönroos (2008) att målet är att det bland chefer och 

arbetsledare ska utvecklas en serviceinriktad ledarstil samt att personalen ska lära sig 

vad företaget menar med serviceinriktad kommunikation och interaktion. Burns (2011) 

menar även att en företagskultur som satsar högt, har en flexibel och mottaglig struktur 

samt en tydlig och fokuserad strategi är genomgående för framgångsrika företag. 

 

3.4 Platsens betydelse 
Under vår litteraturstudie har vi sett att konkurrenskraft kan skapas genom att företag 

utvecklar servicelandskapet som den plats där företag och kund möts, samt använder 

sig av platsens historia där företaget är lokaliserat genom platsmarknadsföring.   
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3.4.1 Servicelandskap 

Servicelandskap beskrivs av flera författare och på liknande sätt. Bitner (1992) som 

grundade utrycket (eng. servicescape) beskriver servicelandskapet som miljön där 

kunder och personal interagerar. Ezeh och Harris (2007) beskriver istället service-

landskapet som det som syns av en tjänst medan Grönroos (2008) menar att service-

landskapet är omgivningen där serviceprocessen utförs, vilket helt eller delvis bestäms 

av tjänsteleverantören även om den kan befinna sig hos kunden eller påverkas av den 

externa miljön. 

 

Bitner (1992) menar att noggrannhet och kreativitet är viktigt vid utformandet av 

servicelandskapet då det fungerar som differentieringsfaktor för företaget samt som 

tjänstepaketering för att skilja företaget från dess konkurrenter. Företagets totala 

erbjudande ska alltså förmedlas genom servicelandskapet. För att företaget ska ha 

möjlighet att påverka hur kunderna upplever företaget och dess produkter och tjänster 

menar Grönroos (2008) att servicelanskapet behöver analyseras och utformas för att 

framhäva produkterna och tjänsterna i dess rätta miljö. Han menar att användar-

vänligheten hos de fysiska resurserna och utrustningen i servicelandskapet, som 

exempelvis självbetjäningsstationer för kunder kan vara avgörande. Bitner (1992) menar 

att det avgörande vid utformningen av servicelandskapet är användarvänligheten för 

kunder och personal och att interaktion ska uppmuntras genom utformningen mellan 

såväl kunder och personal, som kunder och kunder. 

 

Utifrån Baker (1987) beskriver Ezeh och Harris (2007) typologin om omgivnings-

faktorer, designfaktorer och sociala faktorer. De beskriver de faktorer som inte kan tas 

på som omgivningsfaktorer vilka involverar luftkvalitet, temperatur, ljudnivå, dofter och 

renlighet vilka tas för givet och främst uppmärksammas när de inte fungerar. Design 

faktorer är de funktioner som rör estetik som färgskalor, layout och stil. De 

människorna i miljön såväl kunder och personal som deras antal och beteende kan 

påverka andra kunder utifrån de sociala faktorerna. Det stämmer överens med Grönroos 

(2008) som menar att allt i servicelandskapet som musik, dofter, fysiska ting, kunder 

och personal inte bara påverkar kunderna utan även personal, och de alla måste fungera 

i symbios för att upplevelsen ska upplevas som positiv. Bitner (1992) menar även att 

inte enbart kunderna påverkas av servicelandskapet utan även att personalens 

tillfredställelse, produktivitet och motivation påverkas både positivt och negativt.   
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Även virtuellt skapas ett servicelandskap och Vilnai-Yavetz och Rafaeli (2006) menar 

att även det påverkar kundernas beteende och tillfredställelse. På grund av den tekniska 

utvecklingen har det blivit viktigare att förstå kundernas reaktioner på företags 

internetnärvaro och kanalerna som uppkommit för försäljning och service. Det virtuella 

kommer att utvecklats mer under rubriken internet.  

 

3.4.2 Platsmarknadsföring 

Govers och Go (2009) menar att löften om värde och givande upplevelser skapas genom 

platsmarknadsföring, vilket syftar till att företaget kan använda sig av alla aspekter som 

är kopplade till platsen. Burns (2011) menar att universitet är en stor kunskapskälla, 

vilket många företag väljer att samla sig runt och även skapa samarbeten med för att få 

ut de studerandes kunskaper på marknaden. Govers och Go (2009) fortsätter med att en 

plats alltid kommer med sin egen historia och att den inte kan skapas genom ett företags 

möjligheter att exempelvis lansera en ny produkt. En plats är sammansatt av en rad 

olika delar som kulturellt arv, symboler och representation. Företag skapar mening 

genom att använda sig av aspekterna och lyfta fram dem till besökarna genom att koppla 

nutid med dåtid för att skapa ett personligt värde för kunden som de kan relatera till. 

 

Platsmarknadsföring anser Govers och Go (2009) har växt fram på grund av 

globaliseringen, vilket ökar konkurrensen inte bara mellan företag utan också mellan 

länder och regioner. För att locka kunder, investerare och besökare menar författarna att 

marknadsföring av själva platsen lovar ett värde som annars kanske inte hade nått fram. 

Coca-Stefaniak, Parker och Rees (2010) menar att globalisering har lett till att 

lokalisering har blivit mer och mer viktigt och syftar till att uppmärksamma den lokala 

platsen, istället för att fokusera på tillgänglighet över hela världen som globalisering 

gör. Govers och Go (2009) diskuterar att kända platser och länder redan har byggt upp 

en förväntan på värde och en underförstådd förståelse för att de är stolta över det som 

finns där i form av exempelvis invånare, företag och platsens historia, vilket författarna 

menar ger ökad konkurrenskraft. Coca-Stefaniak, Parker och Rees (2010) diskuterar 

också denna aspekt och menar att det är kombinationen av det som finns att tillgå lokalt 

och det som finns att tillgå nationellt som ger konkurrensstyrka på den tänkta 

marknaden. Govers och Go (2009) menar att eftersom produkter och företag i dagens 

läge kan komma från nästan var som helst blir deras kärna och rötter mer viktigt. Det 

förstärker känslan av trovärdighet av företaget och ger det en karaktär samt att det ger 

företag möjlighet till att differentiera sig på marknaden gentemot kunderna.  
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Platsmarknadsföring har enligt Govers och Go (2009) uppkommit för att ge företag en 

identitet som går att urskilja ur mängden och skapa något unikt som kan nå fram till 

kunderna. Coco-Stefaniak, Parker och Rees (2010) diskuterar denna aspekt vidare och 

menar att det finns en negativ sida med lokalisering och platsmarknadsföring, om det 

används som en avgörande strategi och företag blir beroende av det i sin identitet och 

marknadsföring. Det gör det omöjligt för företag att byta verksamhetsplats om det 

skulle önskas, eftersom platsen har blivit en del av företaget och företaget då har blivit 

beroende av de lokala nätverken och den lokala ekonomin. Själva tanken med plats-

marknadsföring för företag menar Govers och Go (2009) är att sammanföra plats-

identitet med uppfattade bilder genom minnesvärda platsupplevelser och projicerade 

bilder, för att överbygga klyftan mellan verkligheten och kundernas egen uppfattning. 

 

3.5 Internet 
Vårt sista område som undersökts är internet, vilket litteraturstudien har visat är 

relevant för att skapa konkurrenskraft på en föränderlig marknad. Företag kan genom 

internet vara tillgängliga för kunderna samtidigt som det skapar möjligheter för 

interaktion mellan såväl företag och kunder, som kunder och kunder genom sociala 

medier.  

 

3.5.1 Företags internetnärvaro 

Internet öppnar nya möjligheter för småföretagare som tidigare har varit omöjliga att 

tillgå eftersom det bli alldeles för kostsamt menar Lundén och Svensson (2008). Även 

enligt Burns (2011) har internet skapat stora möjligheter för små företag då det 

förändrat människors köpbeteende och förenklade kommunikationsmöjligheter. Små 

företag kan genom pris, differentiering, kvalitet av produkter och tjänster eller genom en 

förenkling hålla sig mer nischade samt vara en del av den globala konkurrensen. De 

lokala företagen har enligt Lundén och Svensson (2008) möjlighet att nå kunder på en 

större marknad och därmed ges möjligheterna till att konkurrera med de större 

aktörerna. Samma förutsättningar förekommer för internetmarknadsföring som för 

traditionell marknadsföring när det kommer till att nå ut till kunder och marknadsföra 

sig via de virtuella kanaler som finns att tillgå.  Vargo och Lusch (2008) menar att 

kunden genom interaktion med tjänsteleverantören alltid är delaktig i servicetjänster och 

på så sätt påverkar det upplevda resultatet. Genom att göra kunderna delaktiga i 

företagets marknadsföring menar Gummesson (2008) att det kan hjälpa företaget att 

bredda sitt nätverk och genom teknikutvecklingen är de idag mer villiga att sprida 
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information genom olika sociala nätverk. Det leder även till att kunden får en stor 

påverkan på hur andra kunder kommer att uppfatta företaget och dess varumärke.  Burns 

(2011) menar att det har skapat communities där människor kan samlas från hela 

världen utifrån sina gemensamma intressen. 

 

Enligt Lundén och Svensson (2008) använder sig många företagare av en hemsida där 

kunder kan hitta information om företaget och vilka produkter eller tjänster som 

erbjuds.  Några småföretagare väljer även att utveckla sin hemsida och bedriva internet-

försäljning som ett komplement till den fysiska försäljningen. Hennig-Thurau, Hofacker 

och Bloching (2013) menar att sedan mitten av 2000-talet har nästan alla företag skapat 

sig någon form av internetnärvaro. Burns (2011) skriver att grunden till att börja med, är 

att se till att företaget har en bra hemsida som får kunden både att besöka den för första 

gången, men även att återkomma igen och kanske även rekommendera andra till att 

besöka den. Vidare menar han att genom att erbjuda e-handel finns företag tillgängliga 

dygnet runt över hela världen samtidigt som det förenklar möjligheten att skapa 

relationer för företag genom att se på individuella kunders köpbeteende.  Att enbart 

finnas online minskar även kostnaderna för lokaler med inredning, värme, städning och 

liknande samt personal. Företag som redan nu använder sig av fysiska butiker finns 

även möjlighet att använda sig av online-försäljning för att erbjuda vad författaren kallar 

det bästa av båda världar. Lundén och Svensson (2008) menar att värdeskapande och 

kundkvalitet är något som får stor betydelse på internet eftersom kunder har lättare för 

att undersöka flera olika företagssidor samtidigt och inte stannar trogen till en 

hemsida.  Kunder kan utan att reflektera över det handla från olika sidor, utan att ha 

varit missnöjd med någon av dem.  Extra fördelar med internet enligt Burns (2011) är 

för varumärken som redan innan är välkända, då kunderna redan vet vad de får vid köp 

av varumärket, samt för produkter och tjänster som är ”low touch” där kunderna inte 

behöver känna på varan innan köp, som musiknedladdning eller tågbiljetter.   

 

Collin (2003) menar att kunderna ska känna tillfredställelse av användarvänligheten och 

enkelheten som internet genererar. När kunderna jämför ett företags produkter med 

konkurrenternas spelar olika faktorer roll som inte har med produkten direkt att göra 

vilka även Lundén och Svensson (2008) diskuterar i förhållande till att säkerställa 

relationen till kunden. Faktorerna som företaget bör satsa på rör exempelvis servicen 

kring köpet, korta leveranstider, betalningsmetoder och enkla returer. Ett annat sätt kan 
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även vara att använda sig av nyhetsbrev och tillhandahålla kunden uppdateringar för att 

få den att känna sig ihågkommen och delaktig. Burns (2011) i sin tur menar att det är 

viktigt att sidan är enkel, både att navigera och att kunden inte behöver gå genom flera 

steg för att avsluta sitt köp, då denne kan tröttna och på så sätt avstå från att slutföra sitt 

köp. Andra delar som författarna tar upp är säkerhet, att hemsidan kontinuerligt 

uppdateras, att sidan uppmanar till interaktion och i slutändan generera nöjda och lojala 

kunder. 

