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ABSTRAKT 
Titel: Marknadsföringsteorier i små företag – ett vinnande koncept? 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 
Författare: Ivana Čolić & Taniel Jaderian 
Handledare: Tommy Gerdemark 
Datum: 2008–02 
 
Syfte: En vanlig och traditionell uppfattning bland företagsledare i små företag är att små 
företag i princip fungerar som stora företag, men i mindre skala. Dock har Welsh och 
White, som skrivit artikeln ”A small business is not a little big business”, en annan 
uppfattning och menar att detta är en felaktig bild av små företag vars storlek skapar 
speciella förhållanden. Syftet med denna uppsats är att belysa förutsättningarna för 
marknadsföring i små företag. 
 
Metod: Det vetenskapliga förhållningssättet i denna uppsats är av hermeneutisk karaktär.  
Eftersom vi studerat marknadsföring på universitets- och högskolenivå har vi redan med 
oss en hel del kunskap och åsikter i ämnet. Vi kommer även att påverkas under resans 
gång av det material vi samlar in. Vidare kommer vi att påverkas av de diskussioner vi 
har med varandra samt andra medverkande personer i denna uppsats. Materialet som vi 
samlar in genom artiklar, litteraturen och intervjuerna kommer att utgöra grunden för den 
analys som detta arbete kommer att avslutas med. Denna analys kommer till stor del 
också att ha inverkan av vår egen förståelse och tolkning av materialet som vi insamlat. 
 
Resultat och slutsats: Vi har i analysen visat hur de medverkande företagen marknadsför 
sig och att de teorier som vi tagit med i denna uppsats SWOT - analysen, 
marknadssegmentering, targeting, positionering och marknadsföringsmixen är 
applicerbara och vi anser att de också är användbara. Vi har även kunnat visa att flera av 
företagen redan använder sig av dessa teorier, men att det inte alltid ligger någon tanke 
bakom det. De medverkande företagen har grundförutsättningarna för att kunna 
marknadsföra sig, men marknadsföringen är inte alltid genomtänkt och det finns inte en 
klar förståelse för marknadsföringskoncepten hos företagarna. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Att ingående analysera ett eller ett par små företag och 
därigenom ta fram specifika förslag till marknadsföring anpassad till ett litet företags 
bristande marknadsföringskunskaper, begränsade resurser och storlek. 
 
Uppsatsens bidrag: Vi har i denna uppsats belyst förutsättningarna för marknadsföring i 
småföretag. Vi har kunnat konstatera att små företag har goda förutsättningar trots 
bristande marknadsföringskunskaper och knappa resurser som ofta ses som ett problem i 
små företag. Dessa brister har inte varit ett hinder för verksamhetens överlevnad och 
lönsamhet. De marknadsföringsteorier som vi prövade att applicera på de sju företagen 
var applicerbara. Det visade sig också att de redan används av de medverkande företagen, 
dock inte som en uttalad strategi.  
 
Nyckelord: Små företag, SWOT – analys, marknadssegmentering, val av målmarknad, 
positionering och marknadsföringsmix. 
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ABSTRACT 

Title: Marketing theories in small businesses – a winning concept? 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
Author: Ivana Čolić & Taniel Jaderian 
Supervisor: Tommy Gerdemark 
Date: 2008–02 
 
Aim: A traditional assumption among managers has been that small businesses function 
the same way as big businesses but in a smaller scale. Welsh and White have written the 
article “A small business is not a little big business”, and their perception is that the very 
size of small businesses creates special conditions for small firms. The aim of this thesis 
is to illustrate the requirements for marketing in small businesses.  
 
Method: The scientific study in this thesis is based on a hermeneutist stand point.  
We have studied marketing at a university level and have from this been able to draw 
certain conclusions and opinions on the subject. We have however also relied largely on 
the material we have collected about marketing, from discussions with co-authors and 
others that have been involved directly with the thesis. Our analysis on this subject comes 
mainly from and is based on collected articles, literature and interviews. The final 
analysis is also largely based on our own personal interpretation and understanding of the 
material used to gather the information used in this thesis. 
 
Result and conclusion: We have in our analysis shown how participating firms use 
marketing. The theories we have used such as SWOT – analysis, market segmentation, 
targeting, positioning, marketing mix, are all applicable and we believe that they are fully 
usable. We have furthermore been able to show that several of the companies already use 
many of these theories, but that there lacks a greater understanding behind the use of 
marketing. The participating firms have the basic requirements and conditions to market 
themselves. Although their strategy is not always thought through and there is a lack of 
understanding for the marketing concepts. 
 
Suggestions for future research: To thoroughly analyze one or several small businesses 
and thereby it is possible to find specific suggestions for marketing adapted to a small 
firms inadequate knowledge of marketing, resource limitation and size of the company. 
 
Contribution of the thesis: The aim of this thesis is to illustrate the requirements for 
marketing in small businesses. We have been able to state that small firms often have 
good conditions, despite lacking marketing knowledge and slight resources. This is often 
seen as a problem in small businesses, although these flaws do not have a negative impact 
on a firm’s profitability and survival. The marketing theories that we applied to the 
participating seven firms have been shown to be applicable. It is also shown that 
participating firms already use marketing theories, but not as a known strategy.  
 
Key words: Small business, SWOT–analysis, market segmentation, targeting, 
positioning and marketing mix. 
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1 Inledning 
 

 
I detta inledande kapitel kommer vi att redogöra för bakgrunden till marknadsföring i 
små företag. Vi kommer att ta upp den problemformulering som vi vill besvara samt 
syftet till skrivandet av denna uppsats och de avgränsningar vi valt att göra. För att göra 
arbetet lätt att följa har vi tagit med en disposition som visar upplägget på arbetet och 
innehållet i de olika kapitlen. 
 

 

1.1 Problembakgrund 

En vanlig och traditionell uppfattning bland företagsledare i små företag är att små 
företag i princip fungerar som stora företag, men i mindre skala. Dock har Welsh och 
White, som skrivit artikeln ”A small business is not a little big business”, en annan 
uppfattning och menar att detta är en felaktig bild av små företag vars storlek skapar 
speciella förhållanden. Små företag är också resursmässigt begränsade. De har till 
exempel inte alltid råd att anlita den expertis som ofta krävs då det kommer till den 
ekonomiska delen i företaget så som bokföring och redovisning.1 
 
Tidigare forskning har visat att små företag varit mer motvilliga än stora företag att ta till 
sig och använda sig av marknadsföringskonceptet för att nå företagets mål.2 Med 
marknadsföringskoncept menas analys av kundernas behov samt hur företaget 
tillfredsställer dessa behov bättre än dess konkurrenter.3 De undersökningar som gjorts av 
små företags implementering och användande av marknadsföringskonceptet har dock 
visat sig vara bristfälliga i sin redogörelse av hur väl dessa företag lyckats med detta.4 
 
Skillnaderna mellan små och stora företag är troligtvis större och fler än endast storleken, 
inte bara då det kommer till management utan även till marknadsföring. Vi kommer i 
denna uppsats att undersöka några av de mest förekommande och välkända 
marknadsföringsteorierna som undervisas på universitet och högskolor i marknadsföring 
på grundläggande nivå. Dessa teorier lägger fokus på stora företag och organisationer.  Vi 
kommer att undersöka i vilken utsträckning dessa teorier är applicerbara på småföretag.  
Vilka metoder är tillämpbara ur ett småföretagsperspektiv? 
 

1.2 Problemformulering 

Hur marknadsför sig små företag och hur väl är de grundläggande 
marknadsföringsteorierna applicerbara på små företag? 
 

                                                 
1 Welsh & White, 1981:18 
2 Meziou, 1991:72 
3 Internet; netmba.com, 2007-12-18 
4 Meziou, 1991:72 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att belysa förutsättningarna för marknadsföring i små 
företag. 
 

1.4 Avgränsning 

De avgränsningar vi gjort för att kunna hålla denna uppsats inom en rimlig ram är att 
undersöka marknadsföring hos små företag med maximalt tio anställda. Vidare har vi valt 
att endast fokusera på den privata tjänstesektorn. Några geografiska avgränsningar har 
inte gjorts. 
 
När det gäller litteraturen har vi begränsat oss till att endast ta upp litteratur inom 
grundläggande marknadsföring. Med grundläggande marknadsföring menar vi kurser på 
A och B nivå på universitet och högskolor i Sverige. Vi har även begränsat oss till att inte 
ta med litteratur som är specifikt skriven för marknadsföring i tjänsteföretag då dessa ofta 
används som kurslitteratur på fortsättningskurser och avancerade kurser.  
 

1.5 Disposition 

Detta inledande kapitel tar upp problembakgrund och formulering samt syfte med denna 
uppsats och de avgränsningar vi gjort. 
 
I kapitel 2 kommer vi att beskriva de metoder vi använt oss av, det vill säga hur vi gått 
tillväga med att skriva denna uppsats. 
 
I kapitel 3 går vi igenom litteraturen vi valt som passande till denna uppsats. Detta 
kapitel, som inleds med en definition av begreppet marknadsföring, är indelat i två delar.  
Del ett tar upp några av de mest förekommande teorierna inom grundläggande 
marknadsföring som lärs ut till universitets- och högskolestudenter. Del två tar upp 
artiklar skrivna om marknadsföring inom småföretag. 
 
I kapitel 4 följer en sammanfattning av de intervjuer vi har genomfört. Här kommer de 
olika företaget att presenteras var för sig med en inledande företagspresentation. 
 
I kapitel 5 analyseras den problemformulering som ställdes i inledningen genom att 
koppla de valda studieobjekten med den teori vi valt att ta upp i teoridelen. 
 
I det sjätte och sista kapitlet kommer vi att redogöra för den slutsats vi kommit fram till 
där vi också summerar och besvarar vår problemformulering. Avslutningsvis kommer vi 
att ge förslag och idéer till fortsatt forskning. 
 
Sist kommer vi i form av bilagor att bifoga frågeformuläret som vi använt oss av som 
mall vid intervjuerna och de intervjuer vi utfört där man kan läsa de exakta svaren vi fått 
på våra frågor. Intervjuerna har utförts delvis strukturerade där vi haft ett antal frågor som 
vi ville ha besvarade, men har samtidigt lämnat frihet till respondenten till att prata om 
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det som han/hon tycker är viktigt också. I bilagorna har vi dock valt att skriva svar på 
varje fråga för att få bra struktur på varje intervju. 
 

2 Metod 
 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för arbetet med uppsatsen från start till den 
färdiga och slutgiltiga versionen av vår uppsats. Vi kommer att redogöra för val av ämne 
och val av de företag som medverkat i uppsatsen, det vetenskapliga förhållningssättet i 
denna uppsats, de metoder vi använt oss av vid datainsamling och vid genomförande av 
intervjuerna och vilka teorier vi valt att använda oss av. Vi kommer att redogöra för hur 
analysprocessen utförts och avslutningsvis diskutera de källor som vi använt oss av i 
uppsatsen.  
 

