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Nyckelord: Profil, image, identitet, marknadsföring, detaljhandel, hemsida och 

kommunikation.  

Syfte och frågeställning: Syftet med denna uppsats är att fastställa hur det mindre 

detaljhandelsföretaget med begränsade resurser och bristande kompetens kan arbeta med 

kommunikation för att bli framgångsrika och konkurrenskraftiga på sin marknad. Detta 

behandlas med frågeställningen Hur kan små detaljhandelsföretaget med begränsade resurser 

skapa sig goda förutsättningar för en effektiv marknadskommunikation? 

Metod: Undersökningen genomfördes genom kvalitativa intervjuer med specialister och 

verksamma företag inom forskningsområdet. Även observationer, intervjuer och 

kundundersökningar utfördes med ett utvalt exempelföretag. Exempelföretaget har endast en 

exemplifierande roll i arbetet i syfte att förankra den presenterade frågeställningens problem i 

en verklig situation.    

Resultat: Små detaljhandelsföretag bör se till de interna processerna i företaget innan de kan 

utforma en slagkraftig marknadsföring. Vidare bör företagen i fråga omvärdera den externa 

kommunikationens roll. Den externa kommunikationens huvudsakliga funktion bör för det 

mindre detaljhandelsföretag vara att bygga broar till de interaktiva delarna av företaget, där 

budskap och information har en starkare effekt och fyller fler funktioner.  
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Begreppslista 

 

Profil, image & företagsidentitet 

Med profil menar vi i detta arbete den bild som ett företag vill förmedla av sig själva. Med 

image avser vi att beskriva den bild av ett företag som existerar i dess kunders medvetande. 

Företagsidentitet är de kulturella värderingar som finns inom en organisation och tillskriver 

den säregna karaktärsdrag.1 Det ska dock understrykas att tolkningen av dessa begrepp går 

isär på många håll.  

Varumärket 

Även detta begrepp har en mängd tolkningar. Men vi väljer att beskriva det som den abstrakta 

relationen mellan företag och kund. Varumärket är en levande konsekvens av profilen, 

imagen och identiteten. Det beskriver egentligen varje parts tolkning av det specifika 

företaget. 2 

Identitetskris  

Med begreppet identitetskris menar vi i denna uppsats en ofrivillig skillnad mellan företagets 

önskade profil, image och identitet och kundens uppfattning av dessa. Begreppen image, 

identitet och profil kommer att tydliggöras och redas ut i inledande teoridel. Identitetskriser 

kan både existera på ett för företaget medvetet och omedvetet plan. Stundtals i detta arbete 

kommer vi att använda begreppet missförstådd marknadsföring som synonym till 

identitetskris. Begreppet identitetskris har ingen direkt vetenskaplig rotelse och är därför 

definierat av författarna själva.  

Kundens tolkningsramar 

Innefattar de ramar och den tolkningsbredd som en kund är villig att tillskriva ett företag. 

Inom ramarna existerar en spännvidd för det absoluta utrymmet om vad som får plats.  

Begreppet är framtaget av författarna själva för det specifika ändamålet.  

 

                                                                 
1
 Larsson, L. (2001) Tillämpad kommunikationsvetenskap Studentlitteratur Lund sid. 97-100 

 
2
 Ibid 
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Interna processer 

Med interna processer menar vi i denna uppsats alla interna aktiviteter och processer som 

leder fram till skapandet av det externa yttre som möter kunden vid en interaktion med 

företaget. Interna processer kan vara allt från att vä lja färg på en vägg till att utbilda sin 

personal. En parallell kan dras till begreppet design. Begreppet interna processer är framtaget 

av författarna själva för det specifika ändamålet.  

Att sälja internt 

Innebär i detta arbete att man övertyger sina anställda och motiverar dem till att jobba på ett 

visst sätt eller med ett visst koncept. Man ”säljer” helt enkelt in sitt företag till sin egen 

personal innan man kan ”sälja” det till kunderna.3 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3
 Arnt, J. & Friman, A. (1983) Intern Marknadsföring. Liber Förlag Malmö  s. 12 
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1 Inledande del 

 

1.1 Bakgrund 

 

Vi lever idag i ett intensivt kommunikationssamhälle där marknaden utsätts för ett ständigt 

informationsflöde från företag. Detaljhandeln har genomgått en stor utveckling. Aktörerna har 

blivit fler och konkurrensen därmed hårdare. Detta har resulterat i att konsumenten fått stora 

valmöjligheter och därmed också en stor makt över företagen. Vi konsumerar idag inte längre 

bara varor och tjänster utan till stor del även varumärken och företagsidentiteter. Dessa två 

parallella utvecklingar har gjort det nödvändigt för företag att särskilja sig på marknaden i 

kampen om kunden.4  Enligt Mukherjee & He gör företag detta bäst genom att skapa en 

karaktär kring sitt företag via effektiv, tydlig och genomtänkt marknadsföring baserad på 

interna värderingar. Men för att kunna kommunicera effektivt,  tydligt och genomtänkt så 

krävs en djupgående förståelse för kommunikationens dynamiska karaktär och dess 

organisatoriska ursprung. 5 

 

1.2 Problembeskrivning 

 

Oavsett företag så är förhållandet till omvärlden av stor betydelse för att kunna bedriva en 

verksamhet på ett lönsamt sätt. I detta förhållande så är det de av företaget förmedlade 

attributen som avgör ett företags attraktivitet på marknaden. 6 Därmed belyses vikten för 

företag att på ett noggrant sätt granska de attribut som ska förmedlas och vad de faktiskt 

kommunicerar för budskap. Företag kommunicerar med sina kunder på många olika sätt och 

därmed inte bara genom reklam. Saker som personal, butiksinredning, färgtema, 

företagsnamn och fysiskt läge kommunicerar alla ut budskap och det bärande företagets 

värderingar samt ståndpunkter. Därmed får de signaler som organisationen sänder ut en stor  

                                                                 
4
Reid, M. (2002) Building strong brands through the management of integrated marketing communications 

5
Mukherjee A. & He H. (2008) Company identity and marketing 

6
 Slaughter E. & Greguras G. (2009) Initial Attraction to Organizations: The influence of trait inferences 
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betydelse och det kan ibland vara svårt för företag att styra signalerna efter ett gemensamt 

språk. 7  

 

Enligt teorin så är det ett ständigt problem för företag att fastställa till vem man ska 

marknadsföra vad. Men inte minst är det också ett problem att fastställa hur ett företag ska 

marknadsföra sig och med vilka medel. Se exempelvis till författare som Kottler et. al8 eller 

Grönroos.9 Det existerar även en mängd forskning som förespråkar att företag bör anskaffa en 

personlig karaktär till sitt företag och varumärke. 10 Dessa är framhävda frågor och 

uppmaningar som för den insatta inte bör generera någon större förvirring eller förtappelse. 

För den frågande kring ämnet så är däremot dessa frågor och uppmaningar källor till 

omfattande svårigheter och problem vid sitt verkställande. Utan kunskaper kring hur man som 

företagare på bästa sätt kommunicerar med sin målgrupp, om denna kan definieras i den givna 

situationen, så finns risken att de utformade budskapen inte framförs och uppfattas på ett 

optimalt sätt.11   

 

Kommunikationsaspekten inom företag behandlas på lite olika sätt från fall till fall. En del 

företag väljer att lägga över kommunikationsrelaterade frågor på specifika avdelningar inom 

organisationen. Andra väljer att låta kommunikationen vara en del av helheten och därmed 

något som organisationen arbetar med ur ett bredare perspektiv. Små detaljhandelsföretag 

arbetar ofta med begränsade resurser och tenderar därför till att inte ha specifika 

marknadsavdelningar. Dessa begränsade resurser leder även till att de inte kan genomföra 

några stora marknadsföringssatsningar och därmed får jobba mer med mindre medel. Vid 

avsaknaden av kompetensutvecklade avdelningar blir det svårt för dessa företag att utforma 

slagkraftiga marknadsbudskap. Ledningen är ofta de som fattar de kommunikativa besluten 

inom denna typ av organisationer och ofta görs detta utan några större kunskaper i ämnet.  

Som tidigare nämnts finns då risken att den bristande kompetensen leder till missförstådd 

marknadsföring som en konsekvens av felaktigt tillvägagångssätt. Det kan uttryckas som att 

gapet mellan profil och image i dessa fall utökas. Till detta hör det även att det lilla företaget 

med begränsade resurser inte heller alltid har råd med att utnyttja de fördelar som omfattande 

                                                                 
7
 Lane Keller, K. (2003) Brand Synthesis: The Multidimensionality of Brand Knowledge 

8
 Kottler, P. Armstrong, G & Sanders, J & Wong, V. (1999) Principles of marketing. Andra Europeiska 

upplagan. Prentice Hall Europé.  
9
 Grönroos, C, (2002) Service Management och marknadsföring – en CRM ansats.  

10
 Kapferer, J-N. (1997). Strategic brand management – creating and sustaining brand equity long term 

11
 Grönroos, C, (2002)  
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reklamkampanjer ger.12 Vi i gruppen finner det därför aktuellt att hjälpa det frågande 

detaljhandelsföretaget av liten karaktär med dess kommunikationsrelaterade problem och på  

så sätt guida dem mot en effektivare marknadskommunikation.  

 

1.3 Ambition, misson och syfte 

 

Ambitionen med denna uppsats är att behandla ett problem som är vanligt för många 

småföretagare inom detaljhandeln. Vår mission var att hitta de bakomliggande processerna till 

hur det mindre detaljhandelsföretaget uppnår optimal och effektiv marknadskommunikation.  

 

Syftet med denna uppsats är att fastställa hur det mindre detaljhandelsföretaget med 

begränsade resurser och bristande kompetens kan arbeta med kommunikation för att bli 

framgångsrika och konkurrenskraftiga på sin marknad.  

 

Vi i gruppen finner det aktuellt att ta fram ett dokument som på ett sammanfattande vis kan ge 

stöd åt småföretagaren vid frågor kring marknadskommunikation. Detta dokument ska 

fungera som ett hjälpmedel som ska generera en grundläggande förståelse för 

kommunikationens funktioner och dynamiska roll samt ge förslag på alternativa 

tillvägagångssätt. 

 

1.4 Frågeställning 

 

 Hur kan små detaljhandelsföretag med begränsade resurser och bristande kompetens 

skapa sig goda förutsättningar för en effektiv marknadskommunikation? 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Detta arbete är riktat mot mindre detaljhandelsföretag med existerande 

kommunikationssvårigheter. Ett exempelföretag vid namn Mats Skor kommer att kunna följas 

i arbetet för verklighetsförankring. Kriterierna för att vara ett litet företag kommer i denna 

                                                                 
12

Intervju med Bengt Thorn, Thorn reklambyrå 2009-04-14 
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uppsats vara företag som omsätter under 30 miljoner och har mindre än 20 anställda samt är 

ägarstyrda.  

 

Vi kommer i denna uppsats försöka guida det lilla detaljhandelsföretaget mot en effektivare 

marknadskommunikation. Men vi åtar oss aldrig uppgiften att garanterat lösa deras 

existerande problem. Varje läsare får själv avgöra relevansen av våra resonemang för just 

deras verksamhet. I arbetet kommer läsaren stöta på diskussioner om hur kunden relaterar till 

kommunikation på olika plan och nivåer. Ställning tas aldrig angående vilka aspekter av 

kommunikationen som kunden relaterar starkast till, vi konstaterar enbart att kunden relaterar 

till ett flertal.  

 

En del av våra resonemang är skrivna utifrån generella perspektiv och riktar sig därmed mot 

alla typer av företag. Detta innefattar då också vår målgrupp i form av små 

detaljhandelsföretag och därmed blir relevansen för dessa resonemang ändå hög.    

 

Innan arbetets start stod vi inför valet av företag och visste inte riktigt om vi skulle välja ett 

stort eller litet företag. Vi kom efter en diskussion fram till att ett val av ett stort företag 

antagligen skulle leda till en fokusering och begränsning till en enskild produkt. Eftersom vi 

hade ett större intresse för att undersöka strategisk kommunikation för ett företag i ett 

helhetsperspektiv kom vi därför fram till att valet av en mindre verksamhet skulle vara mer 

lätthanterligt ur vår synpunkt.  

1.6  Disposition 

 

Uppsatsen börjar med ett metodavsnitt där vi presenterar vår inriktning samt vårt urval och 

tillvägagångssätt för insamlingen av de teoretiska och empiriska källorna.  I denna del 

presenteras områdesspecialisterna som består av fem personer från olika företag med 

personliga erfarenheter kring forskningsområdet.  Slutligen presenteras exempelföretaget och 

dess roll i arbetet. Metoddelen följs åt av en teoretisk del som presenterar relevanta modeller 

och resonemang med syfte att presentera de områden som inryms i vår problematik. Efter 

teoridelen kommer analysavsnittet där empiriskt resultat löpande presenteras och sammanvävs 

med teoretisk kunskap för att på så sätt anlysera kring vår presenterade problematik. Praktik 

ställs mot teori samtidigt som paralleller dras till Matz Skors situation. Analysavsnittet 
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avslutas med en egen framtagen modell som på ett summerande sätt knyter ihop analysens 

huvuddrag och tankegångar. Arbetet avslutas med en diskussion och slutsats.  