 

3.5.2 Sociala medier 

Hennig-Thurau, Hofacker och Bloching (2013) skriver att flitigt användande av sociala 

medier för att marknadsföra produkter och locka nya kunder är en växande trend bland 

Skandinaviens nätverkande företag och inte minst av småföretagare. Även Kahar et al. 

(2012) menar att användandet av sociala medier har gått från att vara av personliga skäl 

till företagsändamål. Holmström och Wikberg (2010) definierar sociala medier som ett 

verktyg för gemensamt värdeskapande genom att kombinera teknologi och social 

interaktion. Det möjliggör enligt Kahar et al. (2012) sociala interaktioner av olika syften 

som bloggar, sociala nätverkssidor, virtuella spelvärldar och virtuella sociala världar. 

Hennig-Thurau, Hofacker och Bloching (2013) beskriver att under sommaren 2013 var 

de topp tre mest besökta sidorna på nätet Facebook, Google och YouTube vilka 

antingen är starka sociala nätverkssidor eller sociala plattformar som har starka sociala 

nätverkselement. 

 

Holmström och Wikberg (2010) menar att istället för att göra tidskrävande 

undersökningar om tänkta kunder kan företag istället använda sig av sociala medier och 

kommunicera direkt med målgruppen för att se vad som efterfrågas och vad kunderna 

förväntar sig. Hennig-Thurau, Hofacker och Bloching (2013) kallar detta för ”pinball-

metaforen”, interaktionen mellan kunder och företag liknar det kaosfyllda och 

interaktiva spelet pinball och de menar att traditionella marknadsföringskanaler tidigare 

varit som bowling – en envägskommunikation. Även Holmström och Wikberg (2010) 

anser att det är viktigt för företag att se möjligheten i dialog med kunden istället för 

envägs kommunikation från företagets sida. Även om inte företaget har sin egen 

webbsida menar Pattison (2009) att de med hjälp av sociala media kan bli tillgängliga 

för sina kunder på internet.  

 



  
 

31 

Holmström och Wikberg (2010) menar att människor litar mer på sina medmänniskor 

än på reklam, därför är det en fördel om företag kan sprida sitt budskap genom word of 

mouth. Då används kraften i människors sociala nätverk och trovärdigheten förstärks på 

ett sätt som de traditionella marknadsföringskanalerna har tappat. Enligt författarna ökar 

trovärdigheten för företag på sociala medier eftersom de utsätter sig för oberoende 

kommentarer om dem som ingen får betalt för att skriva. Sociala medier ger kunden 

större möjligheter till interaktion och företag har möjlighet till att bygga en nära relation 

till sina kunder. Li och Bernoff (2011) menar att för att följa med i de nya trenderna bör 

företag upprätta ett konto på en social sida. Holmström och Wikberg (2010) menar att 

sociala medier är här för att stanna och att de kommer involveras mer och mer i företags 

strategier för att nå ut till kunder på bästa sätt. Pattinson (2009) beskriver att företagare 

använder sociala medier för att nå ut till nya kunder, skapa relationer samt använder sig 

av den demografiska information som finns att tillgå om kunderna. Det finns dock 

begränsningar med sociala medier som Holmström och Wikberg (2010) anser värda att 

belysa, en nackdel som kan uppkomma är att om företag använder sig av sociala medier 

så krävs det ett långsiktigt engagemang från företagets sida. Inläggen måste dessutom 

anses ha relevans och inte bara vara meningslösa aktiviteter som sker inom företaget 

eftersom det kan minska kundens intresse, men om det finns ett långsiktigt engagemang 

kan kunden se med överseende på det om denne följt under en längre tid. Det är viktigt 

för företag att de inser att sociala medier inte ersätter andra marknadsföringskanaler och 

inte är en snabblösning på eventuella problem som finns i den redan existerande 

marknadsföringen. 

 

Hennig-Thurau, Hofacker och Bloching (2013) skriver att en av sju personer runt om i 

världen är aktiva medlemmar på Facebook. Holmström och Wikberg (2010) menar att 

internet gått ifrån att vara en vanlig kanal i mängden till att vara den ledande kanalen 

som nästan alla på något sätt använder sig av. Pattison (2009) skriver att företag kan dra 

nytta av den nya eran som har tagit sin form i sociala nätverk och inte minst på 

Facebook. Kahar et al. (2012) menar att de personer som använder Facebook visar 

större tendens till att lita på företag via sociala media än internetanvändare som inte har 

Facebook. Enligt Pattinson (2009) måste företag visa sig aktiva där de redan existerande 

och blivande kunderna befinner sig, och genom att använda sig av en Facebook-sida har 

företag, stora som små, möjlighet till att nå ut till hela världen helt kostnadsfritt. De 

företag som har mest framgång på Facebook är de företag som försöker ge sin sida 
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personlighet och uppdaterar frekvent om vad som händer i butiken samt om närliggande 

event. Något som även har blivit uppskattat av de kunder som använder Facebook är 

tillgängligheten som ges från företaget och möjligheten till att få kundservice fort och 

enkelt direkt på sidan. 

 

3.6 Teorins roll 
Vi har under vår litteraturstudie sökt efter områden som kan hjälpa småföretag att skapa 

konkurrenskraft. Vi har inte sökt efter direkta teorier kring konkurrenskraft, utan istället 

fokuserat på medel som kan skapa det. Vi har utifrån tidigare kunskaper övervägt 

områden som pris, kvalitet, produktivitet, relationer, service och internet. Vi har dock 

under studiens gång kommit fram till att pris och produktivitet inte är konkurrensmedel 

som är av stor vikt för småföretagare, utan att de till större grad kan användas av stora 

företag. Vi ser alla de områden som vi valt att ta upp som en del av kvalitetsskapandet 

för att nå konkurrenskraft, vi har därav valt att inte ta upp kvalitet som ett eget område.  

Vi har utöver relationer och internet även kommit fram till ytterligare områden som 

presenteras nedan i en begreppsmodell.  

 

 

(Källa: egen) 

 

Begreppet relationer har vi valt att föra samman med nätverk eftersom vi ser en tydlig 

koppling där relationer och nätverk till såväl kunder, leverantörer som andra företag kan 

spela stor roll för små företags konkurrenskraft. Internet har även det visat stor relevans 

för att skapa konkurrenskraft genom att små företag kan finnas tillgängliga överallt, 

dygnet runt och kan uppmana till interaktion på sociala nätverk. Varumärke är ett 

område som har visats ha relevans i arbetet med att skapa konkurrenskraft, för att 
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företag ska kunna förtydliga vad de står för och särskilja sig på marknaden. Litteraturen 

har även visat att personal i många fall är en underskattad resurs och att de har en stor 

påverkan på kunders upplevda värde. Vi har här valt att diskutera service och intern-

marknadsföring, vilka involverar processen att finna rätt personal samt motivera den 

redan existerande personalen. Vi har även funnit möjlighet för småföretag att genom 

platsens betydelse skapa konkurrenskraft genom servicelandskapet som plats samt 

platsen där företaget är beläget. Genom servicelandskapet kan företag tydliggöra och 

framhäva såväl deras varumärke, som produkter och tjänster. Platsen där företaget är 

placerat kan användas för att locka kunderna till besök, för såväl produkterna och 

tjänsterna som platsen i sig. Platsmarknadsföring involverar flera områden och faktorer, 

men vi har uppmärksammat platsens historia som den som erbjuder störst potential för 

småföretagare i arbetet med att skapa konkurrenskraft.  

 

Vi ser potential i modellen att fungera som en bra grund för småföretag att skapa 

konkurrenskraft, då det involverar flera områden som är nära sammankopplade. Såväl 

tillsammans som var för sig ser vi potential i att begreppsmodellen kan hjälpa företag att 

styrka sitt arbete och inbringar möjligheter till större konkurrenskraft. Vi kan även se att 

det för företag i olika kontexter kan finnas andra områden som kan ha stor relevans men 

vi kan utifrån vår litteraturstudie se att valda områden kan skapa konkurrenskraft för en 

stor del av små företag inom den svenska detaljhandeln.  
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4 TEORETISK OCH EMPIRISK ANALYS 
I det här kapitlet analyserar vi vår teoretiska referensram med vårt empiriska material. 

För att få en enhetlig struktur har vi valt att dela in även det här kapitlet efter våra fem 

huvudrubriker med tillhörande underrubriker; Varumärket, Relationer och nätverk, 

Personal, Platsens betydelse samt Internet. De personer som är föremål för vår 

empiriska studie presenteras nedan.  

 

 Axelsson, Hans. Delägare i Stig Nilssons Cykelaffär i Kalmar.  

 Hansson, Tina. Delägare i Kullzénska Caféet i Kalmar.  

 Jeansson, Katarina. Delägare i Dillbergs bokhandel i Kalmar.  

 Kylberg, Anita och Björn ägare av Drömmar i Vitt i Mariannelund. 

 Thunvall, Maria. Ägare av Bröllop och Fest i Kalmar.  

 

4.1 Varumärke 
4.1.1 Mervärde och varumärkesbyggande 

Mitchell, Hutchinson och Quinn (2013) tar upp att små och medelstora företag medvetet 

arbetar med varumärket i syfte att överleva. Axelsson
1
 menar att deras varumärke i form 

av cykelaffär är så pass väletablerat, och då butiken har funnits i 65 år arbetar de med att 

vårda det rykte de redan har. Vilket även är något som Jeansson
2
 framhåller att de 

arbetar med, i och med att de är en av Sveriges äldsta bokhandlare som grundades 1832. 

Samtidigt menar Kylberg
3
 att det är det unika med till exempel ett fåtal av varje produkt 

som framhäver varumärket, och de arbetar kontinuerligt med att synas och nå ut till 

kunderna. Vilket även Hansson
4
 understryker, i och med att de erbjuder det unika i form 

av hemmagjorda bakverk.  

 

Enligt Svensson och Östberg (2013) har dagens marknad gått från att vara produkt-

orienterad till att vara mer kundorienterad, vilket går att koppla till vad Jeansson 

diskuterar kring vikten av att kunderna känner sig hemma och vet var de befinner sig. 

Kylberg
5
 anser att det är viktigt att kunderna får en helhetsupplevelse för att förstärka 

den unika känslan, samt att kunderna ska känna att det är en livsstilsbutik det är 

kunderna besöker. Hon menar även att de försöker tillmötesgå sina kunder så mycket 

                                                
1 Axelsson, Hans. Delägare i Stig Nilssons Cykelaffär i Kalmar. Personlig intervju 2014-04-24. 
2 Jeansson, Katarina. Delägare i Dillbergs Bokhandel i Kalmar. Personlig intervju 2014-04-29. 
3 Kylberg, Björn. Delägare i Drömmar i Vitt i Mariannelund. Personlig intervju 2014-05-02.  
4 Hansson, Tina. Delägare i Kullzénska Caféet i Kalmar. Personlig intervju 2014-04-24 och 2014-04-28. 
5 Kylberg, Anita. Delägare i Drömmar i Vitt i Mariannelund. Personlig intervju 2014-05-02.  