 

2.1 Val av ämne 

Valet av ämne växte fram efter flera diskussioner om hur små företag marknadsför sig 
själva. Problem som småföretagare kan stöta på är begränsad kunskap om marknaden de 
ger sig in på, dåliga eller inga kunskaper inom marknadsföring samt begränsade resurser.  
 
Vi tyckte att det skulle vara intressant att undersöka huruvida dessa småföretagare skulle 
kunna använda sig av de teorier som vi studerat inom ämnet marknadsföring. 
 

2.2 Val av företag 

Valet av företag begränsades i första hand genom de avgränsningar vi gjort. Vi valde att 
rikta in oss på tjänsteföretag inom den privata sektorn med högst 10 stycken anställda. 
Vidare har vi främst letat företag i närheten av de områden där vi är bosatta av praktiska 
skäl. 
 
När det gäller de personliga intervjuerna har vi endast strävat efter att få kontakt med 
ägarna då vi ansåg att de bäst skulle kunna svar på våra frågor. I de fall där de 
medverkande företagen haft marknadsansvariga hade vi strävat efter att komma i kontakt 
med dessa också, dock blev inte det aktuellt för denna uppsats. 
 
Vi har gjort ett eller flera besök på företagen. Det första steget var att förklara syftet med 
besöket samt syftet med denna uppsats. Valet av företag styrdes sedan av om de hade 
värdefull information att ge oss och att de kunde lägga ner den tid vi tyckte krävdes för 
genomförande av intervjuerna samt att de kunde vara tillgängliga för eventuella 
följdfrågor vid senare tillfälle. 
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Många av de företag vi besökt tackade nej till att medverka i denna studie och flera 
företag som vi undersökte om de kunde bli aktuella för att medverka passade helt enkelt 
inte på grund av de avgränsningar vi satt upp som mål. 
 
De företag vi i slutändan valt att ta med i uppsatsen är de som i första hand varit 
intresserade att medverka. Samtliga av de företag som vi tagit med i denna uppsats har 
dessutom uppfyllt våra krav. Sammanlagt intervjuades ägare och delägare i sju 
tjänsteföretag inom den privata sektorn fördelade på sju olika branscher. Nedan följer 
namnen på de företag som medverkat i denna studie: 
 

• A till Z Bygg HB 
• Albert Trafikskola HB 
• Bil & Fritid AB 
• Eagle Bar & Restaurang AB 
• MMF Måleri AB 
• Salong Michel 
• Städtjänster AoB 
 

2.3 Definition av småföretag 

EU:s definition av mikroföretag samt små och medelstora företag, SMF, (small and 
medium sized enterprises, SME,) är att de sysselsätter färre än 250 personer och att 
årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro. Inom denna grupp sker dessutom en 
uppdelning på småföretag samt mikroföretag. Småföretag är de som sysselsätter färre än 
50 personer och mikroföretag de som sysselsätter färre än 10 personer.5 
 
På grund av att det i folkmun mest förekommande begreppet är ”småföretag” har vi valt 
att frångå EU:s definition. Detta innebär att trots att de medverkande företagen i denna 
uppsats enligt EU:s definition faller in under mikroföretag kommer vi att använda oss av 
begreppet småföretag där det förekommer. 
 

2.4 Vetenskapligt förhållningssätt 

Inom vetenskapen talar man om två vetenskapliga förhållningssätt: positivism och 
hermeneutik.6 
 
Positivister ser helst att forskare inom varje vetenskap strävar efter att bygga upp kunskap 
bestående av generella lagar där man kan beskriva orsak - verkan samband. Dessa lagar 
ska helst vara formulerade på ett neutralt, formaliserat och logiskt korrekt språk. Den 
vetenskap som utgör idealet för positivisterna är fysiken.7 
 

                                                 
5 Internet; nutek.se, 2008-04-20 
6 Patel & Davidson 1994:23 
7 Patel & Davidson 1994:23-25 
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Hermeneutiken är positivismens motsats och betyder ”tolkningslära”. Hermeneutik är en 
vetenskaplig riktning där man studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för 
den mänskliga existensen. Inom vetenskapen tillämpas hermeneutiken främst inom 
human-, kultur- och samhällsvetenskap.8 
 
Positivismen står för ett objektivt synsätt och för kvantitativa, statistiska 
hårddatametoder. Hermeneutiken står för ett subjektivt synsätt och för kvalitativa 
förståelse- och tolkningssystem samt en öppen och engagerad forskningsroll. Den 
hermeneutiske forskaren närmar sig forskningsobjektet subjektivt och använder sig under 
hela tolkningen av sin egen förförståelse.9 
 
Det vetenskapliga förhållningssättet i denna uppsats är av hermeneutisk karaktär.  
 
Eftersom vi studerat marknadsföring på universitets- och högskolenivå har vi redan med 
oss en hel del kunskap och åsikter i ämnet. Vi kommer även att påverkas under resans 
gång av det material vi samlar in. Vidare kommer vi att påverkas av de diskussioner vi 
har med varandra samt andra medverkande personer i denna uppsats. 
 
Materialet som vi samlar in genom artiklar, litteraturen och intervjuerna kommer att 
utgöra grunden för den analys som detta arbete kommer att avslutas med. Denna analys 
kommer till stor del också att ha inverkan av vår egen förståelse och tolkning av 
materialet som vi insamlat. 
 

2.5 Datainsamlingsmetod 

När det kommer till att bestämma vilken metod man vill använda sig av vid insamling av 
information finns två sätt att gå till väga: kvantitativ och kvalitativ inriktad forskning. 
Med kvantitativ inriktad forskning menar man forskning som använder sig av statistiska 
insamlings-, bearbetnings- och analysmetoder. Med kvalitativ inriktad forskning menar 
man forskning som använder sig av verbala insamlings- och analysmetoder.10 
 
Vi har valt att använda oss av kvalitativ metodik genom att genomföra personliga 
intervjuer med företagare som medverkat i denna studie. Detta ansåg vi vara det 
tillvägagångssätt som bäst kunde uppfylla vårt syfte. På detta vis ansåg vi att vi skulle få 
ut mest av våra intervjuer samt att vi skulle ha tillfälle att ställa mer djupgående frågor 
och på så vis få mer detaljerad information jämfört med vad vi hade fått ut av en 
enkätundersökning. 
 

2.6 Intervjumetod 

Det finns olika typer av intervjuer; från en formell intervju där intervjuaren fungerar som 
en maskin som endast ska registrera svaren objektivt till en informell intervju som helt 

                                                 
8 Patel & Davidson 1994:25 
9 Patel & Davidson 1994:26-27 
10 Patel & Davidson 1994:12 
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styrs av respondentens svar och reaktioner. De flesta intervjuer som görs under 
informationsinsamlingsfasen hamnar mellan dessa två; en helt strukturerad (formell) och 
en helt ostrukturerad (informell) intervju. Att lämna frihet till respondenten till att prata 
om det som han/hon tycker är viktigt är av stor betydelse, men att ha en viss struktur i 
intervjun är också viktigt. En strukturerad intervju kan utformas som en enkät eller en 
checklista, ostrukturerade intervjuer har ett visst tema som det pratas kring.11 
 
Vi valde att genomföra delvis strukturerade intervjuer på plats med de företagare vi varit i 
kontakt med. Samtidigt som vi hade en viss struktur på intervjun, med en bred 
öppningsfråga och en mängd av följdfrågor som vi ville ha svar på, såg vi gärna till att 
respondenten talade så fritt som möjligt även om sådant som han/hon tyckte var viktigt i 
sammanhanget. Vi kände oss på så vis inte tvingade att ställa intervju frågorna i den 
ordning vi hade planerat och skrivit ner dem, på denna punkt ville vi vara flexibla och vi 
utgick hela tiden från respondentens svar. Fördel med besöksintervjuerna var också att 
det direkt gick att avläsa och förstå om respondenten uppfattat frågan korrekt samt att det 
lätt att ställa följdfrågor vid otydliga svar. 
 
Det första steget till en färdig intervju var att komma i kontakt med ansvariga på 
företagen och gå igenom syftet med arbetet och vad som krävdes av företagarna. Det 
andra steget var själva intervjun. Intervjuerna, som tog en timme till en och en halv 
timme, spelades vid vissa tillfällen in på band och vid andra tillfällen inte. När vi inte 
spelade in intervjuerna var det främst på grund av att den person vi intervjuade inte ville 
det. I de fall där vi inte fick spela in intervjun togs anteckningar. Det tredje steget i 
intervjun var att renskriva de svar vi hade fått och skicka intervjun i skriftlig form till de 
medverkande. På detta vis fick de chansen att läsa igenom intervjun och kommentera om 
de ville ända eller lägga till någonting. De flesta av intervjuerna har genomförts i 
Södertälje, en i Sandviken och en i Uppsala. Alla intervjuer har genomförts i företagens 
lokaler eller arbetsplats. 
 

2.7 Teorival 

Vi har i den första delen i teoriavsnittet valt att använda oss av en rad olika böcker i 
marknadsföring för att sedan välja ut ett antal återkommande teorier inom ämnet som 
studeras på grundläggande nivå på universitet och högskolor i Sverige. Vi har främst 
fokuserat på kurslitteratur inom Marknadsföring A och B som vi hämtat från bibliotek på 
följande universitet/högskolor: 
 
Gävle Högskola 
SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet 
Uppsala Universitet 
 
De teorier/modeller vi valt att ta med i vår uppsats är de som är återkommande i alla de 
böcker vi tagit med i arbetet; SWOT - analysen, marknadssegmentering, targeting, 
positionering och marknadsföringsmixen. Dessa teorier/modeller är också de som vi 

                                                 
11 Bell, 2000:120-122 
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uppfattar som enklare i sin form och på så vis mer passande för att uppfylla vårt syfte. 
Syftet är att belysa förutsättningarna för marknadsföring i små företag och vi har försökt 
att välja ut de teorier som vi tror skulle kunna implementeras i små företag. Om några av 
teorierna är applicerbara på små företag tror vi att dessa utvalda teorier borde ha större 
chans att appliceras. Hänsyn har tagits till företagens storlek och vi har från början varit 
medvetna om att ett litet företag antagligen inte har samma behov av marknadsföring som 
ett stort eller har resurser i liknande utsträckning. Därför har vi valt ut de teorier som vi 
tror skulle kunna anpassas till mindre företag. 
 
Inledningsvis tar vi i teoridelen upp SWOT analysen då vi anser att den på ett enkelt och 
tillräckligt sätt tar upp både de interna och de externa förhållandena i ett företags 
omvärld. Som steg två redogör vi för marknadssegmentering, valet av målmarknad samt 
positionering. I detta steg delar företaget in marknaden i grupper av konsumenter, 
segment, och väljer därefter ut en eller flera målmarknader att träda in på. Med 
positionering beslutar man vilka produkter eller tjänster man ska ta in på marknaden. 
Dessa tre är kopplade till varandra och hjälper företag att välja ut lönsamma kundgrupper 
och erbjuda dem det som passar respektive grupp. 
Efter att företaget fastställt vilka målmarknader det ska satsa på tar vi avslutningsvis upp 
marknadsföringsmixen som finslipar ovan nämnda marknadsföringsstrategier och hjälper 
företaget att tillfredsställa kundens behov med en mix av produkt, plats, promotion och 
pris.  
 