 

2. Metod 
 

I kommande del så redogör vi för vårt tillvägagångssätt för skrivandet av denna uppsats. Uppsatsens struktur 

består av en studie med fokus på att hjälpa det mindre detaljhandelsföretaget i dess kommunikativa arbete. För 

att underlätta detta arbete samt för att tillskriva det en mer realiserad  förankring så har vi även valt att bevisa 

och exemplifiera problemet med hjälp av ett exempelföretag vid namn Matz Skor. Vi vill härmed understryka att 

Matz Skor enbart fyller en exemplifierande roll för det presenterade problemet.  

 

I följande arbete tar vi oss an uppgiften att utbilda det lilla detaljhandelsföretaget om hur detta 

kan skapa sig goda förutsättningar för att kommunicera effektivt. Detta görs genom en bred 

och grundläggande teoretisk applicering sammanvävd med ett empiriskt resultat. Våra 

empiriska undersökningar består av intervjuer med områdesspecialister inom marknadsföring 

och verksamhetsstyrning. De empiriska undersökningarna har genomförts med den inriktning 

som vårt syfte förespråkat och därmed har fokus legat på att försöka kartlägga hur ett litet 

detaljhandelsföretag med begränsade resurser kan optimera användandet av dessa och på så 

sätt skapa sig goda förutsättningar för effektivt kommunikationsarbete. Notera att vi med 

begränsade resurser menar delvis finansiella och delvis kompetensrelaterade resurser. 

För att på ett tydligare sätt förankra våra resonemang i verkligheten har vi valt att använda oss 

av ett exempelföretag vid namn Matz Skor. Detta företag är inte på något sätt ett caseföretag 

som bett om vår hjälp. Det är enbart ett exempel på hur det kan se ut i praktiken när ett företag 

befinner sig i situationer som stämmer överens med vår problemformulering. Matz Skors roll 

för detta arbete återfinns i vår analys där kontunerliga kopplingar av resonemangen görs till 

verkligheten via detta exempelföretag. Författarna själva fann att Matz Skor befann sig i vad 

vi väljer att kalla för en identitetskris13 och denna uppfattning har stämts av med ledningen 

inom företaget som visat sig samtycka. För att kvalitetssäkra problemet och därmed också 

                                                                 
13

 Se begreppslista för vår definition  
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göra vår undersökning mer tillförlitlig så har en undersökning av Matz Skors verksamhet 

drivits parallellt under arbetets gång. Men för att inte förvirra läsaren och på ett eller annat sätt 

ge det exemplifierande företaget en större roll i uppsatsen än menat så har vi valt att bifoga 

detta material. Men vad läsaren bör ha med sig inför kommande analys är att Matz Skor är ett 

företag där ledningen fattar kommunikativa beslut utan nödvändig kompetens och att 

resultatet ibland blir missvisande för dess kunder. De empiriska undersökningarna som gjorts 

genom intervjuer med områdesspecialister riktas alltså inte till Matz Skor i sig utan har istället 

ett bredare perspektiv.  

 

2.1 Forskningsansats 

2.1.2 Teoretisk och empirisk utgångspunkt  

I denna uppsats utgår vi från en ganska bred teoretisk grund som sedan appliceras och 

sammanvävs med resultatet från våra intervjuer. Urvalet av teorier skedde i samfund med den 

verklighet som omger oss i form av vårt empiriska fält. Därmed sammanlänkas och 

aktualiseras teorin i förhållande till vårt empiriska ändamål. Att vi i första stadiet utgår från 

teorier kan spegla en deduktiv inriktning på arbetet, men vi vill betona att arbetet inte är låst 

vid teorierna och målet är inte att testa teoretiska hypoteser. På grund av detta vill vi påstå att 

detta arbete förhåller sig till teori och empiri på ett abduktivt vis. Detta för att framtagandet av 

teorier delvis skett parallellt med empirin då den empiriska undersökningen inte kunnat 

genomföras utan viss teoretisk kunskap. Med detta menar vi att en del av den utvalda teorin 

inte har fastställts förrän efter en kontroll med verkligheten har genomförts. Därmed har 

denna uppsats en abduktiv utgångspunkt. 14 

 

2.1.3 Ett tolkande perspektiv 

Valet av epistemologiskt synsätt determinerar vad som är och vad som kommer att betraktas 

som kunskap inom det valda området. Studien utgår från ett tolkningsperspektiv, vilket 

innefattar och tar hänsyn till förståelse och tolkning genom sin kunskapsuppfattning. Fokus 

kommer att ligga på en empirisk realism. Detta innebär att man med väl valda metoder kan 

förstå verkligheten. Det faktum att observerbara företeelser får upphov från fasta strukturer 

                                                                 
14

 Bryman, A. (2001). Samhällsvetenskapliga metoder Liber AB, Malmö s. 20-21 
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bortser man i detta perspektiv ifrån.15 Med detta menar vi att gruppen själva tolkar och 

avkodar de budskap som av oss kan urskiljas ur det valda forskningsfältet och dess objekt. 

Verkligheten de arbetar utifrån ses som föränderlig.  

 

2.1.4 Kvalitativ metod 

Studiens valda forskningsstrategi är av kvalitativ karaktär då datainsamlingen bygger på 

”mjuka” fakta med kvalitativa intervjuer, tolkande analyser och verbala analysmetoder16.  

Valet av kvalitativ metod grundas på vårt undersökningsproblem där vi vid insamlandet av 

empiri syftar till att hitta underliggande mönster, tolka och förstå. Missvisande 

marknadsföring är ett abstrakt begrepp och för att skapa en förståelse för området används en 

verbal undersöknings- och analysmetod17  

 

2.2 Insamling av data 
 

2.2.1 Förstudie 

Denna undersökning började med att vi satte oss in i tidigare litteratur om 

marknadskommunikation via böcker och artiklar från källor tillgängliga på Internet. Alla i 

gruppen har ett stort intresse för området och valet av inriktning var därmed tämligen enkelt. I 

samfund med ett brinnande intresse för företagande och entreprenörskap började intresset 

rikta sig mot småföretagande. För att hitta den rätta inriktningen på arbetet så bestämde vi oss 

för att redan vid starten ta kontakt med en reklambyrå som kunde hjälpa oss att lokalisera ett 

aktuellt problemområde och luckor i teorin. Detta gjordes med hjälp av reklambyrån Thorn 

AB och konsultfirman Intesa AB. Denna första kontakt var telefonbaserad och både Intesa 

och Thorn hade sedan en större roll i våra empiriska undersökningar. Vi fann att det finns 

förvånande många små företag där ledningen sköter den kommunikativa aspekten av 

verksamheten utan några större kunskaper kring området. Utan en djupare förståelse för 

kommunikation och marknadsföring är det därmed svårt för dessa småföretagare att utforma 

tydliga och effektiva budskap. Till detta hör också att små företag oftast rör sig med 

begränsade resurser. Vi konstaterade därför att där finns ett behov av att hjälpa dessa företag i 

                                                                 
15

 Bryman, A. (2001). s. 24-27 
16

 Patel, R. & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder, att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning s. 14 
17

 Bryman, A. (2001). s. 249-269 
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ämnet på ett kort och sammanfattande vis för att kunna ge dem goda förutsättningar till att 

kommunicera effektivt. Därmed blev vår inriktning för detta arbete något annorlunda mot 

många andra uppsatser på denna nivå. Istället för att försöka fylla i luckor i teorin ville vi med 

hjälp av väldigt grundläggande teorier inom marknadsföring och empirisk kunskap visa för 

det mindre detaljhandelsföretaget hur detta kan skapa sig en effektiv 

marknadskommunikation. De resultat vi fick fram skulle ses som direkta råd till den mindre 

detaljhandelsföretagaren.  

 

2.2.2 Kvalitativa intervjuer 

I denna uppsats bedriver vi kvalitativa intervjuer av semistrukturerad karaktär.18Vid 

intervjutillfällena läggs fokus på intervjupersonen och dennes tolkningar om vad som inom 

det aktuella ämnet är korrekt och relevant. Vi har uppmanat våra intervjupersoner att tala 

relativt fritt inom området och en mer avslappnad diskussion har därmed kunnat genereras. 

Ett frågeschema med de väsentliga frågeställningarna har gjorts för att ringa in aktuellt ämne 

men dessa har vid realiserat tillfälle enbart fyllt en stödjande funktion. Denna typ av 

intervjuform kan ses som väldigt flexibel och gynnsam för vår studie. Negativt med denna typ 

av intervjuer är att de kan bli för ostrukturerade men i de fall vi hamnat i sådana situationer 

har vi sökt stöd i våra väsentliga frågeställningar och på så vis kunnat strukturera upp och 

styra tillbaka intervjun på rätt spår.  

 

Den kvalitativa forskningsintervjun arbetar med ord och syftar till att beskriva den 

intervjuades egna uppfattningar.19 För att få en fullständig redogörelse av intervjuerna samt 

för att vi som intervjuare inte skulle distraheras av att anteckna har samtliga intervjuer spelats 

in för att därefter transkriberas. På detta sätt kvalitetssäkrar vi intervjun och dess användning i 

relation till undersökningen.20 De genomförda intervjuerna uppskattas ha en intervjulängd på 

cirka sextio minuter. Med undantag från exempelföretaget och dess respondenter har samtliga 

intervjuer gjorts med företag vars kompetens och erfarenhet är oerhört bred och djupgående.  

                                                                 
18

 Bryman, A. (2001) s. 299-317 
19

 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun  s. 36 
20

 Ibid. s. 147-158 
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2.2.3 Observation 

För att få en mer realiserad bild av vår problemformulering så valde vi att komplettera vår 

empiri som insamlades vid intervjutillfällena med en observation. Denna observation ägde 

rum hos vårt exempelföretag Matz Skor, vilka gett oss tillstånd att använda deras företag som 

ett praktiskt exempel för den större skaran mindre detaljhandelsföretag med liknande 

problem. Observationen fyllde därmed ett dubbelt syfte då den gav författarna tillfälle att 

praktisera sina förvärvade kunskaper kring ämnet samtidigt som Matz Skor själva fick en 

möjlighet att ta till sig av författarnas samt områdespecialisternas kunskaper. Vid denna 

observation så valde vi att använda oss av ett tidigare utformat schema med riktlinjer och 

områden på vilka vårt fokus skulle ligga. Detta schema kan liknas vid det som Bryman 

benämner som ett observationsschema och visar för observatören vad denne ska fokusera på 

och hur de ska registrera det de observerat. Då det främst är miljön i och kring Matz Skors 

butik som observerats så påverkades inte resultatet av vår närvaro i butiken.  Enda faktorn 

som på något sätt kunde påverkas av vår närvaro var personalens beteende, men detta fann vi 

som tämligen oundvikligt. Till detta ska det även tilläggas att vi främst inriktade vår 

observation på statiska faktorer såsom sortiment och butiksutformning och de budskap som 

sänds ut via dessa. Att observera statiska ting klassificerar Bryman som en enkel och icke-

deltagande observation. Viss interaktionen med personalen förekom i form av eventuella 

frågor från vår sida och då krävdes naturligtvis ett mindre deltagande, men överlag så klassas 

vår observation som icke-deltagande.21 Observationen ägde rum under en vardag vid lunchtid. 

Detta valdes för att det då kan antas existera en mindre kundtillströmning. Detta gynnade vår 

undersökning då vi kunde arbeta ostört samtidigt som vi störde verksamhetens drift så lite 

som möjligt.  

 

Observation av exempelföretag (1st) Se bilaga 3 för resultat observationsschema.  

 

2.2.4 Enkätundersökning 

En enkätundersökning har även genomförts för Matz Skors kunder för att styrka vår 

uppfattning av kommunikationsproblemen. Vi har också genomfört kortare intervjuer med  

personal och ledning för Matz Skor. Därmed har vi fått in fler perspektiv på problemet och på 

                                                                 
21

 Bryman, A. (2001) s. 176 
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så sätt kvalitetssäkrat vår undersökning. Återigen vill vi understryka att allt detta arbete har 

genomförts för att kunna använda oss av Matz Skor som ett exempelföretag på ett litet 

detaljhandelsföretag med kommunikativa problem. Allt detta material har sedan bifogats och 

finns tillgängligt för läsaren i bilaga 1.  

2.3 Urval 

2.3.1 Teoretiskt urval 

För att anpassa vår utvalda teori till vår problemformulering så har vi valt att använda oss av 

grundläggande teorier inom marknadsföring. Detta för att den frågande småföretagaren ska 

kunna skapa sig en grundläggande förståelse för marknadsföringens syfte och funktion. Detta 

tillvägagångssätt lär läsaren att arbeta med kommunikation på ett effektivt och grundläggande 

sätt. De teorier som kretsar kring marknadsföring i denna uppsats tar inte upp konkreta 

metoder för framtagning av färdiga helhetskoncept. Däremot visar de på en djupare förståelse 

för kommunikationens syfte och användningsområden. Den bredd som dessa teorier utgör 

speglar den breda inriktningen som tillskrivits uppsatsen via vårt syfte. Det kan ses som 

negativt att förhålla sig så brett som vi gör men vi menar att inriktningen mot mindre 

detaljhandelsföretag ändå kan ses som en avgränsning då detta är ett fält som det forskats i 

tidigare. Vår teoretiska förankring fick av naturliga skäl förbli bred då vi valt att utbilda  det 

lilla detaljhandelsföretaget kring ett helhetskoncept för kommunikation. Vi menar att genom 

att inte djupdyka alltför djupt i varje teori kan vi behålla vår målgrupps fokus på helheten. 