  
 

35 

som möjligt för att skapa mervärde, exempelvis skickar de varor till kunder som hör av 

sig utanför webbshopen och håller extraöppet i mån av tid ifall någon hör av sig 

brådskande och måste ha en present eller liknande. Falonius (2010) menar även att ett 

varumärke handlar om hur det upplevs av konsumenten. De fyra aspekterna som utgör 

ett starkt varumärke anser han bygger på lojalitet, kännedom, upplevd kvalitet och 

associationer. Axelsson menar att det är viktigt att vara kunden tillmötesgående i den 

mån det är möjligt, det finns ingen anledning till att vara otrevlig och inte försöka bistå 

förklarar han. Jeansson diskuterar saken vidare med att tillägga att det är viktigt att 

erbjuda kunden det lilla extra, något som lockar, och i deras fall innebär det att till 

exempel ordna författarkvällar och boksläpp.  

 

Svensson och Östberg (2013) diskuterar konsumenter som sociala varelser och att 

konsumtion till stor del sker i det sociala livet med andra människor. Hansson diskuterar 

också det sociala i dagens samhälle och berättar att de som arbetar på Kullzénska 

försöker prata lite extra med kunderna om det finns tid över, för att de ska känna sig 

välkomna och tycka det är trevligt. Även Kylberg inser potentialen i att använda sig av 

det sociala, och ger därmed sina kunder möjligheten att boka en privat stund i butiken 

med vänner under vilken Drömmar i Vitt bjuder på dryck och tilltugg, vilket har 

uppskattats av kunderna. Thunvall
6
 har också sett möjligheter kring denna aspekt och 

anordnar därför modevisningar i butiken när det kommer in nytt för att locka kunderna 

till butiken.  

 

4.1.2 Varumärkesstrategier  

Falonius (2010) diskuterar möjligheten till att använda strategier kring varumärket, 

vilket företag behöver för att skapa sig en identitet på marknaden. Identiteten kan skapas 

genom att framhäva företagets kärnvärden och visioner. Hansson berättar att de 

använder sig av 1800-talsmiljön för att kunderna ska tycka det är trevlig, hon berättar 

även att många kunder tycker att besöka Kullzénska är som att fika hemma hos mormor, 

med de gamla möblerna och de hembakta kakorna. För att få tillgång till den ofta 

outnyttjade resursen, medarbetarnas engagemang, menar Falonius (2010) att 

varumärkesfrågorna bör ses på med en helhetssyn för att bygga långsiktig lönsamhet 

och stabilitet. Jeansson berättar att om det finns någon speciell genre som någon i 

personalen är intresserad av har de medvetet satsat på det, exempelvis berättar hon att 

                                                
6 Thunvall, Maria. Ägare av Bröllop och Fest i Kalmar. Personlig intervju 2014-04-29. 
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en av deras anställda är intresserad av genren fantasy att och de har då valt att utöka 

fanstasyavdelningen för att de ser det som en möjlighet att locka kunder.  

 

Falonius (2010) diskuterar varumärke, vilket han menar alltid kommer att leva kvar på 

samma sätt, även om inte den specifika produkten gör det. Det kan enligt Burns (2011) 

vara både tidskrävande och svårt att skapa ett starkt varumärke, vilket kan sättas i 

kontext till vad Axelsson berättar angående vikten av att ha en lättigenkännlig 

varumärkessymbol och att företagsnamnet är väletablerat i staden. Han menar att om ett 

företag funnits så pass länge som de har, bör företaget vårda och upprätthålla sitt rykte. 

Han diskuterar vidare att det inte spelar någon roll i vilken bransch företaget befinner 

sig i, utan menar att om företaget har ett välkänt namn och en lättigenkännlig symbol så 

har företaget kommit en bra bit på vägen. Jeansson menar att de har lyckats skapa sig ett 

varumärke som är välkänt i staden eftersom de har funnits en väldigt lång tid. Samtidigt  

förmodar hon att det i egenskap av detaljhandlare är bra att sticka ut på marknaden när 

turisterna kommer, speciellt då Dillbergs enbart finns i Kalmar. Mitchell, Hutchinson 

och Quinn (2013) anser att detaljhandelsmarknadsföringen har utvecklats över tiden och 

att varumärket nu för tiden förmedlas genom exempelvis butikens utformning och unika 

varor som företaget tillhandahåller. Det går att koppla till vad Jeansson berättar om 

kunder som tycker att de har ett brett sortiment och en fin butik. Kylberg diskuterar, 

som vi redan nämnt, vikten av att tillhandahålla det unika. De tar endast in omkring sex 

föremål av samma produkt för att kunden ska känna att denne har hittat något som 

många andra inte har i sitt hem, och menar att det är viktigt med kvalitet istället för 

kvantitet. 

 

Burns (2011) skriver att ett varumärke är en stor del av differentieringen och det 

involverar hur företaget sticker ut och skiljer sig ifrån sina konkurrenter. Det är något 

som Dillbergs försöker arbeta aktivt med enligt Jeansson, de har ständigt 

rekommendationer till sina kunder om vad de anställda har funnit intressant att läsa den 

senaste tiden. De erbjuder även lite olika service till företag, exempelvis så låter de 

Rädda Barnen ha sitt årsmöte hos dem och att de samtidigt pratar böcker med dem. De 

erbjuder även företag att de kan komma ut till dem och prata böcker direkt på arbets-

platsen, vilket då kan kombineras med att de anställda får olika erbjudanden i samband 

med besöket. Dock medger Jeansson att de har varit lite dåliga på att marknadsföra att 

de faktiskt erbjuder de här tjänsterna, men hon tror ändå att många vet om det. 
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Lundén och Svensson (2008) diskuterar vikten av att företag bör framhäva 

egenskaperna hos företaget eller produkterna som skiljer dem från konkurrenterna, för 

att tydliggöra hur de är unika för kunden. Thunvall menar att de är de enda i Kalmar län 

med en fysisk butik som tillhandahåller brudkläder, för att visa att de finns brukar de 

annonsera i lokala tidningar som till exempel Kalmarposten och Ölandsbladet. Hon 

berättar även att deras största konkurrenter är de företag som erbjuder liknande 

produkter på internet, för att vara konkurrenskraftiga jämtemot dessa arbetar företaget 

med att sprida sitt varumärke genom sin hemsida och Facebook. Burns (2011) anser att 

ett starkt varumärke kan fungera som ett bra marknadsföringsmedel i branscher med 

produkter och tjänster som liknar varandra. Thunvall tror också att det är viktigt för 

företaget att erbjuda vad hon kallar en fullfjädrad service, från det att paret kliver in i 

butiken fram till deras bröllopsdag. Thuvall menar att de erbjuder olika tjänster i form 

av olika tillbehör eller intagning och uppsyning av ett klädesplagg och det gäller även 

då kunden beställt en klänning på nätet och den inte är som kunden hade tänkt sig när 

den väl kommer hem. Besöker kunderna istället butiken kan de testa hela sortimentet 

om de vill och dessutom få råd under tiden. 

 

4.2 Relationer och Nätverk 
4.2.1 Relationer 

För att skapa konkurrensfördelar menar såväl Khalaf, Rasli och Ratyan (2013) som 

Christopher, Payne och Ballantyne (2002) att en stark relation till kunderna är en stor 

hjälp, och då både att skapa och underhålla dem. Enligt Hansson
7
 har Kullzénska många 

stamkunder vilka de försöker uppmärksamma genom ett stamgästkort. Även Axelsson
8
 

menar att de har många återkommande kunder men att de inte använder något 

medlemskap, på grund av att branschen inte är sådan att kunderna återkommer varje 

vecka eller liknande. Thunvall förklarar att relationsskapandet inte blir på samma sätt 

när det kommer till bröllop då en brud oftast gifter sig endast en gång, vidare så menar 

hon att de inte har någon återkommande kundkrets och att de på grund av det inte 

erbjuder någon form av medlemskap. Kylberg
9
 förklarar att de pratar med alla, vem det 

än är och vart det än är för att skapa relationer, hon menar att det blir mer familjärt 

genom att prata mycket och de har vad hon kallar "vippisar" (stamkunder). Jeansson
10

 

förklarar i sin tur att de har en medlemsklubb som är kostnadsfri för kunderna, men hon 

                                                
7 Hansson, Tina. Delägare i Kullzénska caféet i Kalmar. Personlig intervju 2014-04-24 och 2014-04-28.  
8 Axelsson, Hans. Delägare i Stig Nilsson Cykelaffär i Kalmar. Personlig intervju 2014-04-24. 
9 Kylberg, Anita. Delägare i Drömmar i Vitt i Mariannelund. Personlig intervju 2014-05-02. 
10 Jeansson, Katarina. Delägare i Dillbergs Bokhandel i Kalmar. Personlig intervju 2014-04-29 
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tror inte att människan är lika lojal idag som förr, utan att kunderna istället besöker 

olika företag. Trots det menar hon att de har många stamkunder som är inne flera gånger 

i veckan, varav vissa även kommer in bara för att prata med personalen. 

 

Christopher, Payne och Ballantyne (2002) anser att företag bör fördela olika resurser 

som tid och pengar mellan att locka och behålla kunder. Jeansson menar att de arbetar 

mycket med författarkvällar och boksläpp, samt att de har en konstvägg i trappen på väg 

ner till kontorsavdelningen. Hon ansåg att konsten passade in, då även det är kultur och 

de byter konstnärer varje månad för att förnya sig. Tanken med konstväggen menar hon 

är att kunderna som befinner sig i Kalmar ska komma in någon gång varje månad för att 

se den aktuella utställningen samt att företaget ska vänja alla vid att det händer 

någonting nytt. Hon anser även att det är intressant för personalen, vilka får nya saker 

att titta på varje månad. Ställa ut på konstväggen får vem som helst göra, de som är 

intresserade kan gå in i butiken och anmäla sig kostnadsfritt vilket har blivit väldigt 

populärt, och de har bokningar för lite drygt ett år framöver. För att engagera personalen 

i att locka fler medlemmar förklarade Jeansson att de anställda får tio kronor för varje 

kund som skriver upp sin e-mailadress. Kvällarna de anordnar brukar resultera i ungefär 

60 stycken personer som kommer och lyssnar och då brukar de även skicka runt en lista 

där besökarna kan skriva upp sig som medlemmar, vilket de även brukar göra om de är 

ute på företag eller liknande och pratar. Hon tydliggjorde att de i dagsläget har mellan 

2500-3000 medlemmar. 

 

Att vårda de redan existerande relationerna var av vikt enligt flertalet författare, såväl 

Christopher, Payne och Ballantyne (2002), Zeithaml, Bitner och Gremler (2013) som 

Lundén och Svensson (2008). Hansson menar att de försöker uppmärksamma sina stam-

gäster genom att erbjuda ett stamgästkort till de kunder som återkommer ofta. Hon 

menade dock att de anställda i regel vet vilka det är och känner igenom dem utan kortet, 

men att det kan behövas om det är någon i personalen som inte hunnit lära känna dem 

än. Med stamgästkortet får de 10 procent rabatt och det gäller sedan i 3-6 månader och 

behöver sedan förnyas. Jeansson menar att i deras medlemsklubb skickas det ut via mail 

vad företaget gör, och de har bestämt att det ska vara högst ett par mail i månaden. I 

mailen inkluderar de exempelvis information om vad som händer, boktips, nya 

boksläpp, rabatter eller att personalen ska prata böcker och att kunderna är välkomna. 

Stämpelkort är även något som de använder sig av, där de i vanliga fall har ”köp fyra 
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betala för tre” på pocket kan kunden få ett stämpelkort om denne inte vill köpa fyra på 

en gång och får då istället var elfte gratis. De har även stämpelkort för varje gång 

kunderna handlar över 200 kronor och efter tio stämplar får kunderna hundra kronor att 

handla för.  