I den andra delen av teorin har vi använt oss av utvalda artiklar som belyser 
problematiken med marknadsföring hos små företag. I första hand har vi strävat efter att 
hitta artiklar som endast behandlar ämnet marknadsföring och som begränsas till små 
företag, dock har detta varit svårt att hitta. Vi har fått nöja oss med att ta ut relevanta 
delar ur de artiklar vi hittat som också handlat om lite större firmor än vad som är av 
intresse för denna uppsats. 
 

2.8 Analysprocess 

I analysprocessen har vi använt oss av materialet som vi fått av de intervjuer vi 
genomfört. Dessa intervjuer har först skrivits ner eller spelats in under intervjuns gång 
och sedan renskrivits. Vi har valt att skriva ner de svar vi fått under respektive fråga och 
ha det som bilaga. Den delen som vi valt att ta med i uppsatsen är en sammanfattad 
version av det viktigaste i varje intervju. Dessa presenteras var för sig under kapitlet 
intervjuer.  
Detta material har sedan fungerat som underlag till analysen som att kopplats samman 
med de marknadsföringsteorier vi tagit upp i teoridelen. 
 
I analysen redogör vi för vår egen tolkning av data vi samlat in. I analysen läggs också 
grunden för slutsatsen och avslutningen av arbetet. 
 
 



 13 

2.9 Källkritik 

Vi har valt att använda oss av litteratur i marknadsföring som undervisas på svenska 
universitet och högskolor på grundläggande nivå. Böckernas ålder anser vi är inom 
rimliga gränser då ämnet marknadsföring inte är ett som ständigt förändras, särskilt inte 
när det kommer till de teorier vi använt oss av i denna uppsats. 
 
När det gäller artiklarna som vi använt oss av har det varit problematiskt att hitta artiklar 
som endast tar upp marknadsföring i småföretag. Många av dessa handlar om 
marknadsföring i små och medelstora företag (SME, Small and Medium sized 
Enterprises). Vi har på grund av detta plockat ut de delar i artiklarna som är aktuella för 
denna uppsats och inte kunnat använda oss av artiklarna i sin helhet. 
 
I flera av de artiklar vi använt oss av tar författarna upp entreprenörsegenskaper hos 
småföretag, vilket heller inte varit aktuellt för denna uppsats och har gallrats bort. 
 
När det gäller de muntliga källorna har vi i våra svar tagit med det som vi anser är 
relevant. Vi har inte alltid fått fullt så uttömmande svar som vi velat, vilket vi kunnat ta 
hänsyn till med tanke på att ingen av de medverkande har utbildning i marknadsföring 
eller kunskaper om några marknadsföringsteorier/strategier. 
 

3 Teori 
 

 
I detta kapitel kommer vi inledningsvis att kortfattat beskriva begreppet marknadsföring. 
Vidare kommer vi att redogöra för ett par utvalda teorier från läroböcker i 
marknadsföring samt en del artiklar vi valt ut som belyser marknadsföringen i små 
företag. 
 

 

3.1 Begreppet marknadsföring 

Begreppet marknadsföring innebär mer än bara försäljning och distribution av produkter, 
dessutom har marknadsföring av tjänster blivit allt viktigare. Marknadsföring handlar om 
att upptäcka behoven och önskemålen på den marknad som man är verksam inom. Det 
företagen strävar efter är att bli mer konkurrenskraftiga och det är någonting som nås med 
långsiktiga kundrelationer och kommunikation.12 
 
Enligt Kotler & Keller handlar marknadsföring om att identifiera och möta människans 
behov. En mycket kort definition som sammanfattar begreppet marknadsföring är ”att på 
ett lönsamt sätt möta människans behov”, ”meeting needs profitably”.13 
 

                                                 
12 Feurst, 1993:9-10 
13 Kotler & Keller, 2006:3 
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Enligt Jobber existerar marknadsföring genom utbyten. Utbytet är som en process där 
man ger någonting samtidigt som man får någonting tillbaka. Detta kan vara en fysisk 
sak, en tjänst, en idé eller pengar. Tanken med utbytet är att alla inblandade parter i denna 
process ska få ut någonting mer värdefullt än det som de bytt och på detta sätt känna sig 
nöjda med utbytet. Idén med att tillfredsställa parterna i utbytet är speciellt viktigt i 
relationen mellan kunder och företag eftersom nöjda kunder oftare gör återköp än 
missnöjda. Tanken om nöjda kunder utgör en central del av marknadsföringen och är 
viktig för att skapa fler utbyten som på sikt leder till framgång för företaget. 14 
 
Jobber utvecklar begreppet vidare genom att tillägga att utbytesprocessen är en 
traditionell uppfattning om konceptet marknadsföring. Det moderna 
marknadsföringskonceptet innebär att ”uppnå mål genom att bemöta och överträffa 
kundernas behov bättre än konkurrenterna”. Detta kan uppnås i tre steg; (1) fokus bör 
ligga på att tillfredsställa kunderna, inte att göra exempelvis producenterna nöjda, (2) 
genom att hela organisationen genomsyras av marknadsföringstänkandet, inte enbart 
marknadsföringsavdelningen och (3) för att marknadsföringskonceptet skall kunna 
genomsyra hela organisationen måste företagsledningen ha tro på att organisationens mål 
kan uppnås genom nöjda kunder.15 
 

3.2 Marknadsföringsteorier från undervisningslitteraturen 

 

3.2.1 SWOT analys 

SWOT analysen, som är en del av den strategiska planeringsprocessen i ett företag, 
hjälper företaget att göra en utvärdering av dess styrkor, svagheter, möjligheter och hot 
(strengths, weaknesses, opportunities, threats). Dessa delar utgör en analys av den interna 
och den externa miljön som ett företag omges av.16 
 

 
Styrkor 

 
Svagheter 

Interna miljön 
(kontrollerbar 
för företaget) 

 
Möjligheter 

 
Hot 

Externa miljön 
(okontrollerbar 
för företaget) 

Figur 1 – Den interna och externa miljön i företaget. 17 
 
Den externa miljön består av möjligheter och hot.18 En möjlighet är en positiv extern 
omständighet eller faktor som företaget kan utnyttja och använda sig av för att förbättra 
sin prestation samt öka sin omsättning och vinst. Ett hot däremot är en extern 

                                                 
14 Jobber, 2004:4 
15 Jobber, 2004:4-5 
16 Kotler & Keller, 2006:29-30 
17 Jobber, 2004:44 
18 Kotler & Keller, 2006:30 
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omständighet eller faktor som kan försämra företagets prestation och hota företagets 
framgång och vinst.19 
 
Den interna miljön består av styrkor och svagheter.20 Styrka är en intern möjlighet eller 
faktor som företaget använder sig av för att nå sitt mål, få ut det mesta av möjligheterna 
samt avleda hot. Svaghet är en intern möjlighet eller faktor som hindrar företaget att nå 
sitt mål eller att effektivt ta tillvara på möjligheter samt att skydda sig mot hot.21 
 
När företaget utfört en SWOT analys formuleras med hjälp av analysen de mål man 
strävar efter att nå inom företaget. För att vara effektiva bör dessa mål (1) sättas upp med 
den viktigaste först och den minst viktiga sist, (2) uttryckas i kvantiteter om det går, (3) 
vara realistiska och (4) vara konsekventa.22 
 
Styrkor 
Konkurrenskraftiga priser 
Pålitliga produkter/tjänster 
Specialisering/nisch marknad 
Välkänt företagsnamn 

Svagheter 
Begränsningar i utbud 
Långa väntetider 
Bristande kunskaper i marknadsföring 
Kundhantering 

Möjligheter 
Tillväxtmöjligheter 
Erövring av nya kunder/kundgrupper 
Erövring av ny marknad 

Hot 
Ny lagstiftning 
Konkurrens från nya företag, andra 
länder (EU) 
 

Figur 2 – Exempel på hur SWOT- analys kan användas. 23 
 
När företaget utformat sin SWOT - analys kan man försöka vända svagheter till styrkor 
och hot till möjligheter. Om kundhantering är en svaghet i företaget kan det vara en 
indikation till att man är i behov av att utbilda personalen och på så vis vända den 
svagheten till en styrka. Hot av nya konkurrenter på marknaden kan leda till en möjlighet 
i form av ett samarbete med en eller flera andra företag där de inblandade parterna 
kombinerar sina styrkor.24 
 

3.2.2 Marknadssegmenetring 

Marknadssegmentering är en process som delar in en marknad i olika grupper av 
människor med liknande behov och önskemål som gör att de reagerar liknande på 
specifika produkter eller tjänste erbjudande.25 Marknadsegmentering är nödvändig 
eftersom marknaden består av många olika typer av konsumenter, produkter och behov. 
En indelning av konsumentmarknaden sker efter följande faktorer:26 
                                                 
19 Burk Wood, 2004:42 
20 Kotler & Keller, 2006:30 
21 Burk Wood, 2004:41 
22 Kotler & Keller, 2006:31 
23 Jobber, 2004:44-45 
24 Jobber, 2004:45 
25 Boyd, Walker & Larréché, 1995:180 
26 Kotler & Armstrong, 1993:38 
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• Geografiska faktorer (länder, regioner, städer) 
• Demografiska faktorer (ålder, kön, inkomst, utbildning) 
• Psykografiska faktorer (social klass, livsstil) 
• Beteendemässiga faktorer (köp- eller användningstillfälle, användningsområde 

och frekvens) 
 
Marknadssegmentering kan beskrivas som någonting mittemellan massmarknadsföring 
och individuell marknadsföring. Kunderna inom ett och samma segment förväntas ha 
mycket gemensamt då det kommer till önskemål och behov dock finns det inte två kunder 
som är exakt likadana.27 
 

3.2.3 Val av målmarknad (Targeting) 

När ett företag definierat flera marknadssegment är det dags att träda in i ett eller flera av 
dem. Val av målmarknad innebär att göra en utvärdering av hur pass attraktiva de olika 
segmenten är samt viken eller vilka företaget skall träda in på. Ett företag med 
begränsade resurser väljer troligtvis endast ett segment eller ett par speciella segment. 
Detta är en strategi som begränsar försäljningen, men kan trots det vara mycket lönsam. 
Ett företag kan också välja att träda in i flera segment som har någon slags relation till 
varandra: de kan ha olika kunder men dock kan dessa kunder dela samma slags basbehov. 
De flesta företag träder in i en ny marknad genom att endast tjäna ett segment och om de 
lyckas träder de i efterhand in i fler.28 
 

3.2.4 Positionering 

Nästa steg i utvecklade av en effektiv marknadsföringsstrategi är att positionera en 
produkt eller tjänst på marknaden. Positionering handlar om att välja ut (1) en 
målmarknad, som beskrevs ovan, som innebär beslut om vart man vill tävla om kunder 
samt att välja ut (2) differentiella fördelar som innebär beslut om hur man vill tävla om 
kunder. Genom att välja ut en målmarknad är halva jobbet redan gjort, men för att lyckas 
fullt ut i sin målmarknad strävar företag efter att erbjuda kunderna differentiella fördelar. 
Det innebär att erbjuda sin target kund någonting bättre än konkurrenterna. Företaget 
använder sig här av marknadsföringsmixen för att erbjuda kunden någonting speciellt.29 
 
Figuren nedan visar de steg som ett företag går igenom i marknadssegmentering, 
targeting och positionering: 
 

Marknadssegmentering 

1. Identifiera baserna för segmentering 
2. Utveckla profiler för segmenten  

 

                                                 
27 Kotler, 2000:256-257 
28 Kotler & Armstrong, 1993:39 
29 Jobber, 2004:236-237 
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Val av målmarknad   

3. Utveckla mått för segmentens attraktionskraft 
4. Välja ut målmarknad/marknader (targets) 

 

 
 
Positionering   

5. Utveckla positionering för varje target 
segment 

6. Utveckla marknadsförings mix för varje 
target segment 

 
 
Figur 3 – Marknadssegmentering, val av målmarknad och positionering. 