Med en fokusering på de aspekter eller hållpunkter vi tar upp från varje teori menar vi att det 

lilla detaljhandelsföretaget bör kunna skapa sig goda förutsättningar för en effektiv 

marknadskommunikation. Till detta hör det även att en effektiv kommunikation inte kan 

uppnås utan en förståelse för hur olika kommunikativa källor samtalar och integrerar med 

varandra för kunden. Därmed motiveras vårt val av att behålla ett helhetsperspektiv genom de 

teorier vi valt att använda oss av. Till stor utsträckning är också det kommande teoretiska 

stycket en presentation av marknadsföringens olika områden. Dessa områden behandlas sedan 

i vår analys med hjälp av ytterligare spjutspetsartiklar som trots allt kan sägas guida våra 

läsare i djupare resonemang, utan att lämna de teoretiska områden som presenterats i vår 

teoretiska del.  
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2.3.2 Empiriskt urval 

För studien gjordes totalt 10 intervjuer med olika respondenter. Av dessa var sju med 

områdesspecialister, en med ägaren på Matz Skor, en med personal på Matz Skor samt en 

mindre enkätundersökning med kunder på Matz Skor. Totalt sett så berörde alltså sju av våra 

kvalitativa intervjuer den huvudsakliga studien som inriktar sig mot det lilla 

detaljhandelsföretaget och övriga tre berörde exempelföretaget Matz Skor. De respondenter 

som berör den primära studien har vi alltså valt att kalla för områdesspecialister. Som vi 

tidigare nämnt så var vi även i kontakt med två av våra områdesspecialister, Intesa AB och 

Thorn reklambyrå, vid arbetets början för att få hjälp med att hitta en intressant vinkling av 

vårt tema. Men dessa samtal var så pass korta och ytliga att vi valt att inte räkna med dessa 

som kvalitativa intervjuer. Däremot har både Intesa och Thorn intervjuats på ett mer 

djupgående sätt vid två tillfällen. Därmed utfördes alltså två intervjuer vardera med två av 

våra områdesspecialister och sedan en intervju med de övriga respondenterna.  

 

Exempelföretaget  Antal intervjuer med områdesspecialister  

 → Ägare (1 st.) → Konsultbolag/specialister detaljhandel (5 st.)  

 → Anställda (1 st.) → Reklambyråer (2 st.)  

 → Kunder (20 st. enkäter) 

 

2.3.3 Områdesspecialister  

Vi har använt oss av fem stycken olika kompetensföretag som bedriver konsultrelaterade 

verksamheter inom reklam och detaljhandelsbranschen. Dessa verksamheters syfte var att 

bidra med yrkesmässig kunskap och personliga erfarenheter kring forskningsområdet och 

uppsatsens problematik. Anledningen till att vi har intervjuat ett flertal snarlika företag är för 

att få en så mångsidig och heltäckande bild av problemet som möjligt. Denna typ av 

undersökningar kan enligt Bryman beskrivas som komparativa.22 Vår ambition var att med 

hjälp av följande kriterier hitta ett antal områdesspecialister.     

 

 Inneha spetskompetens kring identitet, profil och identitetsfrågor.  

 Erkända för sitt arbete med profilering och identitetsbyggande 

 Besitta expertis och erfarenhet inom marknadsföring och företagsledning 

                                                                 
22

 Bryman, A. (2001) s. 69 
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 Bedriva arbete, på uppdrag från kund, inriktat mot slutkonsumenten, B2C  

 Intervjupersonen i sig skulle ha en högre position och skulle, likt företaget, 

personligen ha en minst en tioårig erfarenhet inom branschen 

 

Arbetet med att hitta lämpliga områdesspecialister blev något tidskrävande då det var svårare 

att finna lämpliga företag för just denna uppsats problem. Vi märkte ganska tidigt att antalet 

aktörer som fyllde våra kriterier var begränsat inom Helsingborgsområdet så vi var även 

tvungna att ta oss an Öresundsområdet i större utsträckning. Efter själva sökningsprocessen 

var kontakten med företagen problemfria och samarbetsvilligheten stor. Vårt urval för denna 

grupp blev därför i slutligen lyckad, då samtliga intervjuobjekt kom att fylla de förutsatta 

kriterierna. 

 

2.3.4 Varför områdesspecialister? 

Varför vi valde att intervjua reklam- och konsultbyråer till detta arbete motiverar vi med att 

den kunskap vi kan få ut av dessa är mycket värdefull i sammanhanget. Vi anser att en 

infallsvinkel från praktiska utövare inom området marknadsföring och kommunikation kan 

komplettera och bringa klarhet till den teoretiska synen på området. En annan styrka med den 

praktiska kunskapen är att då den utövas i nuet av våra informanter så blir den kontinuerligt 

uppdaterad och därmed aktuell för dagens marknadssituationer. Så för att kunna få en 

komplett bild så ansåg vi att det krävdes intervjuer med praktiska utövare och experter inom 

ämnet.  

Valet av att arbeta med fem stycken olika områdesspecialister gjordes för att få höra olika 

infallsvinklar på området och därmed inte godtyckligt lita på första bästa expertåsikt. Med 

bredden av fem olika områdesspecialister kunde vi kritiskt förhålla oss till vad som sades av 

respektive och därmed få en mer reflekterande bild.  

 

2.4 Studiens kvalitet och tillförlitlighet 

 

Validiteten av denna uppsats anses vara hög då valen av angreppssätt för materialinsamlingen 

var omfattande. Enligt Bryman så blir det svårare att tillskriva en undersökning tillförlitlighet 

ifall det finns många olika beskrivningar av den sociala verklighet som studeras. 23 Detta gäller 
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i allra högsta grad vår studie. Men med hjälp av de empiriska och teoretiska källornas 

variabilitet kan flera perspektiv och tolkningar samlas och tillsammans ge en så korrekt 

helhetsbild som möjligt. Intervjupersonernas tillförlitlighet anses vara hög då den 

yrkesmässiga erfarenheten och kunskapen berörande forskningsområdet är av hög kaliber. 

Denna yrkesmässiga erfarenhet ställs i relation till erkända vetenskapliga teorier och artiklar 

som tillsammans ger ett så säkerställt forskningsresultat som möjligt. Observationen, 

kundenkäten och intervjun hos exempelföretaget gav oss en god förankring i ett problem som 

bekräftade en situation som är ganska vanlig företeelse. Något som vi kan vara kritiska emot 

är att vi endast gjorde en mindre enkätundersökning som endast hade ett omfång på 20 

personer. Validiteten på denna undersökning är därför inte stor och vi har valt att endast 

använda oss av generella synpunkter och tankar hos dessa respondenter. Enkätundersökningen 

kan sägas vara ett stickprov där kundens perspektiv bidrar till en mer dynamisk beskrivning 

av uppsatsens problematik. 

Vid varje intervjutillfälle så har samtliga av uppsatsens författare varit närvarande. Detta 

säkerställer tolkningen av det insamlade materialet då vi tillsammans bildar oss en uppfattning 

av dess innehåll. Efter varje intervju så har även intervjupersonerna erbjudits tillfälle att läsa 

igenom sammanställningen och utrymme för feedback och eventuella tillrättavisningar har 

därmed existerat. Inspelningen av samtliga intervjuer har underlättat sammanställningen och 

resultatet återfinns i vår bifogade transkribering.  

 

2.5 Presentation av respondenter och exempelföretag 
 

2.5.1  Områdesspecialister   

Intervjupersonerna representerar tillsammans en gedigen och omfattande yrkeserfarenhet inom det aktu ella 

forskningsområdet och är av spetskompetens inom detaljhandeln och marknadskommunikationsområdet. 

 

En intervju gjordes hos Thorn Reklambyrå. Byrån jobbar mest med små- medelstora företag 

och deras uppdrag går huvudsakligen ut på att förenkla, förtydliga och förstärka varumärken 

och identiteter. Företaget erbjuder sina kunder ett brett utbud av tjänster och hjälper till att 

utforma marknadskommunikation, kommunikationsstrategi, varumärkesanalyser, design och 
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positionering och liknande. Reklambyrån skapar starka kreativa lösningar, underbyggda av en 

i alla avseenden noggrant utförd hemläxa och ser till så att allt går i samklang med 

uppdragsgivarens innersta värden och själ. Intervjun utfördes den 14:e april i Helsingborg 

med ägare och VD Bengt Thorn. Bengt har i ut med sin befattning ett övergripande ansvar 

över hela verksamheten.  

 

Scandvision AB är ett produktionsbolag som utformar helhetskoncept för företag gällande 

kommunikation både internt och externt genom grafisk media som webben, TV och film.    

Företaget erbjuder sina kunder kreativa och slagkraftiga koncept som hjälper företag att 

kommunicera internt och externt. Företaget jobbar allsidigt med marknadsföring och arbetar 

med storföretag som IKEA, Volvo och H&M. Själva intervjun utfördes den 17:e april i 

Malmö med Peter Ejerman som är VD och delägare för den nystartade filialen i Köpenhamn. 

Peter har ett allomfattande ansvar och en gedigen erfarenhet inom marknadskommunikation 

och strategisk kommunikation.    

 

Scandinavian Retail Center (SRC) är ett Helsingborgbaserat konsultföretag med en unik 

detaljhandelskompetens. SCR är det ledande kunskapsföretaget och fungerar som en 

uppdaterad och kunnig samarbetspartner med en nära arbetsrelation till sina kunder. Kunderna 

består av företag inom detaljhandelns ledande kedjor och leverantörer och SRC fokuserar på 

att skapa kreativa och lönsamma koncept med utgångspunkt i konsumenter och dess beteende 

i butik. Den 8:e maj intervjuades Anne Hägglund som jobbar som konsult på SRC kontoret i 

Helsingborg.  

 

Intesa AB är ett konsultföretag som inriktat sig på strategi och verksamhetsstyrning. Under 

nittiotalet var Intesa stora uppdragstagare för ett antal kända banker runtom och i 

Helsingborgsområdet. Med åren så har Intesa expanderat sin verksamhet och besitter idag 

djupa kunskaper och omfattande erfarenhet från mängder av olika branscher. Den 8:e maj 

intervjuades Claes Ohlsson som är VD på företaget. Claes har ett övergripande ansvar över 

organisationen samtidigt som han personligen är delaktig i konsultuppdrag.  

 

Management & Resursutveckling AB (MRAB) baseras på den samlade erfarenheten från 

drygt 20 år i ledande befattningar inom näringslivet. Företaget erbjuder uppdragsgivare en 
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spetskompetens inom visionen om hur kompetens, nätverk, truster, coaching och mentorskap 

stöder verksamhetens utveckling. Management & Resursutveckling AB:s är samarbetspartner 

till ovannämnda SRC, men sysslar även med rådgivning & styrelseuppdrag i andra 

verksamheter. Intervjun ägde rum med ägare Mats Redlund den 11:e maj.  

 

2.5.2 Exempelföretagets roll 

Exempelföretaget fyller endast en exemplifierande roll för de analystrådar och resonemang 

som kommer att föras i denna uppsats. Mats Skors roll är att framhäva kommunikativt arbete i 

en verklig situation och därmed även belysa den kunskap som presenteras och analyseras fram 

via teoretiska samt empiriska källor. Presentationen av Matz Skor finns i bilaga 1. 
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3. Teoretisk del 
I denna del kommer vi att presentera de teorier som vi valt för detta arbete. Först presenteras övergripande 

marknadsföringsteorier, därefter går vi igenom kommunikationsrelaterade begrepp och avslutningsvis 

presenterar vi andra kommunikationsrelaterade teorier.   