 

Lundén och Svensson (2008) tar upp trevligt bemötande som en aspekt som fungerar 

bra vid kundvård. Vilket är i överensstämmelse med vad Thunvall i sin tur menar, att 

deras relationer till kunderna kan variera mellan upp till ett par veckor till en enstaka 

gång, då det i regel endast blir en relation under tiden som ett brudpar planerar sitt 

bröllop. Det brukar börja med att bruden kommer till butiken och provar en klänning, 

företaget bjuder sedan in den blivande maken och eventuellt barn och tärnor. Hon menar 

att de arbetar med att alltid ha ett trevligt bemötande och erbjuder kunderna att bjuda 

med sina vänner till besöket också. Även Hansson förklarar att de i arbetet med att 

vårda relationerna försöker prata lite extra med kunderna när det finns tid, eller sträva 

efter att det ska vara mysigt och trevligt att komma dit, att det är fräscht och att det som 

serveras till kunderna smakar bra. Axelsson i sin tur klargör att det är viktigt att göra ett 

bra intryck och med stamkunder är de lite extra känsliga med prisbilden, en kund som 

köpt tio cyklar på fem år är de mer benägna att ge en högre rabattsats till då det bildas 

en relation med den återkommande kunden.  

 

Christopher, Payne och Ballantyne (2002) menar att återkommande och nöjda kunder 

lockar andra kunder åt företaget samt är villiga att betala ett högre pris för företagare 

som de känner och litar på, vilket kan göra det svårt för konkurrenter att ta sig in på 

marknaden. Axelsson menar att det är många barnfamiljer som återkommer då barnen, 

och även föräldrarna, behöver varsin cykel vilket leder till att de köper en ny cykel 

ungefär vartannat år. Hansson förklarar att även nu när fler större cafékedjor, som 

Espresso House och Wayne’s Coffee, har tagit sig till Kalmar så har de inte känt av det 

så mycket, även om hon kan tänka sig att andra caféer kan ha känt av det mer. Hon 

anser även att det är en fikatrend nu, att det fikas mycket och att kunderna besöker 

många olika ställen och varierar sig, och att det är anledningen till att de inte känner av 

det höga antalet av caféer i Kalmar.  

 

4.2.2 Nätverk 

Såväl Christopher, Payne och Ballantyne (2002), Gummesson (2008) och Burns (2011) 

tar utöver kundrelationer upp relationer med leverantörer, distributörer och anställda. 
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Gummesson (2008) menar att relationer består av samarbete som går ut på win-win och 

Hansson förklarar att de idag har en bagerigrossist och en lokal grossist vilka de har 

handlat av i alla år. Trots att de har fått flera erbjudanden att byta har de fortsatt 

samarbetet eftersom det har fungerat bra, hon menar även att de har fått bra erbjudanden 

vilket gör att priset inte fått dem att byta. Hon se även fördelar i de långvariga 

relationerna då de har lärt känna varandra.  

 

Enligt Lundén och Svensson (2008) behöver företag i dag ett nätverk av kontakter och 

då inte enbart de personer och företag som känns till utan även de som känner till 

företaget på avstånd. Thunvall försöker idag att starta upp samarbeten med andra 

företag för att få igång Kalmar City som köpstad igen, vilket hon anser är på väg att dö 

ut på grund av exempelvis höga hyror. Jeansson berättar att de är med i kedjor på såväl 

kontor- som boksidan där de hjälps åt med inköp och marknadsföring, vilket ger resurs-

fördelar samtidigt som företaget får utforma sin verksamhet själv, till skillnad från 

kedjor. Hansson i sin tur menar att de inte känner något behov av nätverksbyggande, 

men då företagets funnits under en lång tid är de väldigt trogna till de leverantörerer 

som de har ett bra samarbete med. Kylberg menar att de arbetar med nätverksbyggande 

till andra företag, de är bland annat återförsäljare av espressomaskiner där de inte enbart 

skaffar kunder utan även andra partners. Axelsson menar att de har vissa nätverk, såväl 

med andra företag som med vissa föreningar. Jeansson menar att de försöker nätverka 

men tror att de skulle kunna förbättra det. För företagskunder erbjuder de tillfällen där 

företag antingen får besöka butiken eller att Dillbergs kommer ut till företagen för att 

berätta om böcker samt erbjuda rabatter.  

 

Enligt Burns (2011) kan nätverk leda till att företag kan få del av professionella åsikter 

och tips utan kostnad samt information om marknader och möjligheter för produkter 

och tjänster. Lundén och Svensson (2008) i sin tur menar att nätverk kan leda till ökad 

kundkrets, kunskap, information och självsäkerhet samtidigt som även företaget får dela 

med sig av sin kunskap. Vilket även är aktuellt för Kylbergs
11

 som anser att nätverk är 

av relevans, de åker till andra butiker och på mässor där de träffar andra företag och 

utbyter erfarenheter. Jeansson poängterar svårigheten med att vara innovativ i 

marknadsföringen för att locka kunder då hon anser att det inte längre fungerar med tio-

tjugo procent rabatt. Hon tror även att företag är mer känsliga för priserna än kunderna 

                                                
11 Kylberg, Björn. Delägare i Drömmar i Vitt i Mariannelund. Personlig intervju 2014-05-02. 
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många gånger och att de skulle vilja göra något spännande, nästan förbjudet för att 

tidningarna ska skriva om det. Utifrån det ser hon att samarbete med högskolan kan vara 

en bra hjälp för att få inspiration. Vidare menar hon att MedMera kort ger kunderna 

bonus hos Dillbergs och att de har studentrabatter för Linnéuniversitetets studenter, men 

inte mecenat då det involverar gymnasieelever. 

 

Lunden och Svensson (2008) menar även att det är av vikt att ett nätverk består av och 

når flera olika erfarenheter och kompetenser, vilket även Thunvall menar. För Bröllop 

och Fest skulle det innebära att de erbjuder klänningar och hon menade att de skulle 

kunna ha samarbeten med exempelvis en frisör som kan erbjuda hår och makeup, eller 

så att kunden kan hyra limousin eller köpa blommor till ett reducerat pris. Hon menar 

även att det med tidigare ägare i företaget har funnits samarbeten men att det inte har 

fungerat. Jeansson i sin tur har ordnat mannekänguppvisning vilket visat sig populärt, 

där sex butiker i Kalmar medverkat, en hårfrisör, ett företag med smink, ett med väskor 

och två klädbutiker. Hon ser även möjlighet i att utveckla erbjudanden tillsammans med 

andra företag i form av kuponger, exempelvis att vid köp på Dillbergs får kunden en 

kupong på en fika. Enligt Axelsson har de bra relationer med andra cykelaffärer i 

Kalmar vilka de byter saker med, ifall exempelvis en cykelmodell tar slut så hjälper de 

varandra. De har även ett samarbete med ett konditori som har en cykel hängandes i 

fönstret för att göra reklam åt dem och de har även i sin tur haft reklam åt andra företag, 

även Kylberg menar att de har använt sig av reklamutbyten med andra företag. 

Samarbetet med caféet ser Axelsson som bra då det ligger nära universitetsbiblioteket 

samt har många besökare. Enligt Jeansson ska de även med en hjälporganisation besöka 

årskurs fyra och prata om böcker för att sedan låta dem välja en varsin bok. Vid ett 

senare tillfälle ska de anordna en dag då tre till fyra av författarna till böckerna kommer 

på besök. Hon anser att de i årskurs fyra kommer att bli deras kunder om tio år, om inte 

redan nu.  

 

4.3 Personal 
4.3.1 Personalens påverkan 

Grönroos (2008) beskriver frontpersonalen som den främsta resursen då de integrerar 

med kunderna och då påverkar kundernas upplevda kvalitet och även Foster, Whysall 

och Harris (2008) beskriver att kundupplevelsen kan förbättras genom nöjd personal. 
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Hos Bröllop och Fest är det idag Thunvall 
12

och en anställd som arbetar, och de båda 

möter kunder i sitt arbete. Den anställda är sömmerska i nuläget då Thunvall menar att 

hon själv har mycket att göra runtomkring, men att hon kan sy och eventuellt kommer 

göra det i ett senare skede. På Kullzénska är de idag enligt Hansson
13

, utöver de två 

delägarna, åtta anställda varav ingen utöver delägarna arbetar heltid. Hanssons roll är 

främst bakning, inköp av varor, personalfrågor och schemaläggning. Hon menar att hon 

är den som minst möter kunder, men att övrig personal står i kassan och bemöter kunder 

någon gång under ett arbetspass. Enligt Axelsson
14

 är de idag fyra eller fem anställda 

hos Stig Nilssons Cykelaffär, varför siffran är osäker är då en av delägarna ska dra sig 

tillbaka och det är en ny som ska överta dennes plats vilket innebär att de framöver 

kommer att vara fyra inom företaget. De anställda behöver kunna flera områden då de 

olika arbetsuppgifterna inte är uppdelade mellan dem, vilket innebär kundbemötande 

såväl som arbete i verkstaden.  Kylbergs
15

 är idag de som arbetar i butiken men menar 

att när ekonomin tillåter det så önskar de anställa personal. En av ägarna arbetar mer då 

den andre har ett annat ordinarie arbete, men de fröklarar att de båda bemöter kunder. 

På Dillbergs menar Jeansson
16

 att de idag är tolv anställda varav en arbetar på kontor 

och i övrigt har alla de anställda kontakt med kunderna. 

 

Enligt Zeithaml et al. (2009) finns det mer än fysiska och mentala kunskaper som krävs 

av anställda för att leverera god service, vilket de kallar emotionellt arbete med äkta 

intresse samt leende, ögonkontakt och ett naturligt bemötande. Det Thunvall kräver av 

den anställda är ett gott bemötande till kunden, vilket hon menar är A och O, samt att de 

följer ut allting i arbetet så att det inte uppkommer några otrevligheter i slutet. Hanson 

förväntas sig även hon ett trevligt bemötande mot kunderna men även att de kan se vad 

som behöver göras, exempelvis om det är disk, bord som behöver torkas eller om 

kakorna behöver fyllas på. Kraven på de anställda enligt Axelsson rör ingen specifik 

utbildning, då det är svårt att finna någon utbildning inom ämnet cykel, istället är det av 

vikt att personen är allmänteknisk och intresserad samt att hantera kunder på ett bra sätt 

och få denne att känna sig välkommen och i centrum. Jeansson beskriver att det är lika 

viktigt för all personal att de är glada och trevliga, hon förtydligar även att de har en 

anställd som kör ut varor, och hon menar att det är minst lika viktigt att denne är trevlig 

                                                
12 Thunvall, Maria. Ägare av Bröllop och Fest i Kalmar. Personlig intervju 2014-04-29. 
13 Hansson, Tina. Delägare i Kullzénska Caféet i Kalmar. Personlig intervju 2014-04-24 och 2014-04-28. 
14 Axelsson, Hans. Delägare i Stig Nilssons Cykelaffär i Kalmar. Personlig intervju 2014-04-24. 
15 Kylberg, Anita och Björn. Delägare i Drömmar i Vitt i Mariannelund. Personlig intervju 2014-05-02. 
16 Jeansson, Katarina. Delägare i Dillbergs Bokhandel i Kalmar. Personlig intervju 2014-04-29. 
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vid kundmöten. De ställer inga direkta krav på sina anställda mer än att de ska vara 

säljande och trevliga, och även att det finns ett litteraturintresse eftersom de arbetar med 

böcker. 

 

Enligt Grönroos (2008) behöver företaget ge de anställda befogenheter och Axelsson 

menar att då Stig Nilssons Cykelaffär är ett litet företag får de anställda befogenhet och 

möjlighet att agera utifrån sin egen kompetens. Angående inköp och större strategier, 

som val av modellprogram får de rådgöra men att det är ägarna som tar det slutgiltiga 

beslutet. Han menar även att de anställda är bra på olika saker och att det är han som i 

regel håller i cykelinköpen och cykelförsäljningsbiten, han tydliggör att det i hans arbete 

är viktigt att följa med i trender.  