30
 

 

3.2.5 Marknadsföringsmix 

När företaget fastställt vilka behov och önskemål som finns på marknaden och hos 
kunden och man har sin positionering klar är det dags att planera hur man ska 
tillfredsställa dem med marknadsföringsmixen. Det första steget är att matcha produkten 
mot de behov och önskemål som existerar (Produkt). Det andra steget är att kunna nå ut 
till kunderna och leverera produkten (Plats), tredje steget är att göra kunden medveten 
om att produkten finns och fördelarna med den (Promotion). Det sista steget är att 
prissättningen ska sättas på en sådan nivå att kunden kan ha råd att köpa den samt att 
välja den framför konkurrenternas erbjudanden (Pris).31 
 
Marknadsföringsmixen eller ”marknadsföringens fyra P” av E. Jerome McCarthy består 
av de ovan nämnda stegen: produkt, pris, plats och promotion. Dessa består i sin tur av en 
rad olika komponenter som företag kan använda sig av för att nå ut till sin målmarknad 
och tillfredsställa sina kunder.32 
 
Figuren nedan visar marknadsföringsmixens fyra P med tillhörande komponenter. 
 

Marknadsföringsmix 
 
Produkt  Plats   Promotion/  Pris 
      kommunikation  
Produktvariation Distribution  Annonsering  Prissättning 
Design   Distributionskanaler Reklam  Betalningsvillkor 
Färg/stil  Lager/förråd  Försäljningskatalog Kostnader 
Kvalitet  Transport  Telefonförsäljning 

                                                 
30 Kotler & Armstrong, 1993:39 
31 Czinkota & Kotabe, 2001:14-15 
32 Kotler, 2000:15 
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Packning  Återförsäljare  PR, public relations 
Storlek      Direkt mail 
Service     Förmåner 
Garantier     Rabatter 
 

Figur 4 – McCarthys fyra P. 33 
 
Företag kan stimulera försäljning genom att ändra komponenter inom 
marknadsföringsmixen. När det gäller pris kan man fundera på om företaget skulle kunna 
locka nya kunder genom en prisändring? Detta kan ske genom prissänkning, speciella 
erbjudanden, rabatter vid större köp. Vidare kan företaget välja att introducera en ny 
distributionskanal och på så vis nå ut till fler kunder. Kommunikationen kan ses över, 
satsar man tillräckligt mycket på reklam, är det rätt typ av reklam och når budskapet ut 
till kunderna, bör budskapet ändras? Avslutningsvis kan företaget se över den produkt 
eller tjänst de erbjuder, finns det någonting där som bör ändras; designen/stilen, håller 
servicen den nivå man strävar efter med mera.34 
 

3.3 Studier om marknadsföring i små företag 

 

3.3.1 Kompetens i marknadsföring 

Marknadsföringskonceptet är fortfarande relativt okänt för många företagsledare i små 
företag. De har ofta ingen utbildning i marknadsföring och har inte medverkat i kurser 
och seminarier, därför är det enligt Meziou tänkbart att många små företag använder sig 
av marknadsföringskonceptet utan att vara medvetna om att de gör det.35 
 
Kompetens i marknadsföring är ofta nyckeln till framgång för många små företag, till den 
grad att avsaknaden av marknadsföringskompetens till och med kan vara en faktor som 
leder till att små företag misslyckas med att hålla sig kvar på marknaden. Enligt Murdoch 
med flera ser många forskare på marknadsföring i små företag som någonting som endast 
är relevant då man startar upp ett företag. Efter detta förblir marknadsföring mindre 
viktigt för dessa företag och marknadssegmentering, positionering, konkurrentanalyser 
och marknadsundersökningar kommer i andra hand. Alternativt ses marknadsföring som 
ett viktigt inslag endast vid förändringar i små företag som till exempel vid tillväxt, 
expansion eller vid en kris där företaget måste kämpa för att överleva. I ett sådant läge 
vänder sig företagen till marknadsföringen för att ordna upp det som behövs. Vidare 
skriver Murdoch med flera att små företag är mycket begränsade resursmässigt, de saknar 
specialiserad expertis inom marknadsföringen och har ofta annorlunda 
marknadsföringsriktlinjer (marketing objectives). Små företag försöker ofta försäkra sig 

                                                 
33 Czinkota & Kotabe, 2001:15 
34 Kotler, 2000:312 
35 Meziou, 1991:72 
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om kontrollerad tillväxt i företaget, istället för att sträva efter de mål som större firmor 
ofta sätter upp: maximering av försäljningen, marknadsandelar och vinst.36 
 

3.3.2 Begränsningar och fördelar 

Begränsningar som små företag ofta drabbas av är knappa resurser när det gäller 
finansiering och personal vilket leder till att strategierna i företaget begränsas därefter. 
Detta leder i sin tur till att företaget arbetar på en mindre skala och missar chanser till 
utveckling samt inträde på nya marknader. De begränsade tillgångarna innebär att små 
företag ofta är i behov av hög effektivitet och måste utveckla ett kreativt sätt att 
marknadsföra sig på som inte är alltför kostsamt men som har stor påverkan som till 
exempel ”guerrilla marketing”. Bortsett från dessa resursmässiga begränsningar är 
storleken ofta kopplad till begränsad marknadsnärvaro (market presence) samt brist på 
marknadsstyrka (market power).37 
 
Enligt Gruber har storleken ett negativt samband med överlevnadsprognosen för små 
firmor, dock har små firmor även vissa fördelar över sina större konkurrenter. 
Exempelvis är processer i små firmor mer flexibla, kommunikationen är mer direkt och 
byråkrati är ovanligare. Små företag kan vanligtvis ta beslut snabbare än deras större 
konkurrenter och kan agera snabbare och smidigare sätt när möjligheter på marknaden 
uppstår.38 
 

3.3.3 Carsons modeller 

I sin forskning av hur små och medelstora företag går till väga då de marknadsför sig 
använder sig Fuller av Carsons modeller som tar upp olika faktorer relaterade till 
marknadsföring i små företag.39 
 
Modell 1 tar upp olika typer av begränsningar som kan påverka små företag i deras 
marknadsföring. Den första typen av begränsningar är resursrelaterade och kopplade till 
hur mycket tid och pengar företaget faktiskt lägger ner på marknadsföring. Vidare tar 
modellen upp begränsningar som kan uppstå på grund av bristande kunskap i ämnet 
marknadsföring eller avsaknad av utbildning inom ämnet. Den tredje typen av 
begränsning är kopplad till hur företagen lyckas inom branschen de är verksamma inom. 
Är de marknadsledande? Är de välkända på marknaden, är deras tjänster eller produkter 
välkända? 40 
 
Modell 2 tar upp hur marknadsföringsprinciperna används i små företag. Dessa delas in i 
olika nivåer; ”generell textbok” marknadsföring som dock inte implementeras fullt ut, 

                                                 
36 Murdoch, Blackey & Blythe, 2001:144 
37 Gruber, 2004:168 
38 Gruber, 2004:167 
39 Fuller, 1994:38 
40 Fuller, 1994:38-39 
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”bransch specifik” marknadsföring och en ”situation specifik” marknadsföring med 
innovativ marknadsföring som anpassas till olika situationer. 41  
 
Modell 3 tar upp två olika tillvägagångssätt som små företag kan använda sig av vid 
marknadsföring. Den första innefattar planering om framtiden, prognoser och 
utvecklande av strategier. Det andra tillvägagångssättet innebär direkt handlande på ett 
omedelbart problem. Enligt modellen delas de upp i två kategorier; (1) direkt handlande 
dominerar i företaget och (2) företaget använder sig av en kombination av planering och 
direkt handlande. 42 
 
Modell 4 undersöker till vilken utsträckning företaget använder sig av marknadsplanering 
och hur de applicerar marknadsföringstekniker anpassade efter olika situationer. 43 
 
Modell 5 tar upp olika steg i marknadsföringsutveckling. Utvecklingen sträcker sig från 
ett nystartat till ett etablerat företag. Det första steget beskriver situationer där företagets 
ägare personligen känner alla kunder och företaget skaffar sig nya kunder genom ”mun 
till mun” metoden. Det andra steget beskriver spontana försök till att öka företagets 
försäljning. Detta kan innebära tillfälligt förekommande annonseringar, enstaka utskick 
av broschyrer eller tillfälliga sponsorer. Det tredje steget i denna utveckling är 
”entreprenörsmarknadsföring” som går ut på att ägaren under resans gång lär sig 
marknadsföring och lär sig förstå marknadsföringens värde. Det sista steget innebär 
professionell marknadsföring i form av att företaget anlitar utbildade marknadsförare. 44 
 
Modell 6 undersöker företagets aktivitets nivå och tar upp tre nivåer av 
marknadsföringsaktivitet. I denna modell sker enligt nivå (1) lite eller ingen 
marknadsföring. Företaget reagerar direkt på kundernas önskemål, har lite eller ingen 
kännedom om dess kunder och marknadsföringen har inget klart syfte. På nivå (2) ingår 
marknadsföring i företaget som en normal del av dess sysselsättning, men är splittrad på 
grund av knappa resurser och brist på expertis. På nivå (3) är marknadsföringen 
välkoordinerad och har tydliga mål. 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
41 Fuller, 1994:39 
42 Fuller, 1994:39-40 
43 Fuller, 1994:40 
44 Fuller, 1994:40 
45 Fuller, 1994:40-41 
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4 Intervjuer 
 
 
Vi kommer nedan att redogöra för de intervjuer vi genomfört med sju medverkande 
företag. Dessa intervjuer kommer att presenteras i alfabetisk ordning i en sammanfattad 
version. De fullständiga svaren på intervjuerna kommer att bifogas i slutet av uppsatsen. 
 