3.1 Marknadsföring 
 

Helhet och enhetlighet är ett viktigt kriterium inom marknadsföring. ”Marknadsföring är ett 

antal idéer som måste integreras i hela företaget.”24 Marknadsföring definieras först och 

främst som ett sätt att tänka i ett företag och som en filosofi som ska vägleda 

alla personer, processer, funktioner och avdelningar inom ett företag. 25  

 

Grönroos skriver till och med att marknadsföring först och främst är en attityd. Denna 

diskussion driver även Mukherjee & He i sin artikel där de diskuterar om att marknadsföring 

bör ta ytterligare ett steg ifrån det traditionella fokuset på att exponera produkter i reklamen 

och istället flyttas ännu mer mot företag, varumärken och människor. De talar om att 

företagets identitet borde framtonas mer i marknadsföringen och hur den marknadsförs bör 

uppfylla följande tre kriterier. Den bör visa upp företagets väsentliga idé, värderingar och 

särkskilja företaget från andra samt slutligen ha någon form av långsiktig samhörighet eller  

varaktighet.26 

 

Lovelock förklarar i sin bok Services Marketing att marknadsföringens viktigaste funktion är 

att informera och utbilda kunder.27 Marknadsföring kan därför ses som en kommunikation 

riktad mot marknaden, dvs. mot kunder och konsumenter. Arnt & Friman beskriver dock i sin 

bok Intern Marknadsföring att marknadsföring har en mer dynamisk roll för ett företag och att 

det går att identifiera tre stycken olika marknadsföringsfunktioner.28 
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3.1.2 Funktion 1. Intern kommunikation 

Målen med den interna kommunikationen är att övergripande skapa attraktiva arbetsmiljöer 

som genererar motivation till att utföra goda arbetsprestationer. Detta för att styra 

medarbetarna så att de blir kundinriktade och marknadsförings- samt 

försäljningsorienterade.29 Denna kommunikation är inte något som enbart ska riktas neråt mot 

exempelvis kontaktpersonalen utan bör spreta ut åt alla håll i organisationen för att på så sätt 

få så stor effekt som möjligt. Den interna marknadsföringens huvudsyfte är att förmedla ett 

budskap som påverkar personalens attityder och värderingar. Detta ska vidare återspeglas i 

personalens interaktiva arbete mot de externa intressenterna. 30 Det är viktigt att den interna 

marknadsföringen tas upp på högsta strategiska nivå så att önskat budskap kan realiseras och 

därefter genomsyra hela organisationen. Personal som har ambitionerna till att vara 

kundinriktade och prestera bra kan i praktiken motiveras om denne är rätt informerad. Det är 

den interna marknadsföringen ur ett ledningsperspektiv som möjliggör dessa förutsättningar 

för motivation. Alltså finns det en risk för att en för passiv och ostrukturerad företagsledning 

sänder ut fel signaler som resulterar i att de anställdas ambitioner till att utföra ett bra jobb 

hämmas.31 

  

3.1.3 Funktion 2. Extern kommunikation 

Den traditionella marknadsföringen har huvudsakligen ett informativt syfte där man vill väcka 

intresse och förstagångsförsäljning hos kunderna. Traditionell extern kommunikation är ofta  

enkelriktad i sin karaktär. Denna form av kommunikation är oftast den mest 

uppmärksammade och kan vara utformad i form av till exempel reklam och 

masskommunikation.32 Den externa marknadsföringen består av alla de budskap som ett 

företag utformar för marknaden och är den bild som företaget vill förmedla utåt. 

Marknadsföringen förmedlar alltså den önskade profilen från företagets sida och ger därför 

löften och förväntningar till de externa intressenterna.  
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3.1.4 Funktion 3. Interaktiv kommunikation 

Interaktiv kommunikation innefattar ett samspel mellan två parter, t ill exempel mellan företag 

och kund. Kontaktpersonalen i samverkan med kunden kan beskrivas som ”icke-

professionella marknadsförare” eller som deltidsmarknadsförare. Dessa står för köpar- 

säljinteraktionen och det interaktiva samspelet mellan kunden och företaget.33 

Kontaktpersonalen i samverkan med kunden utgör den kontaktyta där till exempel företagens 

externa kommunikations löften ställs på prov utifrån den interaktiva upplevelsen. Den 

interaktiva kommunikationens syfte blir på grund av detta att etablera en trovärdighet. Med 

den interaktiva kommunikationen har företag således ett helt annat ändamål jämfört med den 

externa kommunikationen. I det här sammanhanget är målsättningen att skapa kundnöjdhet, 

merförsäljning samt skapa en långsiktig, bestående kundrelation.34   

 

3.1.5 Integrerad kommunikation 

De olika marknadsföringsfunktionerna som beskrivits ovan fyller alla en säregen funktion. 

Den integrerade marknadsföringen relaterar till hur väl de olika funktionerna samspelar 

tillsammans. Enhetlighet är viktigt för ett företag ur ett kommunikativt perspektiv. Begreppet 

integrerad marknadsföring beskriver därför ledningens strategiska åtgärder som äger rum för 

att skapa ett gemensamt språk för de olika nivåernas funktionalitet. Varje funktion kan i 

praktiken förmedla en egen värdering eller ståndpunkt till kunden och därmed belyses vikten 

av det integrerade perspektivets funktion i jakten av enhetlig marknadskommunikation. Ur det 

integrerade perspektivet skapas en överblick av det totalbudskap som samtliga funkt ioner 

skapar tillsammans. Marknadsföring har alltså i denna mening en djupare betydelse för 

verksamheten än enbart den externa kommunikationen. 35  

 

3.2 Segmentering 
 

Att identifiera homogena målgrupper och positionera sig på marknaden så att man tilltalar 

dessa kallas för segmentering. Detta är det första steget för att veta vilken del av marknaden 

företaget ska konkurrera på. Behovet för att systematiskt segmentera marknaden har ökat i 
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takt med den ökande konkurrensen i detaljhandeln. 36 När företag segmenterar fokuserar de sin 

verksamhet mot demografiskt utvalda målgruppers säregna behov. Genom att segmentera 

marknaden kan ett företag få en bättre förståelse av kundens behov och därmed erbjuda ett 

mervärde. Företag kan inte ha en verksamhet som producerar allting till alla människor utan 

måste differentiera sig för att stå sig i konkurrensen. 37 Företag som inte är innovativa, 

trendsättare eller redan dominerar marknaden har därför det väldigt svårt att klara sig om de 

inte har en klar marknadsstrategi som kommuniceras ut och förstås av kunden.38 Det är därför 

viktigt för företag att positionera sig på marknaden så att de utnyttjar sina styrkor och utstrålar 

en maximal attraktivitet och värdeskapande på den valda marknaden. 39  

 

3.3 Förväntningsgapet 
 

Vid varje interaktiv situation mellan ett företag och kund så existerar det förväntningar på 

företaget. Förväntningarna ägs av kunden och kan ha genererats via löften givna av det 

specifika företaget genom till exempel marknadskommunikation. Förväntningarna kan även 

ha skapats av tidigare interaktioner mellan personal och kund. Det så kallade 

förväntningsgapet beskriver alltså skillnaden mellan kundens förväntningar och vad det är de 

upplever samt får levererat. Ifall företaget inte klarar av att hålla sina löften så uppfylls inte 

kundens förväntningar och det skapas en dissonans. McGoldrick presenterar två stycken 

förväntningsgap som har en stark koppling till företagets kommunikationsarbete. Det ena kan 

beskrivas som ett internkommunikationsgap. Detta gap är skillnaden mellan vad företaget 

lovar i sin marknadsföring och vad personalen tror om produkternas egenskaper samt vad 

företaget faktiskt kan leverera. Resonemanget belyser vad säljpersonalen tror om 

produkternas egenskaper och prestanda samt företagets servicekvalitet. Det andra 

kommunikationsgapet är tolkningsgapet som är skillnaden mellan vad företaget och kunden 

tror att marknadskommunikationen utlovar. 40  
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3.4 Profil och image 
 

I Slaughters artikel sägs det att image är en sammansättning av antagande och intryck som till 

exempel en jobbsökande kan få av en arbetsgivare. Något som många forskare är ense om är 

att image är intryck som baseras på lösa kombinationer av både fakta och känslor. På grund av 

detta är även organisationers identitet något som har källor i perceptioner som blir till 

verklighet och en del i organisationens image. 41 Vidare argumenterar Larsson att profil och 

image har separata betydelser där profil är det som företaget vill förmedla medens image är de 

uppfattningar och intryck som kunderna får.42 Samtidigt är denna image den grundläggande 

orsaken till att en organisation blir attraktiv.43 Grönroos lyfter fram en annan vinkel på profil 

och image när han påstår att dessa är varandras synonymer ur ett kundperspektiv. Den bild 

och form som ett företag vill tillskriva sin verksamhet benämner Grönroos som varumärke 

och varumärkesidentitet. Det mest väsentliga ur Grönroos resonemang är att han betonar 

vikten av att se formandet av ett varumärke som en fortlöpande process mellan företag och 

kund.44  

 

3.5 Företagsidentitet 
 

Begreppet identitet betyder tillhörighet. Larsson skriver att det går att urskilja en identitet på 

organisatorisk nivå i företag. Denna nivå är av en djupare karaktär jämfört med företagets 

profil på grund av att identiteten förmedlas både medvetet och omedvetet. Företagsidentiteten 

bottnar i en djupare kulturell helhetsbild som företaget har av sig själv. På detta sätt kan det 

diskuteras att identiteten är djupare rotad i organisationen medans företagsprofil är mer 

lättföränderlig. De kulturella aspekterna som identiteten förslagsvis består av kan innehålla, 

från ledningens perspektiv, dolda dimensioner bestående av värderingar hos personalen.  

Detta gör att identiteten och profilen går att särskiljas och därmed också kan stå i direkt 
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konflikt med varandra. Ett förhållande mellan image, profil och identitet kan därför utläsas 

och deras samverkan kan ha olikartade effekter på företaget som helhet.  45 

 

 

     46  

 

 

3.6 Varumärkets betydelse och dess fulla potential 

I definitionen om att ett varumärke är profilens och imagens faktiska sanning blir det 

intressant för företag att reda på hur denna sanning egentligen ser ut. Utan vetskap om 

kundens faktiska uppfattning av företaget är det svårt för marknadsförare att utforma budskap 

som fyller en optimal funktion.47 Genom att kartlägga och analysera sin befintliga 

marknadskommunikation menar Keller att företag kan skapa sig en bild av de förutsättningar 

verksamheten arbetar under. Därmed påstår han att en verksamhets förutsättningar bestäms av 

redan befintliga kunder. Genom dessa kan det synliggöras vilka aspekter av en verksamhet 

som uppskattas eller eventuellt bör omvärderas.  

Keller beskriver också verksamheter ur ett bredare perspektiv och menar att enigheten a v hela 

organisationen är viktig eftersom kundkommunikation sker via fler plan än enbart genom 

reklam. Saker som logotype, företagsnamn och fysiskt läge kommunicerar också ut budskap 

om företags värderingar och liknande till kunden. Därför betonar Keller att den interna 

analysen och fastställandet av företagets verkliga attribut bör ske på ett omfattande plan inom 

organisationen och verksamheten.48 Burmann et. al beskriver i sin artikel organisationens roll 

och påstår att personalens egna värderingar är med och formar varumärket tillsammans med 

företagsprofilen vid kundinteraktionen.49 Brodie et. al redogör i sin artikel denna process ur 

ett serviceperspektiv och menar att denna aspekt är viktig i kartläggningen av vilka värden 

som verkligen kommuniceras ut till omvärlden. Vidare beskrivs också att profilen, imagen 

och varumärket kan ses som ett kontrakt påskrivet av företaget och dess kunder. Denna 
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pedagogiska metafor beskriver de löften och åtaganden som i verkligheten måste uppfyllas 

och levereras. Att företag är självkritiska och granskar sin egen verksamhet och befintliga 

kommunikation är därför viktigt för att den framtida marknadsföringen ska lyckas. 50 

 

3.7 Identitet och samspel 
 

Det har med åren forskats mycket kring företagsidentiteter och varumärkesbyggande och 

profilering. Forskare försöker ta reda på vad det är som gör en identitet slagkraftig och när 

den uppstår. Mycket av den befintliga forskningen inriktar sig på att undersöka varumärken 

och dess identitet ur kundens perspektiv. Författare som Larsson menar att kundens 

uppfattning av en verksamhet till viss del sänder ut omedvetna signaler till marknaden. Dessa 

signaler kan skilja sig från företagets egentliga profil och därmed påverka kundens image. 51 

Burmann et al. Beskriver i sin artikel två olika sätt att identifiera en företagsidentitets 

utformning. Det första perspektivet benämns som utifrån och in,  och avser kundens 

betraktning av en verksamhet och att dennes uppfattningar är vad som tillskriver identiteten 

en karaktär. Det andra perspektivet uttrycks som inifrån och ut, och relaterar till det ägande 

företagets strategiska handlingar och signaler som tillskriver organisationen en identitet som 

sedan konsumeras av dess kunder. De olika perspektiven kan också benämnas som 

kundperspektivet samt företagsperspektivet. Burmann et al. Menar att de både perspektiven 

förtjänar lika mycket fokus i forskningen. Identiteten lever i en ständig process mellan de 

olika perspektiven där företaget ger löften som i sin tur generar förväntningar från kunden. 52 

 

3.8 Kommunikation som process 
 

Kommunikation kan beskrivas som en längre process mellan sändare och mottagare. Denna 

process, eller kommunikationskedja, beskrivs av Lasswell som Vem - säger vad - genom 

vilken kanal - till vem - och med vilken effekt. Detta är en ganska grundläggande modell som 

fått utstå en del kritik på grund av att kommunikationen är för enkelriktad. Tonnquist menar 

dock att information är enkelriktad medans kommunikation är dubbelriktad. Så för att 
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kommunikationsmodellen ska beskriva en kommunikationsprocess så har han infört en a spekt 

för feedback från mottagare till sändare. Störningar är en annan problematik som kan påverka 

kommunikationen mellan två parter. Som sändare måste man ta hänsyn till att yttre störningar 

kan påverka och förändra ditt budskap så att det inte uppnår önskat syfte.53 

 

3.9 Olika tolkningar av kommunikation 
 

Tonnquist har även valt att ta med en kodnings- och avkodningsprocess i sina resonemang och 

med detta menar han att olika individer formulerar och uppfattar budskap olika. Det är därför 

av vikt för den sändande parten att se till vem budskapet riktar sig emot, och därmed utforma 

det på ett sätt som är lämpligt. Risken är annars att budskapet inte uppfattas korrekt av 

mottagaren och därmed uppstår ett missförstånd. Annan kritik som riktats mot Lasswells 

modell är att den är för linjär och inte tar hänsyn till vilken kontext mottagaren befinner sig 

i.54 

Tonnquist visar även vikten att både sändare och mottagare använder sig, av vad han kallar, 

samma ”nyckel”. Med nyckel menas att företaget ska kommunicera på samma sätt och språk 

som kunden.55 Vikten av att förstå detta lyfts även fram av Mats Heide et. Al som i sin bok 

Kommunikation och organisation påstår att både mottagaren och sändaren är delaktiga i att 

skapa betydelse för budskap. Det är via en förstående interaktion mellan parterna som korrekt 

meningen i ett budskap kan formas.56 Vi kan alltså här se ett samband mellan exempelvis 

betydelsen av segmentering och integrerad marknadsföring för utformandet av ett enhetligt 

budskap.  
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4. Analys 

I detta analysavsnitt ställs praktik mot teori samtidigt som paralleller dras till exempelföretaget Matz Skors 

situation. Analysavsnittet avslutas med en egen framtagen modell som på ett summerande sätt knyter ihop 

analysens huvuddrag och tankegångar. Läsaren kommer kunna följa exempelföretaget genom kontinuerliga 

återkopplingar som fortlöper parallellt med primärundersökningen. Dessa återkopplingar markeras med 

följande symbol  . Vi vill återigen understryka att denna analys inte är riktad mot Matz Skor. Företaget agerar 

enbart som ett exempel på ett mindre detaljhandelsföretag med kommunikationsproblem.  