 

Enligt Adams (2007) kan arbetsmotivation skapas genom att låta personalen vara 

delaktig. Khalaf, Rasli & Ratyan (2013) anser även att om lojal personal blir engagerade 

i företaget skapar det i sin tur lojala kunder och kan kopplas till vad Foster, Whysall och 

Harris (2008) diskuterar om att lojala medarbetare kan hjälpa till att dra ner på 

omkostnaderna för företaget, då de inte behöver hitta och integrera ny personal. 

Jeansson berättar att de medverkar i radio där Dillbergs och Akademibokhandeln turas 

om varannan vecka och tipsar om en ny bok. De försöker få alla anställda involverade 

då alla läser olika böcker vilket kan leda till varierade tips, men för nuvarande är de tre 

anställda som är med.  Jeansson förklarar att de anställda stannar kvar hos företaget 

länge och majoriteten har arbetat där i 25-30 år. Hon menar att det i vissa fall kan vara 

en nackdel då hon anser att de skulle behöva lite nya synsätt, samtidigt som det är en 

fördel då alla känner varandra och fungerar bra tillsammans. 

 

Adams (2007) diskuterar kompetensutbildning och lärande som ett medel för att få 

nöjda kunder och för att visa att företaget visar intresse för sina anställda. Thunvall 

menar att de idag inte använder sig av några utbildningar. Axelsson i sin tur menar att 

företagets leverantörer anordnar utbildningar när det kommer nyheter, även Kylbergs 

har fått utbildningar genom sina leverantörer samt en utbildning om hur det kan se ut i 

en butik. Jeansson förklarar att de har utbildningar för personalen med exempelvis 

förlag och författare som berättar om olika böcker och att de även haft hjälp av en sälj-

coach. Hon menar vidare att företag måste hitta sin nisch och att den kan bygga på de 

anställdas intresse och kunskaper och att de arbetar mycket med att försöka få de 
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anställda att göra så mycket som möjligt för att uppleva glädje på arbetet. Adams (2007) 

diskuterar anpassning utefter de anställdas passioner i arbetsorganisationer och menar 

att det kan leda till engagerad personal. Jeansson förklarar, som vi tidigare diskuterat, att 

de valt att utveckla deras fantasyavdelning då en ur personalen har ett intresse för 

genren.  

 

4.3.2 Internmarknadsföring och servicekultur 

För att frontpersonalen ska vara villiga att axla ansvar, samt ha möjlighet att fatta beslut 

är det enligt Grönroos (2008) av vikt att företaget är tydliga med vad som förväntas av 

dem. Lundén och Svensson (2008) diskuterar att det är viktigt att de anställda får vara 

delaktiga i pågående processer, för att de ska känna sig nöjda med villkoren som råder 

på arbetsplatsen. Hansson menar att de har rutiner morgon och kväll med städning men 

att de idag inte har några utbildningar men att de anställda får en upplärningsdag då de 

får gå bredvid och lära sig arbetet. Enligt Thunvall har de inte format några speciella 

riktlinjer för hur de ska bemöta kunder och liknande då de inte har arbetat tillsammans 

mer än ett par månader, men den anställda får även bidra med tips och idéer på 

förändringar. Även Jeansson menar att de anställda gör mycket tillsammans, och tar upp 

exempel som att omorganisera i butiken och omskyltning.  

 

Grönroos (2008) beskriver målet med internmarknadsföring som att motivera de 

anställda att agera kundfokuserat och serviceinriktat, för att de ska fungera som 

marknadsförare på deltid vilka är villiga att sprida företagets budskap vidare, vilket kan 

förenklas genom att locka och behålla rätt personal. Hansson menar att de har många 

praktikanter och att de främst använder sig av dem vid nyanställning. Hon ser det som 

en fördel då både de anställa och praktikanterna får möjlighet att lära känna varandra 

och det ger praktikanterna möjlighet att lära sig vad som ingår i arbetet.  

 

4.4 Platsens betydelse 
4.4.1 Servicelandskap 

Bitner (1992) menar att noggrannhet och kreativitet är viktigt vid utformandet av 

servicelandskapet, då det fungerar som differentieringsfaktor för företaget samt tjänste-

paketering för att skilja dem från dess konkurrenter. Axelsson
17

 berättar att deras butik 

är mer medvetet utformad än vad som kan tänkas vid första anblicken. Tapeterna i 

arbetsrummet har till exempel funnits sedan 70-talet, vilka inte byts ut eftersom de anser 

                                                
17 Axelsson, Hans. Delägare i Stig Nilssons Cykelaffär i Kalmar. Personlig intervju 2014-04-24. 
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att de sticker ut, då han menar att det finns många butiker som lägger mycket pengar på 

en helt ny interiör vilket han tycker är onödigt. Han anser att den ”orakade nischen”, 

med smutsig overall tillsammans med den gamla interiören visar att de bedriver en 

gammal firma med kunnig personal. Jeansson
18

 berättar att de skyltar om i butiken varje 

vecka för att det kontinuerligt ska vara något nytt och Kylberg
19

 berättar att de ständigt 

flyttar om i butiken för att alla varor ska synas. Hon menar att om en vara står i ett hörn 

under en lång tid kommer det leda till att kunden inte lägga märke till den. På så vis 

menar hon att kunderna tror att det har kommit in nyheter eftersom de inte har lagt 

märke till varan tidigare. 

 

Ezeh och Harris (2007) beskriver typologin om omgivningsfaktorer, designfaktorer och 

sociala faktorer. De beskriver de faktorer som vi inte kan ta på som omgivningsfaktorer 

vilka involverar luftkvalitet, temperatur, ljudnivå, dofter och renlighet vilka tas för givet 

och främst uppmärksammas när de inte fungerar. Kylberg berättar att det förstärker 

upplevelsen för kunderna när de kan höra fågelkvitter när de vistas inne i butiken och 

Jeansson berättar att de spelar musik i butiken och att den ska vara lugn, och gärna av 

klassisk genre. Thunvall
20

 beskriver att butiken medvetet är utformad, brudklänningarna 

hänger längst in i butiken för att skyddas. Ska du titta bland klänningarna måste du först 

ta av dig skorna, annars menar Thunvall att hon kommer få en hög kemtvättsräkning, 

och längst fram i butiken hänger istället kostymerna eftersom de oftast är tillverkade av 

mer slitstarkt material och därmed inte slits lika fort som klänningarna. 

 

Designfaktorer menar Ezeh och Harris (2007)  är de funktioner som rör estetik som 

färgskalor, layout och stil. Hansson
21

 berättar att de har använt sig av 1800-tals miljön 

redan från början och att det genast frodades en idé när huset blev till salu om att det 

skulle vara perfekt för ett Café. För att bevara miljön har Hansson istället för att byta ut 

de gamla tapeterna letat efter en hantverkare som kan laga dem. Kylberg menar att 

butiken från början skulle speglas i namnet ”Drömmar i Vitt” och att alla varor som togs 

in var vita och att hela butikens interiör går i vitt. Under det senaste året har det dock 

börjat komma in varor med färg, vilket hon medger livar upp butiken. Jeansson 

beskriver i sin tur att de arbetar med ljussättningen i butiken, hon menar exempelvis att 

                                                
18 Jeansson, Katarina. Delägare i Dillberg Bokhandel i Kalmar. Personlig intervju 2014-04-29. 
19 Kylberg, Anita. Delägare i Drömmar i Vitt i Mariannelund. Personlig intervju 2014-05-02. 
20 Thunvall, Maria. Ägare av Bröllop och Fest i Kalmar. Personlig intervju 2014-04-29. 
21 Hansson, Tina. Delägare i Kullzénska Caféet i Kalmar. Personlig intervju 2014-04-24 och 2014-04-28. 



  
 

46 

källaren borde vara starkare belyst än övervåningen eftersom det inte finns några 

fönster. De har även satt upp spotlights mot företagets konstvägg och de har vid samma 

vägg haft jordglober i många år och som resultat av ljussättningen dubblade de sin 

omsättning av dessa.   

 

De människor i miljön, såväl kunder som personal samt deras antal och beteende menar 

Ezeh och Harris (2007) kan påverka andra kunder utifrån de sociala faktorerna. 

Axelsson menar att deras anställda måste kunna hantera kunder och vara trevliga för att 

kunna arbeta hos dem men han menar samtidigt att de inte vill verka för proffsiga, utan 

att det ska var ”lite lagom”. Kylberg berättar att de bjuder sina kunder på kaffet och 

menar att effekten är tydlig, hon menar att när kunderna får en kopp varmt kaffe i 

handen så varvar de märkbart ner och tittar på varorna istället för att rusa genom 

butiken. 

 

4.4.2 Platsmarknadsföring 

Govers och Go (2009) menar att löften om värde och givande upplevelser skapas genom 

platsmarknadsföring, vilket syftar till att företaget kan använda sig av alla aspekter som 

är kopplade till platsen. Hansson berättar om historien som gav caféet sitt namn, innan 

företaget startades bodde de två syskonen Kullzén i våningen vilka var kända bland 

Kalmarborna på grund av deras säregna natur. Föregående ägare såg potential i att 

använda syskonens namn efter att de avlidit eftersom det kunde ge företaget en identitet 

som stämde väl överens med miljön där caféet ligger.  

 

Coco-Stefaniak, Parker och Rees (2010) menar att det finns en negativ sida om platsen 

används som en avgörande strategi och företag blir beroende av den i sin identitet och 

marknadsföring. Axelsson berättar att de använder sig av sin lokalisering eftersom de 

alltid har haft samma lokaler och om de skulle flytta så förlorar företaget mycket av sin 

identitet. Det här är inte något som har varit något problem för Dillbergs och Jeansson 

berättar att de under 100 år låg på en annan plats i staden men när tillfället gavs bytte de 

till en lokal som var bättre utformad för deras verksamhet, vilket har visat sig vara en 

klar förbättring för företaget. 

 

Burns (2011) diskuterar universitetens potential för många företag, vilka väljer att samla 

sig runt dem och även skapa samarbeten med universiteten för att få ut de studerandes 

kunskaper på marknaden. Jeansson ser möjligheter i ett samarbete med Linnéuniversitet, 
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vilket vi tidigare nämnt, hon anser att det vore positivt att få andra människors 

perspektiv på företagets situation. Axelsson har som vi tidigare diskuterat ett samarbete 

med ett café som ligger nära universitetsbiblioteket vilket han menar är positivt då det 

leder till att många studenter ser deras reklam. Thunvall ser det istället som en möjlighet 

att de ligger i centrum men ändå har nära till resecentrum vilket ger resande en 

möjlighet att lägga märke till dem. 

 

Govers och Go (2009) anser att en plats alltid kommer med sin egen historia och att en 

plats är sammansatt av exempelvis kulturellt arv, symboler och representation. Företag 

skapar mening genom att använda sig av platsens aspekter, lyfta fram dem till besökarna 

och skapa ett personligt värde för kunden som de kan relatera till. Hansson anser att 

platsens historia är viktig för företaget eftersom alla gäster i början när caféet startade 

var nyfikna på hur det såg ut där syskonen Kullzén hade bott och därför drogs till caféet. 

Kylbergs diskuterar att många andra företag i närheten av dem har valt att använda sig 

av platsens koppling till författaren Astrid Lindgren eftersom författarens böcker har 

koppling till bygden. Men hon berättar att de medvetet har valt att avstå från den 

kopplingen eftersom de anser att de kan stå ut ännu mer i bygden om de inte följer andra 

företags strategier. Hon menar dock att de gärna vill vara med på den vågen som blir 

under turistsäsongen, men avstår från att associera till någonting och förklarar att när 

turisterna åker förbi butiken på väg från eller till exempelvis Astrid Lindgrens Värld så 

är det dags för mamman i familjen att unna sig något.  