 

4.1 A till Z Bygg HB 

Aleksander Čolić och Ali Djalilnezhad är delägare i A till Z Bygg, ett handelsbolag som 
de tillsammans startade i maj 2007. Aleksander jobbar som plattsättare i firman och Ali 
som snickare och elektriker. De har ingen mer anställd på firman och utför alla jobb 
tillsammans, men hyr in folk vid behov eller vid specialjobb som ska uträttas. Eftersom 
firman är nystartad arbetar Aleksander och Ali med den endast på deltid tills vidare, men 
har planer på att utveckla verksamheten och ägna sig heltid åt firman. Någon skriven 
marknadsföringsplan har de inte. Tanken från början var att endast arbeta deltid med 
företaget och undersöka om möjligheter fanns för utveckling. 
 
På grund av att företaget är relativt nystartat och de endast arbetar halvtid är inte 
marknadsföringen utvecklad. De har dock planer på att ta kontakt med ett tryckeri och 
ordna med tryck på arbetskläderna, visitkort, annonsering. En hemsida är också på väg. 
 
Eftersom de redan jobbade inom byggbranschen innan de startade företaget känner de en 
hel del branschfolk och har i början fått jobb via kontakter. Det blev då mest privata 
kunder som rekommenderat dem vidare till andra kunder.  
 
En styrka i företaget är att de erbjuder bra priser på sina tjänster. Jämfört med andra 
firmor ligger de prismässigt under konkurrenterna och långt under de priser som de allra 
största konkurrenterna sätter på sina tjänster. En annan styrka är servicen som är en viktig 
del av verksamheten samt strävan efter att alltid utföra jobben noggrant och hålla 
kunderna nöjda. 
 
Företagets svagheter är för tillfället storleken och att de inte ägnar sig heltid åt firman. 
Det resulterar i att de endast kan ta emot ett begränsat antal jobb och att de inte kan ta 
alltför stora jobb då tidspressen blir svår att hålla med endast två som arbetar. Vidare 
saknas vissa speciella certifikat, för att till exempel täta ett våtutrymme. Detta moment 
kräver att man hyr in arbetare utifrån, till skillnad mot en stor byggfirma där all 
kompetens finns inom företaget. 
 
Möjligheter ser de i att företaget kan växa. Det finns planer på att antingen anställa fler i 
företaget eller hyra in vid behov. Dessutom finns möjligheter inom marknadsföringen. De 
är medvetna att deras marknadsföring inte fungerat fullt ut då de vid tillfällen skulle 
kunna ta fler jobb. Hot är avsaknad av vissa certifikat, medlemskrav i speciella föreningar 
samt missnöjda kunder. 
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För närvarande blir de anlitade av såväl privatpersoner som företag. På sikt blir det 
eventuellt mest företagsjobb som de kommer att ta då dessa är lönsammare på grund av 
att de blir sysselsatta under en längre tid. 
 

4.2 Albert Trafikskola HB 

Albert Ericsson startade tillsammans med en vän Albert Trafikskola HB i Södertälje för 
tre och ett halvt år sedan, 2005. De erbjuder körkortutbildningar och började i en liten 
lokal för att sedan flytta till en större. Albert Trafikskola har totalt fem stycken anställda, 
även om det kan variera med årstiderna. Företaget befinner sig i en andra fas där de håller 
på att växa, de har köpt in två nya bilar och det är först nu som de kan bli riktigt stora. 
Vid starten av företaget visste de inte mycket om konkurrenterna då de endast arbetade 
deltid med körskolan vid sidan av ett heltidsarbete. Nu tycker de att det är vissa saker 
som man kan titta närmare på hos konkurrenterna, till exempel vad de erbjuder och vad 
de konkurrerar med så som pris och utbud. 
 
Varken Albert eller någon annan vid företaget har utbildning i marknadsföring och man 
har inte anlitat någon för att sköta den biten. Någon marknadsföringsplan finns inte. 
Företagets marknadsföring går ut på att skicka ut erbjudanden och broschyrer, annonsera 
i de lokala tidningar, vara med i gula sidorna och delta i olika aktiviteter i Södertälje 
kommun. De tycker att de lyckats attrahera nya kunder, men vet inte om det beror på 
marknadsföringen eller andra faktorer. De vänder sig till alla slags kunder och erbjuder 
endast utbildning i B-körkort. Detta begränsar dem delvis, men Albert tycker att det även 
gör dem unika då de endast satsar på en utbildning. De strävar efter att utveckla sin 
verksamhet med att locka fler kunder och eventuellt med att i framtiden erbjuda 
utbildning i A-körkort (motorcykel). Detta är dock inte aktuellt idag. 
 
De anser att de är sticker ut från konkurrensen i och med att de erbjuder en datorsimulator 
för dem som inte suttit bakom ratten innan eller rädda för att göra det. Service är en viktig 
del av företaget samt tålamod och social kompetens. Dock är kommunikationsförmågan 
det viktigaste när man arbetar tillsammans med kunden. 
 
Styrka är sättet som företaget hanterar kunden på. Det viktigaste är att tillfredställa och 
göra kunden nöjd, på detta sätt marknadsför man sig billigt eftersom ryktet sprids vidare 
och leder till nya kunder. En svaghet i företaget är finansiella begränsningar som gör att 
företaget inte kan utvecklas. Möjlighet finns dock att i framtiden försöka expandera och 
nå ut till fler kundgrupper än idag (A-körkort). Ett hot är att konkurrenterna ökar kraftigt. 
 

4.3 Bil & Fritid AB 

Tommy Hellsvik äger och driver firman Bil & Fritid AB i Sandviken. Han har jobbat 
inom bilbranschen sedan 1976. Främst har han under denna tid haft egna verkstäder men 
de senaste åren har han även ägnat sig åt försäljning i sitt företag. De köper och säljer allt 
som har med fordon att göra; bilar, mopeder, fyrhjulingar samt tillbehör och reservdelar 
till moped och driver en verkstad där man enbart är inriktad på motorcyklar och mopeder. 
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Firman har totalt fyra anställda i Sandviken. Förutom Tommy har företaget två försäljare 
och två mekaniker som arbetar i verkstaden. Företaget har också en butik och verkstad i 
Gävle där man har två anställda; en försäljare och en mekaniker. I intervjun som vi 
genomförde med Tommy berättar han att företagets grundidé är att erbjuda ”just det 
kunden söker”. 
 
Bil & Fritid marknadsför sig genom nöjda kunder och ryktet dessa sprider vidare, 
annonsering i tidningarna och sin hemsida. De flesta nya kunder får de via hemsidan samt 
genom andra kunder. De delar inte in sina kunder i olika grupper utan vänder sig till alla 
som är i behov av begagnade bilar, mopeder eller reservdelar. Dock var de från början 
fokuserade på bilar och har sedan utvecklat verksamheten till att inkludera försäljning av 
mopeder och reservdelar till dessa, vilket lockade nya kunder. Service är en viktig del av 
verksamheten och enligt kunderna erbjuder Bil & Fritid bättre service än konkurrenter. 
Det är någonting som de tror att kunderna uppskattar mest, bra service. Förutom servicen 
skiljer de sig även från konkurrenterna med att erbjuda kunderna lägre priser. 
Konkurrenterna kände Tommy väl till, redan innan han startade företaget. 
 
Företagets styrkor är att de arbetat inom denna bransch länge och har en stor och nöjd 
kundkrets. En svaghet är att företaget tappat fokus från begagnande bilar sedan de 
började med försäljning av mopeder. 
 
Möjligheter ser Tommy i att mopeden blir mer populär, speciellt med dagens fokus på 
miljön. Hot anser de är nya EU-regler som man inte kan spekulera om och vilka krav 
eller förutsättning som kommer att gälla. 
 
Tommy har ingen utbildning inom marknadsföring och har inte anlitat någon som kan 
hjälpa med de delarna. Det finns heller ingen marknadsföringsplan eller affärsplan 
utvecklad för Bil & Fritid, men Tommy tillägger att han hela tiden tänker på hur man ska 
effektivisera och utveckla verksamhet. 
 

4.4 Eagle Bar & Restaurang AB 

Eagle Bar & Restaurang som öppnade 1994 hittar man i Södertälje. Från måndag till 
torsdag klockan 11.00 till 15:00 serverar man lunch, på kvällen erbjuder restaurangen à la 
carte meny. På helgerna har man en à la carte meny dagtid och erbjuder pub och disco 
kvällstid. Lunchpriserna hålls låga, medan à la carte menyn håller högre standard med 
bordservering och därmed högre priser. Ägaren Jimmy Bisse som vi intervjuat berättar att 
Eagle erbjuder sina gäster god mat och trivsam stämning och arbetar ständigt med att ha 
en stor och nöjd kundkrets. 
 
Eagle Bar & Restaurang är ett litet företag med sammanlagt sju heltidsanställda. Det 
finns inga planer på att bli större enligt Jimmy, utan företaget kommer att verka i en liten 
skala. Jimmy har inte utvecklat någon marknadsföringsplan eller affärsplan för 
verksamheten och har ingen marknadsföringsutbildning. Det han kan inom 
marknadsföring har han lärt mig genom erfarenhet av att ha arbetat länge inom samma 



 24 

bransch. Han anser att nöjda kunder är den billigaste och effektivaste marknadsföring i 
alla branscher. Han annonserar även i de lokala tidningarna, men säger att det inte finns 
en stor budget för marknadsföring. Man konkurrerar med sådant som man kan påverka; 
maten, personalen och servicen. Han tillägger också att det är viktigt att ha bra relation 
till kunden. 
 
Jimmy vet inte om restaurangens strategier fungerar, men tillägger att när man tappat 
försäljningen återhämtar man sig med hjälp av speciella erbjudanden eller rabatter, vilket 
brukar fungera bra. Det förekommer ingen uppdelning av kunder utan man försöker att 
tillfredsställa alla, men eftersom gamla kunder lockar nya anpassar man verksamheten 
efter de aktuella kunderna. Restaurangen har ett brett sortiment på menyn och har 
någonting som passar alla typer av människor. Service och flexibilitet är viktigt för att nå 
kundernas förväntningar och man är anpassningsbar för att kunna tillfredsställa kunderna. 
 
Restaurangen är unik på det sätt att man har ett annat utbud än konkurrenterna och är de 
enda som kombinerar pub med disco kvällstid och erbjuder live musik. När Jimmy 
startade sin verksamhet hade han inte så många andra restauranger att konkurrera med. 
Han kallar detta för monopol och ett drömläge för en företagare. Trots ökad konkurrens 
erbjuder de en kombination av tjänster till sina kunder som ingen kan konkurrera med. 
 