 

4.1 En grundläggande redogörelse för kommunikation åt det lilla 

detaljhandelsföretaget 
 

För att kunna utbilda det mindre detaljhandelsföretaget om hur detta kan skapa sig goda 

förutsättningar för att kommunicera effektivt med sina kunder så vill vi börja med att 

redogöra för en djupare förståelse för kommunikation. Det absolut mest grundläggande för det 

mindre detaljhandelsföretaget att förstå är att vid interaktion med kund så reagerar denne på 

betydligt fler saker än enbart de externa budskapen. Därför är det av stor betydelse att varje 

attribut av en verksamhet utformas i samfund med varandra så att ett enhetligt budskap kan 

bildas.57 Denna mångfasetterade kommunikation vill vi förklara genom följande resonemang 

som författarna själva ligger bakom. 

 

4.1.2 Dynamisk kommunikation sker enligt oss på två nivåer 

Nivå ett belyser vad en enskild sak förmedlar för budskap på egen hand och ett exempel på 

detta kan vara en skylt, en färg eller ett specifikt uttalat budskap. Förståelsen för att en 

organisation kommunicerar med sina kunder med olika enskilda saker på samma gång 

tillskriver begreppet kommunikation en mer dynamisk roll för företagaren. Via sin artikel 

Brand Synthesis: The Multidimensionality of Brand Knowledge beskriver Keller hur olika 

faktorer och delar av en organisation agerar som källor till värderingar och därigenom 

kommunicerar ett budskap. Förståelsen för hur dessa budskapskällor kommunicerar med 

kunden och hur deras samlade budskap bidrar till kundens helhetsintryck av verksamheten är 

grundläggande för utformningen av effektiv marknadsföring.  
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Den andra nivån representerar en djupare förståelse för just den första nivåns integrering och 

samverkan. En färg kan i sin ensamhet förmedla ett budskap till konsumenten. Exempelvis 

förmedlar färgen blå lugn och harmoni medan färgen orange förmedlar aktivitet och 

aggressivitet.58 Men inom nivå två så går vi ett steg längre och granskar enskilda sakers 

budskap i samverkan med varandra. Inom en specifik organisation belyser den andra nivån 

betydelsen av att integrera varje enskild sak utefter ett genensamt kommunikativt plan och på 

så sätt forma ett gemensamt språk som kommunicerar ett gemensamt budskap. Detta 

gemensamma språk har därmed en större inverkan på kunden eftersom budskapen påverkar 

med samlad kraft.   

 

 Matz Skors logotype uppfattas av en del av deras kunder som aningen ålderdomlig 

och förvirrande i relation till sortimentet. Både företagets namn och dess logotype 

anses inte förmedla ett budskap av moderna trendskor, därför förväntas inte butiken 

bära denna typ av skor av många besökare. Men vid ett besök fann vi exempel på ett 

flertal ”trendskor” av stora varumärken. Matz Skor har därmed inte förstått 

innebörden av kommunikationens dynamiska roll då enskilda saker kommunicerar ut 

olika signaler och budskap. Det gemensamma språket är inte tillräckligt utformat.59   

 

4.1.3 Organisationen kommunicerar 

Beroende på samverkningstolkningen av en organisations olika delar bör alltså företag se 

utformningen av hela organisationen som framtagningen av ett kommunikativt styrmedel. 

Adamson beskriver i sin artikel Building Brands From The Inside Out att de mest 

framgångsrika företagen idag har förstått betydelsen av att se organisatio nen som ett 

kommunikativt styrmedel. Han menar att för att lyckas producera slagkraftig marknadsföring 

bör företag ta fram en stabil grund där samtliga faktorer, värderingar och affärside 

genomsyras i hela verksamheten och organisationen.60 Detta resonemang kan ses som en 

parallell till vår dynamiska syn på kommunikation. Utformningen av en organisations olika 

beståndsdelar, allt från butiksinredning till marknadsbudskap, kan vi i detta sammanhang 

relatera till som interna processer. Den kunskap som läsaren bör ta med sig från detta stycke 
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är att sammanlänkningen av de olika budskapskällorna, interna processerna, står för en stor 

del av den totala kommunikationen.   

 

4.1.4 Agera proaktivt 

Management och Resursutveckling AB (MRAB) förklarar att en identitetskris oftast uppstår 

när ett företag märker att de inte tjänar några pengar och detta brukar vara den utlösande 

faktorn för en förändring. I dessa fall är företaget reaktivt dvs. de reagerar när problemet är ett 

faktum.61 Intesa AB anser att detta är ett misstag av företag och att de på grund av följande 

skäl borde arbeta mer proaktivt, det vill säga med förebyggande åtgärder. Det organisatoriska 

styrmedlet är enligt Intesa som mest påverkbart under en organisations förstadie eftersom 

kunden då fortfarande står utanför ekvationen. Kontinuerliga förändringar under 

organisationens livstid kan agera som störande moment för företagets kundkrets och profilen 

kan då ta skada. För nya entreprenörer kan det därför inte understrykas tillräckligt hur viktigt 

det är att ha en väldefinierad affärsidé och väl genomtänkt marknadsplan redan från start. 62 

Med detta så vill vi uppmana det lilla detaljhandelsföretaget att vara självkritiska och inte vara 

rädda för att införa omstruktureringar av verksamheten så att ett mer proaktivt arbetssätt 

används.  

 

4.2 GAPET – Leverera det du lovar 
 

Tidigare forskning och författare stödjer vårt antagande om att vikten av ett enhetligt 

gemensamt språk inom organisationer och dess kommunikation är avgörande för dess 

framgång. Anledningen är att om den interna marknadsföringen skiljer sig mot den externa så 

bidrar det till skapandet av vad McGoldrick beskriver som det interna 

kommunikationsgapet63. Vidare kan tolkningsgapet anknytas till hur kunden och företaget kan 

tolka den förmedlade marknadsföringen på olika sätt. I ett kommunikationshänseende kan 

lösningen till dessa gap därför vara att jobba med ett helhetsresonerande kring utformandet av 

samtliga kommunikationsaspekter och budskap.  
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4.2.1 Det interna kommunikationsgapet 

Detta gap kan ses som ett resultat av brister i det integrerade kommunikationsarbetet. På 

grund av att personalen och marknadsföringen kommunicerar ut något helt annorlunda än vad 

företaget fysiskt kan leverera till kunden. Detta leder till att det uppstår en dissonans mella n 

verklighet och budskap. På så sätt uppstår ett trovärdighetsproblem som kan drabba företaget i 

fråga på ett negativt sätt, exempelvis genom försämrad image.  

 

 Matz Skor förmedlar genom sin marknadsföring och plats att de är ett lågprisföretag 

men detta står i direkt konflikt med prisnivån på det sortiment som finns i butiken och 

det budskap som det sänder ut.    

  

4.2.2 Tolkningsgapet 

Tolkningsgapet belyser att alla interna processer måste vara utformade genom ett integrerat 

helhetsresonemang. Om företaget i fråga tror att deras marknadskommunikation sänder ut ett 

budskap som sedan kunden tolkar på ett annat sätt uppstår ett problem. Detta problem kan 

antingen bottna i att företaget inte känner till sin målgrupp tillräckligt bra eller att målgruppen 

inte är tillräckligt tydlig definierad. Dessa förväntningar måste i verkligheten uppfyllas för att 

kunden ska få en trovärdig bild av företaget. Här får den integrerade marknadsföringen mellan 

organisationens olika beståndsdelar och interna processer betydelse.  

 

 Matz Skor har genomgått en viss utveckling med tidens gång. Sortimentet tycks ha 

förändrats och breddats och prisnivån tycks med tiden ha stigit. Baserat på objektiva 

observationer uppfattar vi det som att Matz Skor omedvetet till viss del profilerat om 

sig. Detta är dock något som står i konflikt med den uttalade affärsidén och 

marknadsbudskapen.64   
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4.3 Segmentera – Att rikta sin kommunikation 
 

Intesa AB menar att mindre företag till större utsträckning har problem med att rikta 

verksamheten och dess kommunikation till den rätta målgruppen.65 Att segmentera sin 

marknad är något som är viktigt för alla typer av företag. Det gör att de utformade 

marknadsbudskapen blir mer riktade mot de människor som ska ta del av den. Men det är inte 

bara externa budskap i olika former som blir mer lättformade vid segmentering. En väl 

genomförd marknadsanalys som genererat en tydlig och specifik målgrupp kan även 

underlätta företagsdesignen.66 Detta är något väldigt positivt för det lilla 

detaljhandelsföretaget eftersom vi genom tidigare resonemang klargjort att de interna 

processerna, designen, står för en stor del av dess kommunikation gentemot kunden.  

Vi menar att en tydligare målgrupp exempelvis kan styra valet av det fysiska läget. En 

målgrupp som oftast har tillgång till bil kan motivera ett lite mer avlägset och därmed oftast 

billigare läge. Detta styrs i sin tur självklart av det specifika företagets ändamål. En yngre 

målgrupp eller en målgrupp som antas vara begränsad till gång eller kollektivtrafik kan skapa 

ett behov av ett mer centralt läge. Ifall målgruppen definieras som barn så kan det tänkas att 

butiksinredning och utseende blir annorlunda. Exempelvis kan barn motivera att butikens 

inredning anpassas efter målgruppens behov genom att man förslagsvis sänker bord och stolar 

eller har speciella färgteman.  

SRC beskriver, ”När vi hjälpte Bokia för en tid sedan med att utforma sin butik på ett mer 

slående och anpassat vis så förslog vi att de vid barnavdelningen skulle sänka inredningen 

och göra den mer lättåtkomlig för barn. Det är saker som dessa som visar på att man har 

förståelse för ens målgrupp och gör allt för att anpassa sitt utbud till den.”67 

Vi vill visa att segmentering kan ha en väldigt bred funktion ur ett företagskommunikativt 

perspektiv.  En väl utförd segmenteringsprocess kan agera som ett kommunikativt styrmedel 

genom att den visar företaget vägen till hur de bör utforma de interna processerna och de 

budskap som dessa genererar. Intesa menar också att en mer riktad och fokuserad målgrupp i 

de allra flesta fall kan göra affärsidén tydligare och mer angripbar.  
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 Intervju med Intesa AB 2009-05-08 
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 McGoldrick, P. (2002) s. 167  
67

 Intervju med Anne Hägglund på SRC, 2009-05-08 
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4.4 Intern marknadsföring 

 

”Det ingår mycket arbete med människorna i företaget, det vill säga personalen, eftersom 

man kan inte kan utföra en förändring utan att ha organisationen med sig.”68  

 

Kommunikationsproblem i organisationer kan ligga på oväntade platser men bygger ofta på 

bakomliggande interna orsaker och otydligheter som länge byggt upp friktion i 

organisationen.69 Ett gemensamt språk i verksamheten kan vara en viktig del för att 

överkomma sådana problem. Intern marknadsföring påverkar ofta det externa profilarbetet 

och därför är det viktigt att företag bygger en organisation från grunden med rätt 

förutsättningar.70 Intern marknadsföring är ett viktigt steg inom denna 

kommunikationsprocess. Ett företag måste förankra ett budskap internt om de vill att det ska 

nå slutmottagaren, konsumenten, på bästa sätt. Den interna marknadsföringen förutsätter att 

företaget säljer sitt budskap internt innan dem börjar sälja det externt. MRAB utrycker att 

kriteriet för intern marknadsföring är att ha rätt person på rätt position med rätt kompetens. 71 

 

”Likväl som att det är viktigt att vinna kundernas företroende måste man även vinna den egna 

personalens och detta gör man genom att hålla löften även internt”.72 Tidigare förda 

diskussioner om enhetlighet har även ett värde i internkommunikativa sammanhang. De 

interna budskapen som ledningen sänder till personalen får inte skilja sig mot vad dessa möts 

av i butiken. Exempel på detta kan vara att ledningen internt förmedlar en bild som säger att 

de har kvalitetsprodukter till bra priser medans detta inte stämmer med de faktiska priserna 

och produkterna i butiken. Personalen kan i sådana situationer känna missnöje och frustration.  