 

Govers och Go (2009) menar att globaliseringen ökar konkurrensen, inte bara mellan 

företag utan också mellan länder och regioner. För att locka kunder, investerare och 

besökare menar författarna att marknadsföring av själva platsen lovar ett värde. Coca-

Stefaniak, Parker och Rees (2010) menar att globalisering har lett till att lokalisering har 

blivit mer och mer viktigt och betonar vikten av den lokala platsen, istället för att 

fokusera på tillgänglighet över hela världen som globalisering gör. Thunvall säger att på 

grund av den tillgänglighet som finns idag märks det tydligt att kunder beställer över 

internet, de har därför en tilläggstjänst där de erbjuder kunder att lägga upp och sy in 

kläder som inte är inhandlade i butiken. Kylberg berättar att de tack vare internets 

framfart har lyckats nå kunder, som är intresserade av den lantliga stilen som företagets 

produkter har, över hela världen. Jeansson anser att hela bokvärlden har känt av 

globalisering då det har blivit mycket enklare att beställa böcker över internet.  
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4.5 Internet  
4.5.1 Företags internetnärvaro 

Lundén och Svensson (2008) menar att internet ger småföretagare möjligheterer som 

tidigare varit alldeles för kostsamma och därmed omöjliga att använda, som att nå fler 

kunder med såväl sin marknadsföring som försäljning via internet. Enligt Burns (2011) 

kan internet vara bra för småföretagare eftersom de på så sätt kan vara en del av den 

globala konkurrensen. Hansson
22

 berättar att de numera erbjuder gratis uppkoppling mot 

internet till sina kunder då de såg att det var en uppåtgående trend som de var tvungna 

att anamma. Thunvall
23

 berättar att företaget har en hemsida men att den för tillfället är 

under uppbyggnad. Axelsson
24

 håller inte med vad författarna menar, utan anser istället 

att kunden inte kan köpa en svensktillverkad cykel för bättre villkor från Malaysia än i 

en svensk cykelbutik. Han menar även att de har testat att annonsera på sidor som 

Blocket och Eniro men att det inte resulterade i några märkbara skillnader. Han menar 

att företaget främst använder sig av internet för mailkontakt med leverantörer och även 

kunder till viss del. Han tycker dock att kontakten som kan fås med kunden under ett 

telefonsamtal är oslagbar och tycker mest att det känns krystat med mail. Jeansson
25

  i 

sin tur tror inte att det är lika roligt för en kund att inhandla reaböcker på internet som 

det är i en faktisk butik. Hon tror att kunderna vill känna på böckerna och bläddra i dem.  

 

Burns (2011) menar att grunden för internetanvändning är att se till att företaget har en 

bra hemsida som inte bara får kunden att besöka den utan även vill återkomma och 

rekommendera den till andra. Enligt Lundén och Svensson (2008) använder många 

företagare hemsidan till att förmedla information om företaget, och produkterna eller 

tjänsterna. Enligt Axelsson har de en hemsida men att de inte har varit så frekventa på 

att uppdatera den, men där kan han se en förändring då den nya delägaren kommer att 

vara mer engagerad i hemsidan. Hansson berättar att de har en hemsida som de försöker 

hålla aktuell, även om hon var väldigt tveksam när de lanserade den. Hon förklarar att 

hon inte anser att de säljer mer kakor för att de har en hemsida utan att konsumenter 

istället fikar mer spontant. Även Jeansson förklarar att de har en hemsida där de har en 

topplista som kunden genom att klicka på böckerna länkas vidare till mer information 

om boken. Hon menar att de regelbundet uppdaterar hemsidan och ändrar när det sker 

någon nyhet, exempelvis när de byter konstnär på deras konstvägg. Under bokrean 

                                                
22 Hansson, Tina. Delägare i Kullzénska Caféet i Kalmar. Personlig intervju 2014-04-24 och 2014-04-28. 
23 Thunvall, Maria. Ägare av Bröllop och Fest i Kalmar. Personlig intervju 2014-04-29. 
24 Axelsson, Hans. Delägare i Stig Nilssons Cykelaffär i Kalmar. Personlig intervju 2014-204-24. 
25 Jeansson, Katarina. Delägare i Dillbergs Bokhandel i Kalmar. Personlig intervju 2014-04-29. 



  
 

49 

förklarar hon att de även har en katalog på hemsidan, samt att den skickas ut per post, 

och att det leder till en del mail där kunder beställer och sedan kommer och hämtar i 

butiken. Hon berättar att det inte är så många som gör det, men att det kan bero på att de 

är för dåliga på att marknadsföra att de erbjuder det.  

 

Lundén och Svensson (2008) menar att vissa företag väljer att utveckla sin hemsida och 

bedriva internetförsäljning som ett komplement till den fysiska försäljningen. Även 

Burns (2011) menar att företaget då kan finnas tillgängliga dygnet runt och erbjuda det 

bästa från båda världar. Kylbergs har valt att använda sig av internetförsäljning men 

menar att de märker av globaliseringen och att webbshopen inte varit lika framgångsrik 

som de hade hoppats, fast de menar även att de inte marknadsfört den lika mycket som 

de kanske borde ha gjort. De utformar även sin egen webbshop, vilket gör att de har 

kunnat hålla nere kostnaderna då de inte behövt anlita någon utifrån. Dillbergs har en 

webbkatalog där de har försäljning av kontorsmaterial för främst företag och de har 

ingen direkt försäljning av böcker på hemsidan men kunderna kan maila butiken om det 

är någon bok de är intresserade av. Hon ser att de hade kunnat vara en fördel om kunder 

även kunde köpa boken på hemsidan men att det skulle krävas mer resurser i form av 

personal, lager och tid. Vilket skiljer sig mot vad Burns (2011) menar skulle hålla nere 

kostnaderna för lokaler med exempelvis inredning, värme och städning samt för 

personal om företaget valde att enbart bedriva internetförsäljning. Enligt Axelsson har 

de inga planer på att övergå till även näthandel. Lundén och Svensson (2008) menar att 

företag även kan använda sig av nyhetsbrev och tillhandahålla kunden med 

uppdateringar för att få den att känna sig ihågkommen och delaktig. Jeansson menar att 

de har sin medlemsklubb på hemsidan och att de mailar till sina medlemmar, med högst 

ett par mail i månaden. Hon menar dock att deras närvar på internet kan förbättras. 

 

4.5.2 Sociala medier 

Kahar et al. (2012) anser att användandet av sociala medier har gått från att vara 

personliga till företagsändamål. Hennig-Thurau, Hofacker och Bloching (2013) skriver 

att Skandinaviens nätverkande företag, och inte minst småföretagare använder sig av 

marknadsföring via sociala medier. Holmström och Wikberg (2010) menar dock att det 

krävs långsiktigt engagemang från företagets sida för att lyckas i sociala medier. 

Kylberg menar att sociala medier, och då främst Facebook och Instagram, har varit en 

väldigt viktig del i deras marknadsföring. Kylberg berättar att Facebook har ringt upp 

dem och frågat om de vill annonsera på Facebook på grund av deras höga statistik 
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gällande följare och gillningar. Thunvall medger att hon ser potentialen i att använda 

sociala medier och när hon lägger ut något märker hon att många kommer in och frågar 

efter det som lagts upp. Axelsson anser att det är onödigt för deras företag att befinna 

sig bland sociala medier eftersom ingen av dem har något intresse för det och han menar 

att det inte finns någon anledning att gör något om det inte görs fullt ut. Ska företaget 

använda sig av sociala medier måste det enligt Axelsson finnas tid och han menar även 

att det inte finns något värre än sidor som inte uppdateras frekvent.  

 

Holmström och Wikberg (2010) menar att företag kan använda sig av sociala media för 

att kommunicera med den tänkta målgruppen istället för att göra tidskrävande 

kundundersökningar. Hennig-Thurau, Hofacker och Bloching (2013) kallar det 

tvåvägskommunikation istället för tidigare envägskommunikation från företaget till 

kunden. Kylberg berättar att statistiken från Facebook visar att det är den målgruppen de 

tänkt sig som följer dem, vilken är inredningsintresserade kvinnor mellan 25-40 år. De 

berättar att så fort en produkt läggs ut får de genast köpförfrågningar, antingen via 

personliga meddelanden eller direkt under bilden. Hansson säger istället att hon inte tror 

på internet, hon ser ingen koppling till att använda en social sida för att sälja fler kakor. 

Den Facebooksida som de faktiskt har uppdateras av ägarnas döttrar, dock medger hon 

att när deras glassbar öppnade för säsongen fick det en positiv respons på Facebook 

med många gillningar. Jeansson berättar att de försöker uppdatera sin Facebook lagom 

mycket så att kunderna inte blir trötta på inläggen och slutar följa företaget och hon 

anser att någon gång i veckan är lagom för att hålla sig intressanta för kunderna.  

 

Holmström och Wikberg (2010) anser att sociala medier involveras mer och mer i 

företagens strategier men menar att inläggen måste anses ha relevans och inte bara vara 

meningslösa aktiviteter som sker inom företaget eftersom det kan minska kundens 

intresse. Pattinson (2009) menar att företag använder sociala medier för att nå ut till nya 

kunder och för att skapa relationer till dem, han menar att företag kan dra nytta av denna 

era då företag kan nå kunder över hela världen kostnadsfritt. Hansson berättar att de på 

Facebook ibland lägger ut vilka kakor som har bakats under dagen. Jeansson i sin tur 

säger att de på sin Facebooksida kan lägga ut vilka böcker som har fått bra respons, för 

att engagera kunderna. Kylberg anser att tack vare sociala medier har de fått ett mycket 

större upptagningsområde än vad de hade från början och de har haft kunder som 

kommer långväga ifrån, som de skickar till. Kylberg berättar även att de har fått följare 
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från hela världen, bland annat från Japan och Australien, vilket inte hade varit möjligt 

om de inte hade använt sociala medier.  

 

Enligt Pattinson (2009) måste företag verka där de redan existerande kunderna befinner 

sig och menar att de mest framgångsrika företagen på Facebook är de som uppdaterar 

frekvent om exempelvis nyheter och event samt ger sidan personlighet. Kylberg menar 

att på grund av de fördelar som finns med sociala medier har de nått fler kunder, och 

tack vare att det går att länka Instagram med Facebook kan företaget uppdatera båda 

sidorna på samma gång. Även hashtaggar har enligt Kylberg visat sig vara användbara 

och berättar att Aftonbladets instagram gillat deras bilder från butiken, tack vare 

hashtaggarna. De deltog även i en mässa nyligen vilket de frekvent uppdaterade och 

hashtaggade om, vilket fick positiv respons på de sociala medierna. Denna positiva 

respons, som de fick både på plats och online, resulterade i att de planerar att utöka sin 

monteryta för kommande mässor och planerar att åka på fler än vad som vad tänkt från 

början.  
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5 SLUTDISKUSSION  
I vår slutdiskussion presenterar vi våra egna reflektioner på hur konkurrenskraft kan 

skapas på marknaden för småföretagare utifrån vår teoretiska och empiriska studie 

samt belysa utvecklingsmöjligheter vi funnit för småföretagare inom detaljhandeln.   

 

5.1 Varumärke 
Genom litteraturstudien samt utifrån vår empiriska datainsamling kunde vi se att 

varumärke har relevans i arbetet med att skapa konkurrenskraft genom att förtydliga 

vad företaget står för och hur de särskiljer sig på marknaden. 