Restaurangens styrka är att man drivit den så pass länge att man har en stabil kundkrets 
med återkommande gäster. Svaghet är finansiella begränsningar som står i vägen för att 
kunna prova på annorlunda idéer och utmaningar. Hot är den ökande konkurrensen. 
Möjligheter känner man inte till. 
 

4.5 MMF Måleri AB 

MMF (Matti med flera) Måleri AB startades 1996 av Matti Lehtinen. Företaget ligger i 
Södertälje och har för närvarande sex stycken anställda varav fem av dessa är utbildade 
målare. MMF Måleri är i huvudsak inriktade på traditionella målnings- och 
lackeringsarbeten så som lägenhetsunderhåll, reparationsmålningar, kontorsmålningar, 
sprutmålningsarbeten, fönsterrenovering med flera. I mars 2007 startade MMF Måleri en 
modern, miljöanpassad sprutlackering där man utför lackeringsarbeten av 
köksluckor/dörrar, inredningsdetaljer med mera. 
 
Matti berättar i intervjun att han inte har någon utbildning inom marknadsföring och har 
inte anlitat någon att ta hand om den delen. Det han kan om marknadsföring har han lärt 
sig genom erfarenhet under de år han arbetat inom branschen. Företaget använder sig av 
konkurrensmedel som pris och produkt, och försöker att sticka ut bland konkurrenterna 
genom att alltid ligga ett steg före, bland annat genom att ta hänsyn till miljön utan att 
försämra kvalitén. MMF Måleri satsar på att synas i de lokala tidningarna samt att nå ut 
till kunder via sin hemsida. De försöker också försäkra sig om att kunderna är så pass 
nöjda att de sprider ryktet vidare. 
 
De är nöjda med verksamheten och de resultat de uppnått, men kan inte säkert säga att 
det är någon marknadsföringsstrategi som ligger bakom. De har dock lyckats att attrahera 
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nya kunder och det inkluderar även stora företagskunder så som Telge Bostäder och 
HSB. De vänder sig till bostadsföretag i första hand på grund av att de med 
företagskunder kan få långvariga avtal med arbete som varar mellan ett och fem år. De 
vänder sig därefter till privata villa- och husägare. De satsar främst på kunder i 
Södertälje. 
 
Verksamhet utvecklades från mars 2007 i och med att man startade en miljöanpassad 
sprutlackering, MMF Lackering. I och med det hoppas man nå ut till en större del av 
marknaden och siktar på att bli lokalt ledande måleriföretag i Södertälje. 
 
De erbjuder i princip samma tjänster till alla sina kunder, men har anpassade erbjudanden 
efter de avtal de tecknar med företagskunderna. Priserna kan skilja sig åt, med det beror 
på vilka avtal man tecknat med företagskunderna. MMF Måleri erbjuder sina kunder 
garanti på kvalitén som varierar mellan 1 – 5 år. Företagskundernas garanti är oftast mer 
än två år eller enligt avtalet. Om till exempel färgen på ett utfört arbete skulle släppa 
under denna period är man skyldiga att utföra reparation kostnadsfritt. 
 
Styrkor är högre kvalité än konkurrenterna, och att företagskunderna man anlitas av är 
bland de största i kommunen. Svaghet är finansiella begränsningar för tillfället, dock 
beror detta på att man satsat ordentligt på den miljöanpassade lackeringen. Hot känner 
man inte till, tvärtom ser man mer möjligheter i och med miljöanpassningen som man 
räknar med är en investering. 
 

4.6 Salong Michel 

Salong Michel är en enskild firma i Södertälje med sex stycken anställda. Salong Michel 
är ett familjeföretag som varit i branschen i 30 år och består av ett team med välutbildade 
frisörer i olika åldrar. Ägaren, Georges Michel berättar att de är mycket måna om sina 
kunder och att bra service och kvalité är viktiga delar av frisörjobbet. De vill tillgodose 
kundens alla behov och kundernas uppskattning gör jobbet roligare. 
 
Georges berättar att man marknadsför sig genom annonsering i tidningar, gula sidorna 
och hemsida på Internet. Salongen är belägen centralt där det passerar mycket människor 
varje dag vilket innebär att man syns väl. Han tycker att man lyckas med sina 
marknadsföringsstrategier, trots att man inte har någon marknadsföringsplan eller 
affärsplan. Georges har heller ingen utbildning i marknadsföring och har inte anlitat 
någon heller. 
 
Man införde ”drop in” på salongen och Georges tycker att det fungerat mycket bra och att 
det varit effektivt. Man vänder sig till alla olika kundgrupper och har utvecklat kontakt 
med nya kunder genom införandet av ”drop in” och även sedan de utvecklade en hemsida 
på Internet som han tror lockat yngre kunder. Det finns tankar på att utveckla 
verksamheten, men inga planer på att införa någonting nytt i företaget, utan man 
fortsätter på samma vis som hittills. De som skiljer Salong Michel från mängden är att de 
erbjuder välutbildade, skickliga frisörer med stor erfarenhet. Georges menar att 
personalen är grunden till salongens framgång. Georges tillägger att man alltid känt till 
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sina konkurrenter mycket väl. Det är en annan faktor som bidragit till att man lyckats så 
bra, på grund av att man känner till marknaden och branschen. På Salong Michel har man 
varit intresserad av att veta vad konkurrenterna erbjöd sina kunder, vilka priser de hade 
och så vidare. Sedan strävade man efter att bli bättre och tittade på vad man kunde 
förbättra. 
 
Styrkor är lång branscherfarenhet, 30 år inom yrket samt ett professionellt team av 
frisörer. Svaghet är att man inte riktigt hinner med den ökande efterfrågan. 
Möjligheter ligger i att man kan utöka och anställa fler och hot är att kvalitén försämras, 
att man inte lyckas göra kunderna nöjda. 
 

4.7 Städtjänster AoB 

Städtjänster AoB är en enskild firma i Södertälje som startade 1992. Företaget erbjuder 
tjänster inom allt som har med städning att göra. Ägaren, Jonas Lindström, anser att 
företaget är inne i en expansionsfas och de arbetar ständigt med att ha en stor nöjda 
kundkrets. Jonas Lindström arbetar heltid på företaget med två heltids anställda. Han har 
ingen utbildning inom marknadsföring, men har läst en del om ämnet. Någon skriven 
marknadsföringsplan eller affärsplan finns inte, men Jonas vet hur företaget ska skötas 
och säger att man är målmedveten och kommer att utvecklas sakta men säkert. På grund 
av att företaget växt anser Jonas att det kan finnas möjlighet att i framtiden omvandla 
företaget till ett aktiebolag, men han påpekat att detta inte är aktuellt i nuläget. 
 
När vi intervjuar Jonas förklarar han att företaget marknadsför sig genom någonting som 
han kallar för ”referens metoden”, det vill säga genom rekommendation av nöjda kunder. 
Förutom denna metod annonserar man även i de lokala tidningarna och är med i gula 
sidorna. Jonas tycker att dessa strategier fungerar och han märker det på företagets 
resultat som ökat de senaste åren.  
 
Man har tre stora kundgrupper; äldre människor/pensionärer, hushåll med barn och 
singlar. Geografiskt är man begränsad till Södertälje. Man har även utvecklat kontakt 
med nya grupper av kunder, bland annat två barndaghem som anlitar firman för städning 
och man funderar på att nyanställa för att bli ännu effektivare. När det gäller utbudet 
erbjuder företaget samma sak till alla kunder, men däremot bestämmer varje kund vad 
som passar just honom eller henne. Vissa kunder vill till exempel bara ha 
fönsterputsning, andra vill ha städning av hela lägenheten. 
 
Företaget sticker ut genom att erbjuda trevlig personal, flexibilitet och hög kvalitet till ett 
rimligt pris. Service är den absoluta grunden och den viktigaste faktorn till företagets 
lönsamhet och man strävar efter att möta kundernas förväntningar och tillfredställa dem.  
Detta är företagets styrkor; organisationskonceptet och det sätt som man levererar 
tjänsterna till sina kunder. Svaghet är finansiella begränsningar. 
 
Hot anser Jonas är de nya reglerna för köp av hushållsnära tjänster. Detta kan leda till 
många nya städföretag på marknaden och ett överskott på utbudet av städtjänster och 
därmed ökad konkurrens. Möjligheterna är att detta kan vara till företagets fördel då 
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kunderna kan se skillnad på seriösa och mindre seriösa företag, någonting som kan 
förbättra städfirmans image ännu mer på marknaden. Jonas tycker att man sticker ut på 
marknaden genom att ge kunderna större valfriheter där de fritt kan välja bland de olika 
tjänsterna utan att behöva köpa ett helt paket. 
 
 

5 Analys 
 

 
I detta kapitel kommer vi att koppla teorin till de intervjuer vi genomfört. Inledningsvis 
kommer vi att ta upp begreppet marknadsföring och hur marknadsföringen allmänt ser ut 
i de företag som medverkat i denna uppsats. Vi kommer vidare att koppla 
marknadsföringsteorierna som vi valt ut till de medverkande företagen. Vi har valt att 
göra en uppdelning efter teorierna och därmed följa det upplägg vi valt i teori avsnittet.  
 
På grund av att val av målmarknad är kopplat till marknadssegmentering har vi valt att 
sammanställa dessa två i ett och samma stycke. På liknande sätt kommer vi att 
genomföra analysen av positionering och marknadsföringsmixen. 
 
Vi kommer därefter att ta upp problematiken som är kopplad till marknadsföring i små 
företag genom att utgå från artiklarna vi använt oss av och koppla dessa till de företag vi 
arbetat med. Avslutningsvis kommer vi att använda oss av Carsons modeller för att 
ytterligare visa på faktorer relaterade till marknadsföring i små företag. 
 

 

5.1 Marknadsföringen i de medverkande företagen 

Vi har i teoridelen talat om vad begreppet marknadsföring egentligen innebär och tagit 
upp en kortfattad definition som sammanfattar begreppet; ”att på ett lönsamt sätt möta 
människans behov”. De medverkande företagen i denna uppsats har förstått detta, vare 
sig de är medvetna om det eller inte. De möter människans behov genom att vara 
serviceinriktade. Service var nämligen en gemensam faktor för företagen och alla 
betonade att det var en mycket viktig del av deras verksamhet. Bra service leder till 
tillfredsställda och nöjda kunder och nöjda kunder gör oftare återköp. Dessutom lockade 
dessa nöjda kunder nya till företagen, någonting som alla de företag som vi intervjuade 
kände till och ansåg var en viktig del av marknadsföringen i deras verksamhet. 
 