 

 Matz Skors affärsidé förmedlar att de säljer skor till alla med fördelaktiga priser och 

detta är ett budskap som inte förankrats internt på grund av att det störs på vägen 

genom organisationen. Budskapet har ingen trovärdighet på grund av att det inte är 

                                                                 
68

 Intervju med Anne Hägglund på SRC, 2009-05-08 
69

 Intervju med Bengt Thorn på Thorn Reklambyrå, 2009-04-14 
70

 Intervju med Mats Redlund på MRAB, 2009-05-11 
71

 Intervju med Mats Redlund på MRAB, 2009-05-11 
72

 Intervju med Anne Hägglund på SRC, 2009-05-08 
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förankrat i verkligheten. Många av priserna är nämligen i verkligheten inte lägre än i 

butikerna i Helsingborg centrum. Personalen på Matz Skor uttrycker även att de inte 

är helt övertygande om hur Matz Skor vill uppfattas av marknaden. De menar att 

ledningen inte verkar inse att verkligheten inte stämmer överens med den bild denne 

har. De personer som besöker butiken i jakt på billiga skor hittar inte alltid vad de 

söker eftersom just det utbudet faktiskt är väldigt begränsat. Här ser vi ett tydligt 

exempel på när affärsidé och värderingar inte är tillräckligt förankrat inom en 

organisation.73  

 

Enligt ovanstående problem kan det uttryckas som att budskapet störs av verkligheten på 

vägen från ledning till den personal som sedan ska vidareförmedla det till kunden. Budskapet 

tappar då sin slutliga styrka vid själva interaktionen med kunden genom personal och 

sortiment. Detta stärker MRAB:s resonemang kring att ledning måste skapa ordning internt 

innan företaget kan börja arbeta mot kunden. Denna prioritering är viktig eftersom 

marknadsföringen blir missvisande om den interna förankringen inte är bra. 74  

 

Att förankra sitt budskap internt är något som företaget måste lägga tid på eftersom det ofta är 

på det interna planet som det brister.75 Därför finns det belägg som visar på att om den interna 

kommunikationen brister så brister även marknadskommunikationen.  Burmanns resonemang 

om kontaktpersonalens betydelse vid kundens imageskapande76  förstärker dessa tankegångar.  

Det är alltså genom den interna marknadsföringen grunden läggs för företags samlade 

kommunikation. 

 

4.4.1 En motiverande effekt 

Den interna marknadsföringen fyller en heltäckande funktion för ett företags alla åtaganden 

och verkningar. Arbetsmiljön inom en organisation påverkas till stor utsträckning av den 

interna marknadsföringen och vilka förutsättningar den skapar för arbetsmiljön. En god 

arbetsmiljö är något som kan höja personalens serviceinriktning och samtliga empiriska  

områdesspecialister menar att servicen är av extra stor vikt för ett mindre företag.  
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 Bilaga 1 
74

 Intervju med Mats Redlund på MRAB, 2009-05-11 
75

 Intervju med Bengt Thorn på Thorn reklambyrå, 2009-04-14 
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 Burmann, C. & Hegner, S. & Riley, N. (2009)  
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”Det är ibland små saker som gör det. Ett roligt sätt att hålla kontakten med sin personal på 

såg jag när jag arbetade med ett större bolag för en tid sedan. Ledningen höll 

mobiltelefonskonferenser i videoform där aktuell information förmedlades. Det gjorde 

kontakten mellan parterna lite roligare och enklare att ta till sig”.77  

 

Scandvision ville med ovanstående resonemang visa att det är viktigt att skapa en 

motiverande, kreativ och framförallt fungerande infrastruktur för den interna 

kommunikationen. På så sätt blir det roligare att vara en del av ett företag. Thorn menar att det 

för mindre detaljhandelsföretag ofta handlar om att omvandla saker till ens fördel. 78 Vi menar 

att det lilla detaljhandelsföretaget då ska se det som en positiv sak att de är så få antal 

människor inom organisationen. Utnyttja detta till er fördel och kom närmre varandra för att 

på så sätt skapa en effektiv infrastruktur för kommunikation. Denna infrastruktur bör 

uppmana all personal att ge feedback till ledningen och på så sätt få en del i organisationens 

formning. Författare som Allen Adamson tar upp som en del i sin artikel att de mest 

framgångsrika företagen har insett personalens betydelse för deras framgång. 79  

 

4.5 Vikten av att skapa en identitet 

 

Mukherjee & He menar i sin artikel att det idag inte är tillräckligt att förlita sig på en produkts 

egenskaper för att generera konkurrensfördelar. På en konkurrensintensiv marknad kan det 

ofta antas att det existerar konkurrenter med snarlika produkter. MRAB utvecklar denna bild 

av den konkurrensintensiva marknad som idag existerar. 

 

”Det företag som inte kan erbjuda marknaden något mer konkret i form av mervärde är 

dödsdömda. De företag som kommer att vinna är de företag som har ett intressant 

priserbjudande eller erbjuder ett mervärde. Under de 30-35 senaste åren har det varit en 

tydlig trend inom alla branscher att det är antingen lågpris för massorna eller exklusivitet för 

ett fåtal som det går att tjänar pengar på. Den som inte är prisvärd eller erbjuder ett 

mervärde försvinner.”80 
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 Intervju med Peter Ejerman på Scandvision, 2009-04-17 
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Ovanstående resonemang om betydelsen av ett mervärde motiverar Mukherjee & Hes tankar. 

Förslaget på hur detta mervärde kan skapas är genom att skapa en identitet kring företag och 

därigenom skapa ett mervärde och uppnå konkurrensfördelar. Mukherjee & He menar att där 

finns en stark koppling mellan ett företags identitet och dess marknadsföringsåtgärder.81 Reid 

menar precis Mukherjee & He att produkter i sig inte är tillräckligt. Kunder förlitar sig idag 

alltmer på relationen till ett varumärke och dess identitet och att produkten ”väljs” genom 

denna relation.82 Reid håller också med om att där finns en koppling mellan ett företags 

identitet och marknadsföring, men han inriktar sig mer mot integrerad marknadsföring. 

 

 

4.6 Att skapa en identitet för det lilla detaljhandelsföretaget 
 

Ovanstående resonemang förespråkar vikten av att skapa en identitet kring sitt företag. Men vi 

menar att vägen dit som beskrivs genom utformningen av identitetsskapande marknadsföring 

inte är lämpad för ett mindre detaljhandelsföretaget med dels bristande kunskap kring 

marknadsföring, men också med begränsade finansiella resurser. Våra områdesspecialister 

menar på att det är väldigt dyrt att kommunicera genom extern marknadsföring och därmed är 

det svårt för det lilla företaget att skapa sin identitet på detta sätt.  

 

”Ett företag som lyckats skapa en väldigt stark identitet kring sitt varumärke med hjälp av 

extern marknadsföring är Nike. Genom att i stora sammanhang som i tv och olika 

sportevenemang ständigt visa upp erkända idrottsprofiler såsom Michael Jordan och Zlatan 

Ibrahimovich i samband med varumärket har de lyckats skapa en väldigt trendig och aktiv 

identitet. De anspelar på dessa personers attribut och vill därigenom förknippa sitt 

varumärke med dem. Detta kallas för produktplacering och är ett starkt 

marknadsföringsverktyg som helt klart underlättar formningen av en identitet. ”83  

 

                                                                 
81

 Mukherjee A. & He H. (2008) 
82
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83
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Liknande resonemang som detta, fast med andra begrepp, förs också av erkända författare 

som Kapferer när han talar om att tillskriva varumärken en personlighet genom att förse dem 

med talesmän.84 Denna typ av identitetsskapande marknadsföring är enligt oss utesluten för 

det lilla företaget. Den roll som Mukherjee & He samt Reid tillskriver den externa 

kommunikationen är alltså inte den roll vi vill att den ska ha för det mindre företaget. Vi 

menar att istället för att försöka skapa sig en identitet genom marknadsföring så kan det lilla 

detaljhandelsföretaget med knappa finansiella resurser satsa på att lokalisera och därmed 

skapa dess identitet internt. SRC menar i sympati med Larsson att identiteten för företaget 

skapas genom den kultur som lever inom organisationen. Den bestämmer företagets 

värderingar och arbetssätt och sätter därmed en egen prägel på verksamheten. 85 Istället för att 

fokusera på att ta fram reklamkampanjer så bör alltså den lilla detaljhandelsföretaget enligt 

oss försöka sätta ord på vad som karaktäriserar deras kultur och det egna företaget och vad 

som utgör deras interna identitet.  

 

För att lyckas erhålla en mer dynamisk syn på vad som det lilla detaljha ndelsföretaget 

identitet kan sägas vara så beskriver Keller ett intressant perspektiv som vi vill framhäva och 

vinkla. Keller menar att all extern marknadskommunikation blir som bäst ifall den baseras på 

de attribut av ett företag som kunden värderar. För att finna dessa attribut så bör företag blicka 

bakåt. Genom kartläggningen av tidigare marknadskommunikation kan företag ta reda på vad 

som tidigare sagts och därmed vad som kunden faktiskt känner till om verksamheten. 86 Via 

detta tankesätt så kan alltså det lilla företagets identitet delvis också lokaliseras genom deras 

befintliga kunder. Vi menar med detta att det lilla detaljhandelsföretaget även kan använda sig 

av en inåtvänd analys som kartlägger den fysiska interaktionen med kunden och därigenom 

finner ytterligare källor till vad som faktiskt sägs.  

 

                                                                 
84
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85

 Intervju med Anne Hägglund på SRC, 2009-05-08 & Larsson, L. (2001) s. 97-100  
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4.7 Den externa kommunikationens roll för det lilla 

detaljhandelsföretaget 
 

”För ett företag med en stor budget till marknadsföring så kan den externa marknadsföringen 

fylla en betydande roll och vara ett starkt kommunikativt verktyg. Detta för att den når ut till 

väldigt många människor samtidigt. Men för ett mindre företag som dels oftast inriktar sig till 

mindre målgrupper och inte har samma behov och dels inte den budget som krävs så är det 

oftast inte ens ett alternativ. De bör satsa på att försöka hitta andra mer personliga sätt att 

kommunicera med sina kunder på.”87 

 

Till detta resonemang så vill vi lyfta fram de brister som den externa marknadsföringen 

besitter som kommunikationsmedel: 

 

 Externa budskap i sig har inte hög trovärdighet88 

 Externa budskap, vilka är enkelriktade, rymmer inte plats för dubbelriktad 

kommunikation och feedback89 

 Via enkelriktad extern kommunikation så vet man inte vilket språk kunden talar 

(ska man använda mer tekniska termer, mer fina ord, mer enkelt språk o.s.v.) och 

man ökar därmed risken för missförstånd90 

 Ett externt budskap utan uppbackning av enhetlighet från andra budskap skapar 

förvirrning hos kunden.91 

 

Sammantaget visar dessa anledningar enligt oss på tillräckligt starka motiv till varför den 

externa kommunikationen inte bör användas av det lilla detaljhandelsföretaget för att 

kommunicera något så komplext som deras identitet. I enlighet med Intesa AB så menar vi att 

det mindre detaljhandelsföretaget bör hitta mer personliga och framförallt interaktiva sätt att 

kommunicera med sina kunder på och den externa kommunikationens främsta roll bör därför 

vara att bygga broar till mer interaktiva kommunikationsformer.  
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4.8 Det lilla detaljhandelsföretaget och den interaktiva 

kommunikationens fördelar 
 

Anledningen till att det lilla detaljhandelsföretaget bör använda sig av mer interaktiva 

kommunikationsformer är att dessa erbjuder stora kommunikativa fördelar som den externa 

kommunikationen inte gör. Den interaktiva kommunikationen eller marknadsföringen ger ett 

större utrymme för feedback och samspel mellan parterna. För ett litet företag med 

begränsade kunskaper kring marknadsföring och knappa resurser kan en mer öppen dialog 

vara att föredra vid förmedlingen av en identitet. Vid större sammanhang, som exempelvis 

produktplaceringen för Nike, så behövs det inte alltid förtydliganden men med en mer 

abstrakt identitet som vårt tillvägagångssätt genererar är detta att föredra. Då de interaktiva 

mötena ger mer utrymme för feedback och dubbelriktad kommunikation finns en större 

möjlighet för förtydliganden och framförallt en chans att gardera sig om att kunden har 

uppfattat väsentliga budskap på rätt sätt.  

 

I de fall de interaktiva broarna leder till den fysiska butiken finns det även s tora möjligheter 

att knyta djupare relationer med kunden genom frontpersonalen. Här ser vi då en koppling 

tillbaka till betydelsen av att förankra interna värderingar inom alla instanser i ett företag. 