 

Utifrån vår empiri kan vi utskilja att våra respondenter tryckte på att de är kund-

orienterade i sitt varumärke och arbetar med att skapa mervärde för kunderna, även om 

de använt sig av andra begrepp som att ”erbjuda det lilla extra” eller att ”alltid vara 

tillmötesgående”. Vi kan även se att de två företag som tydliggjorde att de funnits länge 

främst fokuserade på att upprätthålla sitt goda rykte, till skillnad från övriga 

respondenter som istället påpekade det unika som de erbjuder. Vi kan även se 

respondenter som anordnar tillställningar för att engagera kunderna till social 

interaktion, vilket vi ser möjligheter att utveckla ytterligare för alla småföretagare. Det 

här genom att anordna event mer återkommande, exempelvis en gång i halvåret. 

Mervärde och varumärkesbyggande återkommer mer i följande avsnitt.  

 

Strategier som de undersökta företagen använder sig av varierar brett. Vi kan se 

strategier som involverar att använda sig av personalens intressen, deras 

rekommendationer eller att erbjuda en full service genom hela processen. En annan 

strategi var en bred grad av service genom att erbjuda längre öppettider eller erbjuda 

möjlighet att boka företaget för föreläsningar eller dess lokaler vilket kan sammanlänkas 

med andra aktiviteter som involverar företaget. Vi kan se att några respondenter 

fokuserade på att erbjuda ett brett sortiment medan en respondent istället påpekade att 

tillhandahålla det unika genom kvalitet framför kvantitet är av vikt. Vi ser en 

utvecklingsmöjlighet i att använda sig av varumärket som ett marknadsföringsmedel 

och tydligöra egenskaperna hos företaget eller produkterna som tydliggör hur de är 

unika för kunden. En av respondenterna är ensam om att erbjuda en fysisk butik i länet 

och försöker då istället stå emot internetökningen genom att erbjuda service runt 

omkring produkten. Då de främst arbetar med att stå emot internetökningen, ser vi ett 
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problem ifall det kommer en likvärdig aktör på marknaden vilket kan innebära att de 

mister konkurrenskraft i och med att kunderna inte är bundna till varumärket. 

 

5.2 Relationer och Nätverk 
Under litteraturstudien har vi sett att relationer och nätverk leder till konkurrenskraft 

genom lojalitet och samarbete, även vårt empiriska material har visat att 

respondenterna arbetat med relationer och nätverk på olika sätt. 

 

Litteraturstudien visade att relationer till kunder kan skapa konkurrensfördelar för 

företag, både arbetet med att skapa och underhålla relationerna. Återkommande bland 

våra respondenter var att de har flertalet stamkunder som uppmärksamas genom 

stamgästkort, medlemskap, stämpelkort eller priskänslighet. Genomgående är prisfokus, 

vilket vi inte ser att småföretag har möjlighet att skapa konkurrenskraft genom utan vi 

ser istället möjligheter i att tydliggöra vad företaget står för, tydligt fokus på kvalitet 

och/eller kvantitet, uppmärksamma kunder och erbjuda personligt bemötande för att 

skapa långvariga relationer till kunderna. Vi kan även se att det stämmer överens med 

respondenternas genomgående påstående, att de alla arbetar mycket med trevligt 

bemötande vilket vi ser som en större framgångsfaktor än prisfokus för att skapa 

konkurrensfördelar. Thunvall förklarade istället att de inte har några långvariga 

relationer i bröllopsdelen då brudar i regel enbart gifter sig en gång och att de då inte 

har någon återkommande kundkrets. Vi kan se att det finns möjlighet till längre 

relationer med kunder för företag i samma situation, då de eventuellt erbjuder flera 

varor och tjänster för olika tillfällen samt att bra relationer till kunderna kan leda till att 

de i sin tur lockar andra kunder åt företaget. 

 

Fördelar med nätverk som framhävdes vid litteraturstudien involverar exempelvis 

kunskapsutbyte, ökad kundkrets och information. Vi kan se att alla respondenterna på 

något sätt arbetar med nätverkande. Jeansson har anordnat en mannekänguppvisning 

tillsammans med andra företag och Thunvall berättade att hon försöker starta upp 

samarbeten med företag som erbjuder kringtjänster för företaget som frisörer, limousin-

företag och blomsterbutiker. Vi ser det som en möjlighet även för andra företag att söka 

efter samarbeten med kompletterade produkter och tjänster. Två av respondenterna har 

upplevt fördelen men att lokalisera sig nära, alternativt ingå samarbete med universitet. 

Att använda sig av universiteten för att ta del av de studerandes kunskap, innovation och 
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engagemang anser vi kan fungera som en kostnadseffektiv utvecklingsmöjlighet för 

småföretag inom många olika områden. 

 

5.3 Personal 
Personalen visade sig i litteraturstudien vara en i regel underskattad resurs och vi kan 

se vikten både av att hitta rätt personal och att motivera den redan existerande. 

Litteraturstudien visade även sambandet mellan trivsel hos personal och kundnöjdhet 

vilket även framträtt i vårt empiriska material. 

 

Vi ser möjligheter för företag i att använda sig av personalens kunskap och engagemang 

och vi anser att småföretagare med hjälp av personalen kan få tillgång till idéer och 

kunskap som kan hjälpa dem att uppnå kundnöjdhet. Vi kan även se att företag kan dra 

fördelar av att engagera och motivera personalen, i enighet med litteraturstudien vilken 

har visat att företag kan skapa arbetsmotivation genom att exempelvis låta personalen 

vara delaktiga, fokusera på tillit och kommunikation, använda målsättningar samt ge 

feedback på arbetet. I denna aspekt ser vi möjligheter till förbättringar då företagen kan 

motivera sina anställda mer och sätta upp mål som personalen vill sträva efter att uppnå. 

Exempelvis kan företagen sätta upp försäljningsmål och om de uppnås resulterar det i 

att de anställda får del av säljöverskottet i exempelvis teambuildingssyfte, eller så kan 

företaget sätta upp medlemsmål där de engagerar personalen till att värva medlemmar 

till företaget. 

 

En respondent menar att då deras anställda stannat kvar hos företaget under en lång tid 

kan en nackdel vara att de inte får in nya synvinklar till den grad som de skulle önska, 

men samtidigt en fördel genom att de anställda istället känner varandra väl och fungerar 

bra tillsammans. Vi kan se utvecklingsmöjligheter för småföretag att använda sig av 

samarbeten med universitet för att få nya synvinklar på företagets olika områden. Det 

kan hjälpa småföretagare som har anställda som stannat kvar länge inom företaget, att 

dra fördelar av att alla känner varandra och fungerar bra tillsammans, samtidigt som de 

kan ta del av de studerandes kunskaper och nytänkande.  

 

Litteraturstudien har visat att företag kan använda sig av de anställdas olika passioner, 

och en av våra respondenter har uppmärksammat personalens olika intressen. De 

använder sig aktivt av de anställdas intressen för att locka kunder som är intresserade av 
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samma sak samtidigt som personal blir nöjd eftersom de får arbeta med det de är 

intresserade av. Det kan vi se som en utvecklingsmöjlighet för andra företag, att lyfta 

fram sina anställdas olika intressen och passioner och involvera det som en del av 

företaget och dess differentiering samt positionering.  

 

En av våra respondenter ser möjligheter i att anställa personer som tidigare varit 

praktikanter hos företaget eftersom praktikanterna får möjlighet att lära sig vad 

anställningen innebär samt att både praktikanten och företaget får möjlighet att lära 

känna varandra. Det kan även kopplas till litteraturstudien som tar upp att locka och 

behålla rätt personal kan förenkla arbetet med att motivera de anställda till att fungera 

som marknadsförare på deltid. Vi ser en utvecklingsmöjlighet för småföretag att vid 

nyanställning använda sig av praktikanter vilket underlättar arbetet med att hitta rätt 

personal, samtidigt som praktikanten får möjlighet att se om denne trivs i företaget. Vi 

kan även se utvecklingsmöjligheter för småföretag att använda sig av 

internmarknadsföring för att tydliggöra vad företaget står för och därigenom engagera 

personalen.  

 

Servicekultur var ett begrepp som litteraturstudien visade som relevant i skapandet av 

konkurrenskraft, men utifrån empiriinsamling så upplevde vi att det främst rör större 

företag. Det tolkar vi utifrån att ingen av respondenterna menade sig arbeta med 

relationerna inom företaget vilket vi uppfattade beror på att det är ett fåtal anställda i de 

undersökta företagen. Vi ser det som en möjlighet för småföretag att använda sig av en 

servicekultur då det kan stärka de interna relationerna mellan de anställda.  

 

5.4 Platsens betydelse 
Servicelandskap och platsen där företaget är beläget har vår litteraturstudie visat kan 

användas av företag för att skapa konkurrenskraft. Empirin har visat ett blandat 

resultat av platsens vikt men servicelandskapet har utifrån våra respondenter 

genomgående varit medvetet utformat.  

 

Servicelandskapet var genomgående i vår empiriskadata noga utformat, Axelsson 

påpekade att det var mer utstuderat än vad som kan tänkas vid första anblicken. Vi såg 

uttänkta strategier som exempelvis en gammal och lite smutsig stil som skulle tyda på 

att företaget funnits i branschen länge, en lite äldre stil som skulle inbringa känslan av 
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att vara hemma hos mormor medan en annan respondent valt att utgå från företagets 

namn och använda sig av en färgkod. Vilket vi kan koppla till tidigare diskussioner 

kring mervärde och varumäkesbyggande och vi kan se utvecklingsmöjligheter för 

småföretag att utgå från varumärket och vad företaget vill förmedla även i utformningen 

av servicelandskapet, vilket i sin tur även skulle kunna leda till att varumärket förstärks.  

 

Under empiriinsamlingen kunde vi även se företag som arbetade med att kontinuerligt 

omorganisera och skylta om i butiken, för att kunderna ska uppleva en förändring och 

uppmärksamma olika saker. Vi kan se det som en utvecklingsmöjlighet då kunderna får 

en ny upplevelse vid varje besök och får möjlighet att uppmärksamma ny produkter som 

tidigare inte lagts märke till. En respondent menar att fågelkvitter i butiken förstärker 

upplevelsen, medan en annan respondent menar att spelandet av lugn musik med 

klassisk karaktör förstärkte upplevelsen. En respondent arbetar med ljussättning och en 

annan med att bjuda sina kunder på kaffe för att lugna ner dem och få dem att verkligen 

titta på varorna. Vi kan se utvecklingsmöjligheter i att skapa en upplevelse för 

kunderna, genom att spela musik som speglar företaget eller att framhäva olika delar av 

butikerna genom ljussättning vilket kan stärka företagets image. Vi ser även att erbjuda 

kunderna kaffe kan vara en bra möjlighet för andra småföretag för att få kunderna att få 

dem att lugnt röra sig igenom butiken och verkligen se varorna.  

 

Platsen där företaget är beläget har visat sig ha varierad betydelse för våra respondenter. 

En respondent påpekade lokalens historia som en del av deras image medan en annan 

menade att de medvetet valt att inte associera sig med platsens historia i syfte att sticka 

ut på marknaden. Att medvetet reflektera över platsens historia ser vi som en 

utvecklingsmöjlighet för småföretag, antingen att medvetet använda sig av platsen eller 

att ta avstånd från den då det redan är fler företag i närheten som anspelar på den lokala 

historien. Vi ser även möjlighet att använda sig av platsens historia i marknadsföringen 

för att tydliggöra att företaget varit beläget på samma ställe under en lång tid, att de 

anspelar på en specifik historia eller lokaliseringens betydelse och andra fördelar platsen 

medför för kunderna. De kan även dra fördelar av att belysa det i exempelvis 

utformningen av servicelandskapet och företagets hemsida.  
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5.5 Internet 

Vi kan se att våra respondenter till viss mån arbetar med internet, företags 

internetnärvaro har visat sig genom litteraturstudien vara en fördel i arbetet med att 

skapa konkurrenskraft. Det ger företag möjlighet att finnas tillgängliga dygnet runt och 

att uppmana till interaktion med och mellan sina kunder med hjälpmedel som 

exempelvis sociala medier.  