Service, kvalité, pris och mångårig kompetens inom den verksamma branschen är 
någonting som ständigt återkommer i de intervjuer vi gjort. Detta betonas som styrkor i 
samtliga företag. De flesta av de medverkande företagen marknadsför sig genom att 
annonsera i de lokala tidningarna, vara med i gula sidorna, några når ut till kunder via 
hemsidor, andra via broschyrutskick. 
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I allmänhet var företagen nöjda med sin verksamhet, kunderna och marknadsföringen. 
Ingen av de medverkande hade utbildning i marknadsföring och hade heller inte anlitat 
någon i marknadsföringssyfte. Knappa resurser i form av finansiering var en svaghet 
enligt flera av dem medverkade. Flera företag såg utökning av verksamheten som en 
möjlighet. Dock var detta inte aktuellt för tillfället. Endast A till Z Bygg hade som mål att 
under år 2008 utveckla verksamheten och ägna sig åt firman på heltid, men de är också 
det enda företag som medverkat som är relativt nystartat. 
 
Vi kommer nedan att diskutera de teorier i den ordning som presenterats under kapitel 
tre. Vi kommer under varje teori att använda oss av den empiri som presenterats i kapitel 
fyra. De medverkande företagen kommer inte att presenterar i någon särskild ordning. En 
anledning till detta är att det för det första ska vara lättare för läsaren att följa texten – vi 
vill sätta teorierna och marknadsföringen i fokus, inte företagen. För det andra har vi inte 
fått lika utförliga svar av alla företag, vilket resulterat i att vi kommer att nämna vissa 
företag lite mer än andra. 
 

5.2 SWOT – analysen 

Styrkor och svagheter är sådana faktorer som företagen själva kan påverka, medan 
möjligheter och hot består av externa faktorer som företagen inte kan påverka. Alla de 
medverkande företagen var medvetna om sina styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 
SWOT – analysen är en del av planeringsprocessen i ett företag och vi tycker att det är ett 
användbart redskap för företag där man kan sammanställa och vända svagheter till 
styrkor och hot till möjligheter. 
 
Vi kommer nedan att diskutera de styrkor, svagheter, möjligheter och hot som 
förekommer i de företag vi intervjuat. Alla företag kände till sina styrkor och dessa 
kommer vi att diskutera för alla de medverkande företagen. De svagheter som företagen 
tar upp är främst i form av finansiella begränsningar. När det gäller möjligheter och hot 
har vi i stort sett fått samma svar från samtliga företag, de såg tillväxt som en möjlighet 
och ökad konkurrens som ett hot. Vi kommer inte att diskutera företagen i någon speciell 
ordning. 
 

5.2.1 Styrkor 

De styrkor som de medverkande företagen själva tar upp är; bra service, bra kvalité, 
branscherfarenhet, kompetens och företagets kunder i form av stor kundkrets eller 
speciella företagskunder. 
 
Vi anser att bra service är en styrka men vissa av företagen utvecklar begreppet vidare 
och förklarar vad det är som de erbjuder som bidrar till att de kan erbjuda bra service. A 
till Z Bygg erbjuder en helhetslösning och hjälper kunden med allt som kunden kan 
tänkas behöva hjälp med. De har också garanti på sina tjänster, kunden måste vara nöjd 
med det utförda arbetet. MMF Måleri erbjuder sina kunder liknande garanti där de utför 
reparationer kostnadsfritt om färg på utfört arbete skulle släppa. När det kommer till att 
framhäva kvalité som en form av styrka tycker både A till Z Bygg och MMF Måleri att 
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de erbjuder bättre kvalité än konkurrenterna eller bättre kvalité än flera av 
konkurrenterna. 
 
Kompetens anser flera företag vara en styrka. Företagarna har lång branscherfarenhet, 
inte bara under den tid de haft sin verksamhet utan också innan de startade eget. Alla har 
startat eget företag inom den bransch de varit verksamma inom. Salong Michels styrkor 
ligger i lång branscherfarenhet, 30 år inom yrket samt ett professionellt team av frisörer. 
Även Bil & Fritid och Eagle Bar & Restaurang poängterar att de har lång 
branscherfarenhet. Detta är naturligtvis en styrka som man kan använda sig av i 
marknadsföringssyfte. 
 
Alla företag tar upp nöjda kunder som sin marknadsföringsstrategi. Dessa kunder lockar 
nya och så vidare. Detta tar de dock inte upp som en styrka. Vi anser att det bör ses som 
en styrka eftersom det betyder att företaget har ett gott rykte, vilket innebär att de 
erbjuder bra tjänster som tillfredsställer kunderna. 
 
Eagle Bar & Restaurang anser att deras stabila kundkrets som de skaffat sig under åren de 
varit verksamma är en styrka hos dem. De har dessutom anpassat sin tjänst till att kunna 
tillfredsställa flera olika kundgrupper; de har lunch- och kvällsrestaurang, pub och disco 
kvällstid. Restaurangen är unik på det sätt att man har ett annat, större utbud än 
konkurrenterna. Man använder sig till och med, felaktigt, av termen monopol för att 
beskriva sin styrka då konkurrensen var mindre. 
 
 Albert Trafikskola anser att sättet som de hanterar kunden på är en styrka hos dem. De 
strävar efter att tillfredställa och göra kunden nöjd. I och med att det är en trafikskola som 
vi talar om nu borde eleverna vara nöjda med utbildningen om de känner att de lär sig 
mycket och att de får bra råd och tips av läraren. Detta skulle innebära att man har 
duktiga och pedagogiska lärare, kompetens i företaget. Vi tycker att det är någonting som 
de borde lyfta fram mer, istället för att främst tala om kommunikationsförmågan som 
viktig. 
 
Städfirman skiljer sig med att de lyfter fram sina styrkor i hur man levererar tjänsterna till 
sina kunder, de har på så vis ett annorlunda koncept som gör att de sticker ut från 
konkurrenterna och uppskattas av kunderna. 
 

5.2.2 Svagheter 

En återkommande svaghet som företagen tar upp är i form av finansiella begränsningar. 
Vi håller med om att detta är en svaghet. Vi har inte diskuterat den finansiella delen med 
företagen, men vi kan komma på flera orsaker till att finansiella resurser ses som 
svagheter. Investeringsmöjligheterna begränsas vilket kan leda till att man inte kan ta 
vara på de möjligheter som uppstår på marknaden. Lånemöjligheter försämras för de 
företag som av någon anledning är finansiellt begränsade. 
 
Albert Trafikskola anser att de på grund av finansiella begränsningar inte kan möta den 
ökade efterfrågan, detta är en svaghet som hindrar företaget att ta tillvara på en möjlighet 
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till utveckling. Efterfrågan på körlektioner har på grund av någon anledning ökat och om 
trafikskolan inte kan utöka sin verksamhet kommer de att tvingas neka elever och därmed 
förlora dem till konkurrenterna. Detta är någonting som kan leda till att de inte behåller 
sitt goda rykte, som de enligt Albert idag har. De har dock nyligen investerat i två nya 
bilar. Skolan erbjuder idag endast utbildning i körkort B och ser det som en begränsning, 
men också någonting som gör skolan unik. I själva verket är detta en svaghet och bör inte 
framhävas som någonting som gör skolan unik. 
 
Salong Michel är medvetna om deras svaghet; att de inte hinner med den ökade 
efterfrågan. Här gäller det naturligtvis att snabbt agera. Salongen har förstått detta och 
talar om utökning genom nyanställning av frisörer. 
 
En svaghet för A till Z Bygg är de certifikat som ägarna saknar. Vi dessa tillfällen, när 
moment som kräver certifikat ska utföras, måste företaget hyra in kompetenta arbetare 
utifrån, till skillnad mot en stor byggfirma där all kompetens finns inom företaget. En 
annan svaghet är också storleken. Med två stycken som arbetar kan de inte hålla 
tidspressen på större arbeten.   
 
Bil & Fritid anser att en av deras svagheter är att sedan de utökade sin verksamhet med 
försäljning av motorcyklar och mopeder och därmed även verkstad som omfattar dessa 
har de tappat det fokus som de hade från början; bilar. Detta kan innebära att de inte 
tillfredsställer de kunder som firman hade från början och eventuellt att man tappar dessa 
kunder till konkurrenter. Om servicen håller lägre standard än den tidigare gjort kommer 
kunder att leta sig till andra verkstäder vilket kan leda till att företagets rykte försämras. 
 

5.2.3 Möjligheter 

En möjlighet som återkommer är att företagen ser tillväxtmöjligheter. Bil & Fritid ser 
möjligheter i att de anser att mopedmarknaden kommer att växa och att efterfrågan ökar i 
framtiden. A till Z Bygg har alla möjligheter att växa då de är nystartade, dessutom ser de 
möjligheterna ökar då de börjar marknadsföra sig mer än vad de gjort hittills. MMF 
Måleri har miljöanpassat delar av sitt utbud och ser tillväxtmöjligheter i och med att miljö 
blir en allt viktigare faktor att ta hänsyn till. Albert Trafikskola ser också 
tillväxtmöjligheter. De har nyligen köpt in två nya bilar och funderar på att utöka med att 
i framtiden även erbjuda utbildning A-körkortsutbildning (motorcykel). Städfirman som 
fått nya konkurrenter på marknaden ser möjligheter i att det kan vara till deras fördel då 
kunderna kommer att kunna urskilja seriösa och mindre seriösa företag vilket kan 
förbättra deras image som ett seriöst städföretag. Även Salong Michel ser 
tillväxtmöjligheter i form av att anställa fler frisörer och på så vis kunna ta emot fler 
kunder. Det enda företaget som inte kunde se några möjligheter var Eagle Bar & 
Restaurang, någonting som berodde på brist på kapital. 
 
De företag som vi valt att ta med i uppsatsen är samtliga små med upp till tio anställda. 
De är så små att de enligt EU:s definition faller in under kategorin mikroföretag. För 
dessa företag kan vi se två möjligheter: fortsätta i den skala som de är i nu eller att utöka. 
Vi håller med om att dessa företag har tillväxtmöjligheter, om viljan finns till att utöka, 
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men med en utökning av verksamheten ställs större krav på marknadsföringen. Ett gott 
rykte räcker långt, men man bör vi en tillväxt tänka på att företaget kommer att vara i 
behov av större resurser och fler kunder och behöva konkurrera med större konkurrenter. 
I ett sådant läge bör man utveckla någon slags plan över verksamhetens planer och mål 
och eventuellt ta hjälp utifrån med marknadsföringen. 
 

5.2.4 Hot 

De flesta av de medverkande företagen nämner ökad konkurrens som ett hot. Det 
företagen bör sträva efter är att vända dessa hot till möjligheter. Endast ett av företagen, 
städfirman, har tänkt på det. De ser ökad konkurrens som hot, men ser även möjligheter 
här då de ser sin chans att sticka ut från konkurrenterna. När ökad konkurrens hotar ett 
företags lönsamhet eller till och med existens är det viktigt för företagen att de redan har 
en så pass inarbetad tjänst att de inte hotas av detta. Företagen skyddar sig mot ökad 
konkurrens med de styrkor vi talat om; service, bra kvalité, branscherfarenhet, kompetent 
personal och etablerad kundkrets. Det handlar om att erbjuda kunderna någonting bättre 
än vad konkurrenterna erbjuder vilket vi tar upp under positionering och 
marknadsföringsmix, kapitel 5.4. 
 