Detta underlättar frontpersonalens relationsbyggande. 92  

 

 

4.9 Hemsidan, som en interaktiv mötesplats för det lilla 

detaljhandelsföretaget 
 

”Att utveckla en relevant och användbar hemsida är ofta billigt, enkelt och ibland det 

effektivaste sättet för företag att kommunicera på idag. Webben har fått en stor betydelse och 

detta är en bra plattform för företag att kommunicera på. Hemsidorna är dock än idag 

underutnyttjade och den interaktiva plattform som hemsidan faktiskt gestaltar har fortfarande 

potential till att få en större roll.” 93 
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Boisvert & Begin utvecklar i sin artikel en teori som lyfter fram fyra huvudsakliga funktioner 

och roller som en hemsida kan ha för ett företag. Författarna menar att hemsidan endast kan 

fylla en huvudsaklig funktion åt gången. Därför måste företaget ställa sig frågan om vad deras 

syfte är med hemsidan. En av de presenterade funktionerna är att hemsidan kan agera som en 

marknadsföringskanal.94 Det är denna roll som vi vill tillskriva hemsidan för det lilla 

detaljhandelsföretaget. Många företag använder hemsidan som en försäljningskanal men vi 

menar utifrån ovanstående resonemang att hemsidan ska vara den distanskommunikation som 

det lilla detaljhandelsföretaget använder för att framhäva sin identitet. Med en tillräckligt bra 

utformning så menar vi att hemsidan kan förmedla identiteten tydligare, enklare och 

framförallt billigare jämfört med reklamkampanjer via traditionella medier. Hemsidan 

genererar vid rätt utformning alla de fördelar som ett interaktivt möte ger.  

 

4.10 Att uppnå sin affärsidé 

 

”Det absolut mest grundläggande inom organisationer är att utforma en tydlig affärsidé. Det 

är genom affärsidén som ett företags existens motiveras. Detta eftersom att affärsidén är 

ämnad att lösa ett problem”.95 

 

Vi menar att om det lilla detaljhandelsföretaget kan bli tillräckligt skickligt  på att utöva den 

kommunikativa förståelsen som vi nu presenterat i praktiken så kan det höja företaget. Genom 

att förstå helhetsaspekten av kommunikation och sedan kunna omsätta och införliva denna 

kunskap på ett integrerat sätt genom hela organisationen så kan goda kommunikativa 

konsekvenser erhållas. Affärsidén är precis som Intesa säger det mest grundläggande för en 

verksamhet. Därför kan det anses vara konstigt att vi väljer att presentera dess betydelse först 

nu. Men för att kunna uppnå och uppfylla sin affärsidé så krävs bra kommunikation. Detta i 

sin tur bygger på den förståelse som analysen beskrivit fram tills nu.  
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 Intervju med Claes Olsson på Intesa AB, 2009-08-08 

 



44 

 

4.11 Marknadskommunikationens trestegsmodell 
 

För att illustrera hur kommunikationen bör vara integrerad har vi valt att utveckla en egen 

trestegmodell i ett summerande syfte. Trestegsraketen visar vad företag bör begrunda för att 

skapa de förutsättningar som behövs för att kunna utforma en optimal 

marknadskommunikation. Modellen är konstruerad som en raket uppbyggd av tre kritiska 

komponenter som är nödvändiga innan den är redo för avfärd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trestegsmodellen byggd nerifrån och upp 

För att en marknadskommunikation ska kunna bli lyckad och att företaget ska få möjligheten 

till att vinna förtroende både i internt och externt gäller det för dem att börja inifrån. Mest 

grundläggande är att det först måste finnas en substans i företaget och att man förankrar sitt 

koncept internt. Det går inte att vända sig direkt till kund innan den egna organisationen är 

inkluderad. Den externa kommunikationens funktion har enligt oss ingen större effekt om de 

tidigare processerna inte är slagkraftiga och effektivt genomförda.  
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5. Slutsatser 

 

Syftet med denna uppsats är att fastställa hur det mindre detaljhandelsföretaget med 

begränsade resurser och bristande kompetens kan arbeta med kommunikation för att bli 

framgångsrika och konkurrenskraftiga på sin marknad.  

 

Ambitionen med denna uppsats var att behandla ett problem som är vanligt för många 

småföretagare inom detaljhandeln. Vår mission var att hitta de bakomliggande processerna till 

hur det mindre detaljhandelsföretaget uppnår optimal och effektiv marknadskommunikation.  

 

Det bakomliggande organisations- och verksamhetsarbetet är starkt sammanknippad till att 

önskad företagsprofil kan förmedlas och uppfattas rätt av kunderna. Genom att förankra det 

presenterade problemet i en verklig situation via Matz Skor ville vi konkretisera hur en form 

av identitetskris kan uppstå. På detta sätt exemplifieras det hur småföretag med hjälp av 

strategisk kommunikation kan överkomma problem gällande bland annat enligheten mellan 

profilering och organisation samt verksamhet.      

 

Kriser gällande identitet och profil är något som ofta drabbar mindre företag. Detta kan bero 

på att de har för lite fokus på affärsidé, tydlighet och målkongruens inom företaget. En 

identitetskris kan uppkomma ur en bristande förståelse för kommunikationens dynamik, dvs. 

samspelet mellan enskilda saker. Mindre företag kan ofta ha för bråttom med att söka 

uppkomsten till sin identitetskris i den externa reklamen och ser ofta inte till den egna 

organisationen. Företag bör därför jobba med de interna processerna och att sälja in sin 

önskade profil genom intern marknadsföring.  

 

Misstolkade marknadsbudskap beror ofta på att företagets olika de lar sänder ut mixade 

budskap. Det är brist på samspel och enhetlighet i det totala budskapet som företaget 

förmedlar som skapar otydlighet. 
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Saker som produkter och extern marknadsföring kan inte enskilt orsaka en identitetskris då de 

ur ett profilperspektiv inte kan vara felaktiga i sig, utan endast felaktiga i relation till något. 

Det är först på den integrerade nivån som identitetskriser kan uppstå.  

 

Skapandet av en identitet kring ett företag kan på många sätt höja verksamheten. Det lilla 

detaljhandelsföretaget bör inte försöka skapa en identitet genom extern marknadsföring utan 

bör istället försöka lokalisera och forma den genom den interna kulturen.  

 

Företag måste omvärdera den externa kommunikationens roll. Tidigare har funktionen varit 

att förmedla enkla budskap till marknaden medens vi vill att företag ska använda reklam till 

att aktivera och locka kunden in interaktiva delar av företaget. Den interaktiva 

marknadsföringen har nämligen en mycket trovärdighet och större effekt på kunden och det är 

denna kontakt det lilla detaljhandelsföretaget ska satsa på. På det interaktiva planet har 

företaget även möjlighet att gå feedback och information från kunden som kan visa sig vara 

användbar och värdefull.  

 

Hemsidan bör av det lilla detaljhandelsföretaget användas som en marknadsföringskanal och 

här kan den formade identiteten lättare förmedlas till dess kunder. Även denna 

informationskanal kan utvecklas till att och vara mer interaktiv och intresseväckande, 

exempelvis genom kundforum eller e-handel. 

 

För att öka möjligheten för att sälja ett budskap internt så måste man ta hänsyn till att ett gap 

även finns på det interna planet. De budskap och signaler som företaget sänder till sin 

butikspersonal måste återspeglas i butikens fysiska miljö samt vara trovärdiga.  

 

För att företag ska kunna utforma en så slagkraftig marknadsföring som möjligt måste de 

dock anpassa sig efter sin kund. För att kunna anpassa sig efter sin kund måste företag först 

och främst hitta sin kund genom att segmentera marknaden och därefter lära känna sin kund. 

Desto bättre ett företag känner sin kund desto slagkraftigare marknadsföring kan företaget 

skapa. Därför är segmenteringen av marknaden en enormt viktig aspekt att ta hänsyn till vid 

utformandet av marknadskommunikationen.  
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 Detaljhandelsföretaget Matz Skors interna processer och externa marknadsföring bör 

sammanställas utefter ett gemensamt syfte som är att kommunicera en slagkraftig 

enhetligt budskap till en fastställd målgrupp. Matz Skor är enligt oss i behov att 

stämma av sin profil mot den image som kunden har och därefter jobba efter 

kommunikationens dynamik. Genom att ta del av de slutsatser vi kommit fram till 

riktade åt det lilla detaljhandelsföretaget så menar vi att Matz Skor kan skapa sig 

goda förutsättningar för att kommunicera mer effektivt.  

6. Diskussion 
 

Detta arbete har till största delen inriktat sig på att utbilda småföretagaren inom detaljhandeln 

om hur denne kan lära sig kommunicera mer effektivt. Vi har inriktat vårt arbete på att 

försöka visa på en djupare förståelse för begreppet kommunikation och därigenom sedan 

försökt belysa hur denna kunskap kan användas i praktiken. Mycket fokus har legat på att 

framhäva den integrerade kommunikationens roll för helheten. Integrering av de 

kommunikativa aspekterna av en verksamhet kan ses som en form av 

kundrelationsunderlättande åtgärd, alltså en form av CRM-aktivitet. Med detta så påstår vi 

alltså att vårt kommunikativa angreppssätt kan underlätta skapandet av kundrelationer. Vad vi 

inte har tagit hänsyn till är vilken betydelse en stark relation har mellan kund och företag. 

Därför vill vi föreslå att vidare studier kan riktas mot att reda ut just denna betydelse. Gör en 

stark kundrelation samtidigt kunden mer lojal gentemot företaget? Det finns en del skrivet 

kring detta ämne men vi anser att författares meningar går isär på flera håll och att det 

fortfarande finns ett behov av vidare studier.  

 

I denna uppsats har vi även framhållit att kunder relaterar till verksamheter på flera olika sätt. 

Detta ligger i arbetet som underförstått genom att företag kommunicerar med kunden på flera 

plan än enbart det externa. Men vad vi i denna studie inte tagit hänsyn till är vilka aspekter av 

en verksamhet som kunden relaterar starkast till. Här menar vi att det också finns ett behov av 

vidare studier. Detta speciellt i förhållande till det mindre företaget med begränsade resurser 

som av dessa skäl kanske tvingas att lägga fokus på enbart ett fåtal aspekter av de 

kommunikativa plattformerna.  
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Bilaga 1: Exempelföretag Matz skor 

 

Vårt exempelföretag skulle uppfylla följande kriterier: 

 Liten karaktär med mindre än 20 anställda 

 Skall uttrycka ett behov av en djupare kunskap marknadskommunikation 

 Ha en otydlig eller problematisk profil 

Att finna ett lämpat exempelföretag enligt ovanstående kriterier var relativt enkelt och valet 

av just Matz Skor blev en konsekvens av att en i gruppen hade haft en tidigare arbetsrelation 

med företaget. Detta underlättade vår initierande kontakt och vårt samarbete med företaget 

kring det som ur deras perspektiv var ett något känsligt ämne. Den tidigare relationen gav 

ännu en fördel i och med att det redan fanns ett förtroende mellan parterna och detta visade 

sig vara till vår fördel eftersom företagets öppenhet och samarbetsvilja var stor under hela 

arbetets gång. 

Verksamhetens bakgrund 

Matz Skor startade 1978 strax utanför Helsingborgsområdet. Verksamheten startades och ägs 

fortfarande av Mats Olofsson som tillsammans med sina döttrar som butikschefer idag driver 

verksamheten. Matz Skor består idag av två butiker belägna i Ängelholm och Helsingborg. 

Ängelholmsbutiken går bättre än den andra och företaget har svårigheter att bedriva 

Helsingborgsbutiken som är utgångspunkten för detta arbete. Företaget har under flera år haft 

en dålig lönsamhet och inser att de har problem men vet inte vad och hur de ska göra för att 

förbättra sig. 

Områdesanalys 

Butiken är belägen på Hästhagsvägen som ligger en bra bit utanför stadens centrum och 

stadskärna. Området som omger butiken är ett industriområde fullt med bilverkstäder och 

lagerhus. Närmaste bostadsområdet är Miatorp och Planteringen. Mitt emellan 

industriområdet och bostadsområdet återfinns en mindre skara butiker av blandad sort. Willys, 

Jysk bäddlager och Överskottsbolaget ligger alla i närområdet och representerar alla 

lågprissegment. Matz Skor och Överskottsbolaget delar byggnad och parkering. Matz Skors 

butik ligger dold i byggnadens baksida och syns därmed inte från vägen eller cykelleden som 

går runt kvarteret. Lokalen i sig är en källarlokal med en allt för anonym entré.  
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Affärside och sortiment 

Matz Skors affärside är att sälja skor till alla till förmånliga priser. Det är efter under denna 

affärsidé som verksamheten har drivits under sedan starten. Butiken erbjuder ett brett 

sortiment och har konsumenter i alla åldrar som målgrupp. Deras förhoppning är att fånga upp 

hela familjesegmentet som är företagets outtalade målgrupp. Varumärkena i 

produkterbjudandet är av blandad karaktär och består av kända varumärken som exempelvis 

Ecco, Vaga Bond, Timbaland och Converse. Företaget erbjuder även egenproducerade 

produkter importerade från Kina. Butiken erbjuder till viss del lågprisprodukter.  