 

Litteraturstudien visade att en bra hemsida är grunden för internetanvändning och alla 

våra respondenter har en varsin hemsida, även om engagemanget i att hålla hemsidan 

uppdaterad och intressant varierade stort mellan de olika företagen. Vi kan se 

utvecklingsmöjligheter i användandet av hemsidor för att delge kunderna information 

om företaget, öppettider samt produkter och tjänster. En respondent påpekade att hon 

inte kunde se någon ökad försäljning utifrån användandet av internet, men vi ser dock 

att användandet av exempelvis hemsidan kan uppmärksamma och påminna kunderna 

om att de finns och vad de erbjuder. Vi anser att internet kan hjälpa företag att få kunder 

att uppmärksamma dem och bli inspirerade att besöka företaget, och om kunden från 

början övervägt att gå till en konkurrent kan de bli inspirerade att istället besöka 

företaget. Litteraturstudien diskuterade även internetförsäljning som ett komplement till 

den fysiska försäljningen, som en utveckling från hemsidan. Det skulle även innebära 

att företaget finns tillgängliga dygnet runt och erbjuder det bästa från båda världar. En 

respondent förklarar att de använder sig av onlineförsäljning, men att det inte har gått så 

bra som de förväntade sig. Dillbergs erbjuder viss försäljning online men då främst 

kontorsmaterial och riktar sig främst mot företagskunder. Vi kan se att småföretag kan 

utveckla sina verksamheter och använda sig av internetförsäljning som ett komplement, 

vilket kan göra företaget tillgängligt hela tiden och kunderna kan beställa när det passar 

dem, hemifrån. För att inte öka exempelvis lagerkostnader så ser vi en möjlighet för 

företagen att enbart ha försäljning på det som erbjuds i butiken och att istället fokusera 

på att uppdatera webbshopen kontinuerligt varefter försäljning sker.  

 

Litteraturstudien har visat att sociala medier används i marknadsföringssyfte bland 

nätverkande företag, men att det då krävs ett långsiktigt engagemang från företagets 

sida för att lyckas. En respondent påpekar, i samförstånd med litteraturen, att de inte 

använder sig av sociala medier då de själva inte har något intresse för det och menar att 

det inte finns någon anledning att göra något utan engagemang. Drömmar i Vitt är 
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istället väldigt engagerade i Facebook och Instagram, de ser resultat eftersom de får 

köpförfrågningar direkt när de har lagt ut en produkt. De ser även fördelarna i att det går 

att länka Facebook och Instagram och att det går att uppdatera båda sidorna på samma 

gång och de har även upptäckt haschtaggarnas användbarhet. Vi kan se att Kylbergs är 

engagerade i sociala medier och använder det i enighet med litteraturstudien, vilket vi 

ser som möjligheter även för övriga småföretag. Vi ser potential i att använda sociala 

medier som en gratis marknadsföringskanal och informera kunderna om företagets 

nyheter eller vad som erbjuds, vi ser även att det kan fungera som en påminnelse om att 

företaget finns. Sociala medier ger även företag möjlighet att interagera med sina 

kunder och få respons från dem, vilket kan leda till förbättringsmöjligheter för företaget. 

Sociala medier kan även användas som en kostnadsfri kundtjänst där kunderna kan 

ställa frågor på sidan och företaget kan svara direkt på sidan, vilket sedan även fler 

kunder kan ta del av utan att själva behöva kontakta företaget.  
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6 SLUTSATS 
I det avslutande kapitlet presenterar vi de svar som vi har kommit fram till för att 

besvara vårt syfte samt forskningsfråga vilka lyder: 

 

 Hur skapar småföretagare inom detaljhandeln konkurrenskraft på den svenska 

marknaden? 

 Syftet med denna uppsats är att identifiera faktorer för konkurrenskraft och 

analysera dess betydelse, samt belysa utvecklingsmöjligheter för småföretag 

inom detaljhandeln på den svenska marknaden. 

 

Vi har utifrån vår litteraturstudie kommit fram till fem områden som företag kan arbeta 

med för att skapa konkurrenskraft, empiriinsamlingen tydde på att det respondenterna 

arbetade med rymdes i de fem områdena. 

 

 Företagets varumärke kan användas för att särskilja sig på marknaden och 

erbjuda ett mervärde för kunderna vilket vi även under empiriinsamlingen kan se 

att respondenterna var medvetna om och arbetade aktivt med. Vi kan se 

möjligheter i att utveckla social interaktion i syfte att förstärka varumärket, även 

att använda varumärket som ett marknadsföringsmedel. 

 Relationer och nätverk till såväl kunder, anställda, leverantörer som andra 

företag kan leda till konkurrenskraft, vi har även sett att våra respondenter på 

olika sätt arbetet med relationer och nätverk. Vi ser utvecklingsmöjligheter i 

skapandet av långvariga relationer till kunderna genom tydliggörande av vad 

företaget står för, att fokusera på kvalitet och/eller kvantitet samt 

uppmärksamma kunder och erbjuda personligt bemötande. Vi ser det som en 

möjlighet för småföretag att söka efter samarbeten med andra företag som 

erbjuder kompletterande produkter och tjänster.  

 Engagemang i att hitta rätt personal samt motivation av den redan existerande 

visade litteraturstudien kan leda till bättre service mot kunderna och större 

engagemang inom företaget, vilket även uppmärksamts av respondenterna. Att 

konkurrenskraft kan skapas genom en servicekultur uppfattade vi inte hos våra 

respondenter vilket vi ser som en möjlighet. För att motivera sina anställda ser vi 

möjligheter i att sätta upp mål att sträva mot samt ingå samarbeten med 

universitet. Vi ser även möjligheter för småföretagare att använda sig av de 
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anställdas olika passioner och intressen och involvera de i företagets 

differentiering och positionering. Internmarknadsföring är ytterligare en 

utvecklingsmöjlighet för småföretag, för att tydliggöra vad företaget står för och 

därigenom engagera personalen.  

 Litteraturstudien visade att konkurrenskraft kan skapas genom 

platsensbetydelse. Att utforma servicelandskapet för att förmedla varumärket 

och produkterna eller tjänsterna arbetar respondenterna aktivt med. Platsens 

historia och företagets lokalisering kan ge möjligheter till att locka kunder, men 

det varierade mellan respondenterna. Vi ser utvecklingsmöjligheter för 

småföretag att utgå från varumärket vid utformning av servicelandskap, att 

skapa en upplevelse för kunden genom att spela musik som speglar företaget 

eller framhävande av olika delar av butikerna genom ljussättning och att erbjuda 

kunderna kaffe. Vi ser en utvecklingsmöjlighet i att reflektera över platsens 

historia, antingen att medvetet använda sig av den eller ta avstånd om det redan 

är fler företag som anspelar på den lokala historien, den kan även användas i 

marknadsföringen.  

 Litteraturstudien visade att småföretag kan använda sig av internet för att skapa 

konkurrenskraft samt att uppmana till interaktion med och mellan kunderna 

genom sociala medier. Vi kunde genomgående i empirin se att respondenterna 

använder sig av hemsida och Facebook men dock med varierat engagemang. Vi 

kan se utvecklingsmöjligheter i användandet av hemsidor för att delge kunderna 

information om företaget, öppettider samt produkter och tjänster. Vi ser även 

möjligheter i att använda sig av internetförsäljning som ett komplement till den 

fysiska försäljningen. Ytterligare en utvecklingsmöjlighet för småföretag är att 

använda sig av sociala medier som en kostnadsfri marknadsföringskanal och 

kundtjänst för att sprida information, påminnelse och erbjuda en möjlighet till 

interaktion. 
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V 

BILAGOR 

Bilaga A INTERVJUGUIDE 
 

Bakgrund 

 Vem är du och vad har du för roll i företaget? 

 Hur länge har du arbetat för företaget? 

 Kan du berätta lite om företaget? 

o Hur länge har det funnits? 

o Vad erbjuder ni för varor och tjänster? 

o Affärsidé 

o omsättning 

 

Varumärke 

 Vilken betydelse har ert varumärke för att skapa konkurrensfördelar? 

 Hur arbetar ni med ert varumärke? 

 Hur har ni valt att positionera er gentemot era konkurrenter?  

 Differentiering - Hur har ni valt att sticka ut på marknaden? 

 Image och rykte - hur arbetar ni med er image? och med att styrka er image? 

 Företagets bakgrund och vision - Hur arbetar ni med att förmedla företagets 

bakgrund och vision?  

 Budskap - Vad vill ni förmedla för budskap till era kunder? 

 

Personal 

 Hur många anställda är ni? 

 Interagerar alla era anställda med kunderna? 

 Vad ställer ni för krav på era anställda – vet de vad som förväntas av dem?  

 Använder ni er av internutbildningar? 

o Vad för utbildning? 

 Vad har era anställda för befogenheter? 

o Får de agera utefter sina egna kunskaper och erfarenheter? 

o Har ni några direktiv för hur er personal ska agera? 

 Får de anställda vara med och påverka marknadsföringen?  

o På vilket sätt? 

o Blir de väl informerade om vilket budskap företaget vill förmedla? 

 Hur får de denna information? 

o Hur arbetar ni med att locka och behålla rätt personal? 

 

Relationer och nätverk 

Relationer 

 Hur arbetar ni med att skapa relationer till era kunder? 

 Hur arbetar ni med att vårda era relationer till kunderna?  

 Använder ni er av någon form av medlemskap? 

Nätverksbyggande  

 Hur arbetar ni med nätverksbyggande?  

 Har ni för närvarande några samarbetspartners? 

 Använder ni ert humankapital, det vill säga de som du känner och de som känner 

dig?  

 

 

 



  
 

VI 

Platsen 

Servicelandskap 

 På vilket sätt har ni medvetet utformat er butik? Det vill säga den plats där er 

personal möter kunderna.  

o För att göra det mer praktiskt, locka kunder… 

 Har ni haft kunderna i åtanke?  

o För att skapa en upplevelse, att göra det praktiskt, att göra det till en 

trevlig miljö? 

 Har ni haft personalen i åtanke? 

o För att det ska vara en bra miljö att arbeta i? 

o Att det är praktiskt och ökar användarvänligheten? 

Lokaliseringen 

 Har ni haft platsen där butiken är belägen i åtanke vid val av lokal? 

 Har ni valt att använda platsens historia och/eller läge till er fördel?  

o kulturellt arv, symboler, historia 

 Hur har ni valt vart ni har placerat er verksamhet?  

o Har ni valt plats beroende på läget till andra företag? 

o Har ni valt det för att det fanns tillgängligt? 

o För att kunderna befinner sig där? 

 Hur stort upptagningsområde/geografiskbredd har ni? 

Globalisering 

 Känner ni någon påverkan från globaliseringen, då kunder lätt kan beställa varor 

från andra länder?  

Marknadsföringskanaler 

 Vilka marknadsföringskanaler använder ni? 

 

Internet 

 Hur använder ni er av internet?  

o Hemsida, e-handel, marknadsföring, information. 

 Använder ni sociala medier?   

o Facebook, twitter, instagram... 

 Känner ni av internetanvändningens ökning?  

 

Sammanfattningsvis - något att tillägga? 

 

 