Utseende  

Butikens logotype består av en tecknad gammaldags sko med företagets namn skrivit i enkla 

bokstäver strax under.  Lokalen är enkel i sitt utformande och saknar större tankegångar och 

finess.  

Marknadsföring 

Matz Skor har tidigare ägnat sig åt en del marknadsföring och har funnits representerade på 

ett antal olika platser i olika sammanhang. De har haft annonser och reklam i dagstidningar, 

radio, och affischer. De har även ägnat sig åt en del sponsring av olika sporttillställningar som 

exempelvis bandy.  

Kundens uppfattning 

Kundernas bild av företaget är något som idag kan beskrivas som en dålig 

kommunikationsbild. Matz Skor anses, utifrån kundens perspektiv, vara otydliga i sin 

kommunikation och verksamhetens affärsidé och inriktning upplevs som otydlig.  

Personalens uppfattning 

Personalens bild av företaget är på många sätt positiv. Men sett utifrån och gentemot kunden 

så försämras uppfattningen. En anställd på Matz Skor uttrycker det som att det är ett 

”klassiskt familjeföretag” som ibland tappar fokus. Personalen är inte riktigt säkra på hur 

företaget vill uppfattas och känner att ledningen ibland säger en sak och gör en annan. 

Profilen utåt mot marknaden beskriver personalen som ”luddig”. ”De kunder som kommer 

och söker kvalitet till låga priser hittar inte riktigt det de söker och blir ofta besvikna på 

utbudet”. Sortimentet har med tiden ändrats ganska mycket och ledningens ambitioner att 

profilera sig som ett lågprisföretag är inte förankrad i verkligheten.  
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Bilaga 2: Kundenkätundersökning 

 

Kundenkätundersökning – Sammanställning 20st 

 

Underlag för kundfrågor 

 

Är du förstagångsbesökare hos Matz skor? 

Ja(20%) Nej(80%) 

 

Vid svar Nej ovan, Är det första gången du besöker Matz skor det senaste året? 

Ja (25%) Nej(75%) 

 

Var upplevelsen av Matz skor vad du förväntade dig?  

Ja (70%) Nej (30%) 

 

Hittade du vad du sökte? 

Ja (40%) Nej(60%) 

 

Varför är du i området? 

För att besöka:  Matz skor(35%)    Kringliggande butiker(60%)    Annat skäl(5%) 

 

Hade du velat att Matz skor kommunicerat på ett tydligare och bättre sätt till dig som konsument?  

Ja(45%) Nej(55%) 

 

Vem tror du Matz skor främst riktar sig mot?  

:________________________________________ (Öppet svar) 

 

(Vanligaste svar: Vet inte(35%) Familjer(20%) Alla(15%) 

 

Vid en del tillfällen fick författarna förtydliga frågorna för deltagarna men fokus låg på att låta 

deltagarna svara så fritt och ostört som möjligt.  
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Bilaga 3: Observation 

 

OBSERVATIONSRESULTAT MATZ SKOR 

 

Observationsschema vid observation av Matz skors butik i Helsingborg  

Följande saker kommer ha fokus under observationen. Observationens resultat ska registreras som en 

beskrivande text som ska underlätta en beskrivning av Matz skor 

 

Utanför butiken 

Parkering 

Parkeringsytorna utanför är stora och ger ett intryck av att kundtillströmningen ska vara stor 

för detta affärskluster. Det var dock endast uppskattningsvis tio till femton procent av 

plasterna som var fyllda. Hänsyn får tas till att observationen utfördes under lunchtid en 

vardag. 

Skyltning synlig från väg 

Knappt något. Skyltningen finns vid butikens framsida, och den större vägen utanför går förbi 

byggnadens baksida. Därför syns en lite större, högt uppsatt skylt något från den 

förbipasserande vägen men detta är allt.  

 

Övrig skyltning 

Butiksentrén har en, vad man kan beskriva som, traditionell entré skylt över hela ingången. 

För övrigt finns lite mindre skyltning på något ställe och en större pelare med namn och logga 

på vid entrén. 

 

Ingång 

Ingången börjar med cirka femton trappsteg neråt innan man når ytterdörrarna. Dessa 

ytterdörrar är gjorda av främst glas och ger en inbjudande känsla. Stenplattor ligger utanför 

ingången. 

 

 

Omkringliggande affärer 
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Omkringliggande affärer är vägg- i-vägg grannen Överskottsbolaget, ÖB och en korvkiosk. I 

detta kluster ingår sedan även matkedjan Willy´s och möbelföretaget Jysk.  

 

Geografiskt läge 

Butiken ligger cirka 3 kilometer utanför stadens centrum i en sydlig riktning. Området i 

västlig riktning är ett bostadsområde med både villor och lägenhetshus. Området öster om 

består främst av industrier och här passerar även en järnväg. Söder om skingras helsingborg 

ganska snabbt men med lite bostäder här och var. Åker man norrut kommer man in i 

Helsingborgs centrum. 

 

Helhetsintryck 

När man infinner sig känner man att läget är lite utanför centrum. Detta bidrag skapas av 

omrkingliggande områden men även av omkringliggande butiker, vilka alla kan sägas satsa på 

ett lågprissegment. Denna typ av butiker brukar lägga sig lite utanför för att ha marginaler till 

att erbjuda kunderna billigare priser. Därför speglar de omkringliggande butikernas valda 

positionering ett billigare, mindre centralt läge. 

 

I BUTIKEN 

 

INREDNING 

- Produktställ 

Ställen kändes stela och billiga. I stort sett hela ställen var gjorda av stål förutom hyllorna, 

som var gjorda av någon ljus björkfanér.  

 

 

 

- Tak och golv 

Taket såg inte ut som om de hade lagt ner någon speciell energi eller tanke på det. Det var ett 

tak som man kan tänka sig i en källarlokal, med decimetertjocka rör hängandes ner på vissa 

ställen. Rören var dock aldrig så lågt så att de störde en rent fysiskt, utan det var bara en 

utseendemässig detalj. Golvet var ett slitit trägolv med en gångslinga som gick runt i butiken. 

Denna slinga var av en gummiyta som hade lite svartmörk stenaktigt utseende.  

- Väggar 
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Väggarna var vita och försvann ganska snabbt ur ens medvetande. En väldigt passiv roll, som 

till mångt och mycket säkert berodde på att det hängde ställ och produkter på dem. Endast på 

en av väggarna fanns fönster och dessa satt högt och var små med små galler på. Det ska dock 

tilläggas att lokalen är en källarlokal, och lägre och större fönster hade delvis hamnat under 

utanliggande markyta. 

 

- Skyltning 

Skyltningen inne i butiken såg ganska hemmagjord ut. För den med någorlunda 

datorerfarenhet så syntes det ganska snabbt att dessa reklamskyltar, i oftast A4-storlek, var 

utformade i för sammanhanget enklare program såsom Paint och Wordart. 

 

- Kassor 

Kassan var i samma ljusa träfärg som hyllorna på produktställen. Kassan var utformad som en 

halvmåne och återfanns direkt till vänster vid ingång i butiken. Utöver den ljusa disken så 

syntes kassaapparater och mindre rekvisita. 

 

- Belysning 

Belysningen i butiken var inte av någon utmärkande karaktär. Kan ses som en ganska 

standardnivå på ljuset i rummet. Varken mer eller mindre. Det var så pass ljust så att man 

kände inte av att man befann sig i en källarlokal med endast mindre fönster på ena väggen. 

Produktdensitet 

Produktdensiteten, det vill säga hur tätt och full butiken var med produkter, låg precis under 

normalt sett till skoaffärer. Matz skor hade vissa ytor där glappet mellan ställen var större och 

produkterna här gavs lite mer exponeringsyta. Det fanns även en sittyta för skoprovning.  

 

Produktexponering, grupperat?(Dyrare skor i en del, billigare i en annan?)  

Huvuduppdelningen Dam, herr och barn fanns och i dessa fanns grupperingar märkesvis, men 

utöver det stod produkterna i blandade prisklasser. Ingen dyrare eller billigare del kunde 

urskiljas i butiken. 

 

Helhetsintryck 
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Helhetsintrycket av Matz skor var att lokalen var ljus och öppen. Väggarna och delvis golvet 

skänkte ett billigare intryck och lokalen kändes inte rik tigt färdig eller genomtänkt. Detta 

intryck baserades även på en servicedisk i inre ändan av butiken där man delvis kunde se in i 

ett skolager. Dam-, herr- och barnuppdelningen gav lite ordning på det annars blandade 

sortimentet som Matz skor använder sig av. Fönsterna byggde på det simplare intrycket då 

dessa satt högt och med små galler för.  

 

PERSONAL 

 

Antal: Två stycken vid observationstillfället 

Klädsel 

Båda två i personalstyrkan bar enhetliga tröjor med Matz skors namn på. För övrigt såg det ut 

att var upp till var och en av de anställda att klä sig, vilket störde en enhetlighet i kläderna.  

 

Engagemang 

Båda i personalen kändes aktiva och engagerade i sitt arbete som butikspersonal. De höll en 

kontakt med de befintliga kunderna och visade att de fanns till hands. När de inte hade 

kundkontakt engagerade de sig i andra butikssysslor.  

 

Helhetsintryck 

Personalen gav ett bra och trevligt intryck. Lite av det seriösa intrycket försvann dock genom 

de något skiftande kläderna. Klädesvalen av personalen gjorde att intrycket blir något mer 

personligt än vad det kan bli om man bär formella, enhetliga arbetskläder  
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Bilaga 4: Matz Skors personal  

Frågor/sammanställning av svar: Matz Skors personal 

 

Kan du beskriva hur din syn på Matz skor är? Beskriv gärna hur ledningen ser på 

organisationen och hur du som personal ser på organisationen.  

Matz skor är ett klassiskt familjeföretag och ibland känns det verkligen som att det bedrivs så 

också. Ibland känns det som att ledningen tappar fokus som företagare och driver 

verksamheten inom familjen. Men jag trivs verkligen med att arbeta här och det är en väldigt 

trevligt stämning mellan oss anställda och ledningen. Som människor tycker jag jättebra om 

dem.  

Vad är Mats skors affärside? 

Ja vi vill ju ha ett väldigt brett sortiment, vi ska ha något till alla. Ja, brett sortiment till 

förmånliga priser 

Hur tror du att ledningen vill att företaget ska uppfattas på marknaden? Stämmer 

denna bild enligt dig? Vad är din bild? 

Jag är inte riktigt säker på hur de vill uppfattas. De har ju alltid sagt att de vill sälja ett brett 

sortiment skor till alla och att de ska göra detta med förmånliga priser. Det var nog så det 

började när Mats först startade verksamheten med en liten butik ute i Höganäs, och då var det 

nog precis det dem gjorde. Men nu känns det inte som att det är det vi gör riktigt. Sortimentet 

har breddats väldigt och idag säljer vi faktiskt jättemycket märkesskor. De mer billiga varorna 

har med tiden försvunnit mer och mer. Men de trycker fortfarande på att de är billiga i sin 

marknadsföring så jag antar att det är så dem vill uppfattas. Men Matz skor vill även uppfattas 

som ett företag som bryr sig om dig som kund, och det gör vi verkligen. Familjen är vår 

huvudsakliga målgrupp och därmed säljer vi till alla. Men min ärliga åsikt är att sortimentet 

innehåller bra och fina skor men enligt den bild som vi verkar förmedla till marknaden så 

tycker jag att sortimentet är lite rörigt och missvisande. De kunder som kommer in till butiken 

och söker efter lågpris blir oftast besvikna eftersom denna delen av utbudet faktiskt är väldigt 

begränsad i förhållande. Men sen samtidigt så är där många av våra kunder som alltid påpekar 

hur fina skor vi har och att de alltid kollar hos oss först. Men många gånger tror jag att dessa 

kunder har hittat hit på egen hand och sen bara blivit kvar för att de trivs med oss helt enkelt. 
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Mats skor är ju faktiskt ett väldigt fint företag som bryr sig om sina kunder. Och jag kan inte 

säga att jag vill gå så långt som att faktiskt säga att vi befinner oss i en kris, för det gör vi inte. 

Men jag kan nog tycka att där finns en del saker som kanske kunde bli tydligare i vår 

marknadsföring. 

Hur ser marknadsföringen oftast ut? 

Jag har inte superkoll på det där men jag vet att vi ofta marknadsför i tidningar och liknande. 

Det är här jag tycker att de ibland gör lite fel för ofta så lockar de inte med de stormärkena vi 

har utan oftast sätter de ut gamla och väldigt billiga modeller o vill på så vis locka till sig 

kunderna. Men denna bild stämmer som sagt inte riktigt när man sedan besöker oss. Jag tror 

att många blir väldigt överraskade när dem ser hur pass fina skor vi faktiskt har.  

Kan du beskriva den typiska kunden? 

Den typiska kunden är Mamma. Hon handlar hos oss till sig själv men också mycket till sina 

barn. Ibland på helgen så kommer även Pappa med och då kan det bli ett par skor till honom 

också. Men killar spontanshoppar ju mer än tjejer.  

 

 

 

 