Bil & fritid ser EU-regler som hot, vilket inte är någonting som de kan påverka. Detta 
handlar om nya lagar och regler som de kommer att behöva anpassa sig till. 
 
A till Z bygg ser behörighet och certifikat för att utföra vissa bygg eller renoveringsarbete 
som hot. Det är dock någonting som de kan påverka och bör inte ses som ett hot utan en 
svaghet i företaget. De kan antingen försöka att skaffa sig den behörighet och de 
certifikat som de saknar eller fortsätta som de gör nu – att hyra in utifrån. 
 
Salong Michel nämner försämring på kvalitén som ett hot, vilket skulle resultera i 
missnöjda kunder. Detta problem är också kopplat till konkurrenterna då dessa missnöjda 
kunder kommer att söka sig till andra frisör salonger. Återigen tycker vi inte att detta är 
ett hot utan snarare en svaghet på grund av att det är någonting som existerar inom 
företaget och som företaget kan påverka. 
 

5.3 Marknadssegmentering och val av målmarknad 

Marknadssegmentering använder sig företag av om deras kunder har olika behov eller om 
företaget inser att kunderna har olika behov. Med segmentering blir marknadsföringen 
effektivare för företaget. Detta innebär att man erbjuder olika tjänster till sina kunder. 
 
Vissa av de företag som medverkat i denna uppsats erbjuder olika tjänster som lockar 
olika typer av kunder, men de har inte aktivt undersökt de olika gruppernas behov för att 
sedan anpassa tjänsten så att den passar respektive grupp. 
 
A till Z Bygg och MMF Måleri anlitades bägge av både privatkunder och företag vilket 
visserligen skulle kunna utgöra två olika segment dock ligger det ingen tanke bakom den 
uppdelningen och både byggfirman och målerifirman erbjuder samma koncept till både 
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privata kunder och företag utan någon anpassning av tjänsten. I båda företagen ansågs 
företagskunderna vara lönsammare och byggfirman har planer på att i framtiden endast 
rikta in sig på företagskunder. Detta anser vi är helt rätt och i riktlinje med 
marknadssegmenteringskonceptet; att företaget riktar in sig på det lönsamma segmentet, 
trots att det i dessa två fall egentligen inte är tal om segmentering. 
 
MMF Måleri har nyligen startat en avdelning där man erbjuder miljöanpassad 
sprutlackering som är en anpassning av tjänsten och någonting som faller in under 
psykografiska faktorer. Människor blir mer och mer miljömedvetna, detta är en livsstil 
anser vi. Man vill värna om miljön och kan på grund av det även välja dyrare alternativ. 
Många företag miljöanpassar sig också och då kommer dessa att välja MMF Måleri 
framför andra målarfirmor. I detta fall använder sig företaget av segmentering. 
 
Salong Michel erbjuder samma tjänst till sina kunder, samma gäller för Albert 
Trafikskola. Städfirman har tre stora kundgrupper: pensionärer, hushåll med barn och 
singlar, men de erbjuder inte någonting annorlunda till de olika grupperna. De tjänster 
som erbjuds dessa kundgrupper är likadana och tillgängliga för alla kunder. 
 
Bil & Fritid sticker ut lite i och med att de är verksamma i både Sandviken och Gävle, 
men fortfarande erbjuder de samma tjänst, verkstaden i Sandviken skiljer sig inte från den 
i Gävle. 
 
Eagle Bar & Restaurang använder sig av segmentering i och med att de erbjuder olika 
tjänster dag- och kvällstid. På luncherna håller man lägre priser än på kvällarna och 
bordsservering förekommer inte utan man beställer och betalar i kassan. Verksamheten 
på kvällen håller en högre service, maten håller troligtvis en högre standard med dyrare 
råvaror vilket man kan tänka sig lockar en annan typ av kunder. Denna typ av 
marknadssegmentering faller in under demografiska faktorer; à la carte verksamheten 
lockar kunder med högre inkomst än vad luncherna gör som ligger på lägre prisklass. 
Vidare erbjuder de kvällstid både pub och disco. Detta kan dels ses som en uppdelning 
enligt demografiska faktorer då man kan tänka sig att disco vanligtvis lockar yngre typ av 
människor än puben, dels kan det baseras på psykografiska faktorer. Beroende på en 
persons livsstil kan en del föredra att vistas i discomiljö, medan andra föredrar att sitta i 
en vanligtvis lugnare pubmiljö. 
 
Val av målmarknad handlar om att välja ut ett eller flera segment att rikta in sig på. I 
detta fall finns två företag att tala om här. Restaurangen har valt att rikta in sig på att 
betjäna kunderna både dag och kvällstid med att erbjuda dem olika koncept. MMF Måleri 
har valt att rikta in sig på två segment; dels ett där de erbjuder vanliga målartjänster och 
dels en miljöanpassad avdelning för de miljömedvetna. 
 
Flera av de företag som medverkat använder sig inte av segmentering och därmed är inte 
val av målmarknad aktuellt för dessa. Trafikskolan skulle dock kunna välja att betjäna 
flera segment med att exempelvis utöka med att även erbjuda körkort för motorcykel. De 
skulle även kunna anordna kurser för handledare som numera är obligatoriska för dem 
som väljer att övningsköra privat. På grund av ganska höga priser på körlektioner allmänt 



 33 

i Sverige väljer många att övningsköra privat. Detta skulle trafikskolan kunna utnyttja 
och erbjuda kurser till privatisterna (förutom den obligatoriska handledarkursen) som 
hjälpmedel för de som väljer att inte använda sig av trafikskolans körlärare. 
 
Städfirman betjänar tre olika kundgrupper vars behov kan skilja sig. De skulle kunna 
utnyttja detta och göra en anpassning av utbudet så att det passar respektive grupp. 
 

5.4 Positionering och marknadsföringsmix 

Positionering handlar om att erbjuda kunderna inom det segment och målmarknad man 
valt att inrikta sig på fördelar, någonting bättre än vad konkurrenterna erbjuder. 
Marknadsföringsmixen (produkt, plats, promotion och pris) är ett verktyg som företag 
använder sig av för att uppnå sina mål. På detta område anser vi att de medverkande 
företagen är väl medvetna om att de krävs någonting extra för att locka till sig kunder. 
Vare sig det rör sig om att erbjuda bra priser eller bra service inser de vikten av att det 
krävs någonting för att försöka skilja sig ur mängden. Eftersom vi riktat in oss på att 
undersöka företag inom den privata tjänstesektorn är naturligtvis inte kategorin produkt i 
marknadsföringsmixen ett korrekt uttryck, men eftersom den även omfattar tjänster blir 
den aktuell. Vi kommer nedan att använda oss av de ursprungliga 4 P och därmed 
använda oss av uttrycket produkt så som den uppträder i teorin, när vi syftar på tjänst. 
 
A till Z Bygg konkurrerar med priset då de erbjuder sina kunder priser som ligger på en 
nivå under flera konkurrenter. De konkurrerar även genom att använda sig av bra material 
och utföra jobben med hög noggrannhet. Detta innebär att företaget konkurrerar med 
kvalitén som faller in under kategorin produkt. Inom kategorin produkt konkurrerar 
företaget med dels servicen som de anser är en viktig del av verksamheten dels de 
garantier de erbjuder på arbete som de utför. Eftersom de är relativt nystartade har de inte 
utvecklat sin marknadsföring. De bör satsa på det och därmed även använda sig av 
kommunikation att konkurrera med. 
 
Även MMF Måleri konkurrerar med priset. De har också, genom att ta in en 
miljöanpassad avdelning i företaget, profilerat sig som ett modernt företag som tar 
hänsyn till miljön utan att försämra kvalitén. De erbjuder därmed produktfördelar, främst 
till de miljömedvetna kunderna. De garantier företaget erbjuder till sina kunder med 
kostnadsfria reparationer faller även de in under produktfördelar. 
 
Eagle Bar & Restaurang konkurrerar med produktvariation. De erbjuder kunderna en 
bred variation av lunchverksamhet, kvällsverksamhet, pub och disco. Dessutom bokar de 
även in band och erbjuder därmed livemusik på helgerna. Vi har i teorin förklarat hur ett 
företag kan stimulera försäljning genom att ändra komponenter inom 
marknadsföringsmixen. Detta gör man på restaurangen genom att de erbjuder kunderna 
speciella rabatter och erbjudanden när de märker att de tappar försäljning. Här använder 
man sig av prisändringar för att locka nya kunder. Rabatter och förmåner faller i 
marknadsföringsmixen under kategorin promotion/kommunikation.  
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Salong Michel konkurrerar med att de erbjuder hög kvalitet på sina tjänster. De har lång 
branscherfarenhet och ett team av duktiga och välutbildade frisörer. Det är svårt för oss 
att veta hur frisörmarknaden ser ut i Södertälje, men vi får utgå från att Salong Michel 
differentierar sig med kvalitén och att det uppskattas av deras nöjda kunder. Platsen är ett 
viktigt konkurrensmedel då salongen befinner sig centralt och syns väl av 
förbipasserande. Vi får veta att de infört ”drop in” på salongen och att det visat sig vara 
effektivt. Detta ser vi som service och placerar det under produkt, men anser inte att det 
ger dem stora fördelar då många frisörer erbjuder samma slags service. När det gäller 
kommunikation syns de i annonser, gula sidorna och Internet. I och med att man införde 
”drop in” och startade med en egen hemsida har man därmed fått fler kunder och ökat 
försäljningen. Man har använt sig av marknadsföringsmixens verktyg för att bli 
effektivare i att nå ut till kunderna. 
 
Bil & Fritid har positionerat sig genom att företaget erbjuder sina kunder bättre service, 
som de tror kunderna uppskattar mycket, och lägre priser än konkurrenterna. De 
konkurrerar därmed med produkt och pris. De använder sig av flera 
kommunikationskanaler; annonsering och sin hemsida. De vet att de får nya kunder 
genom sin hemsida, men även genom att de befintliga kunderna rekommenderar de 
vidare.  
 
Städtjänster AoB erbjuder trevlig personal, flexibilitet och hög kvalitet till ett rimligt pris. 
Företaget positionera sig och sticker ut från konkurrenter på detta vis och konkurrerar 
därmed med sin produkt. Vidare erbjuder de en rad olika lösningar inom städningen och 
företaget betonar att det är någonting som skiljer de från konkurrenterna. Kunden själv 
väljer vad han/hon vill ha utfört i sitt hem och behöver alltså inte köpa ett helt 
”städpaket”. Återigen konkurrerar de med produkt i form av produktvariation. När det 
gäller kommunikation når man ut till kunderna främst via ”mun till mun” metoden, 
annonsering och gula sidorna. Man använder sig inte av Internet särskilt mycket och 
hemsidan består av en sida med företagets namn, mailadress och telefonnummer. Vi 
tycker att den ska utvecklas till att omfatta de tjänster företaget erbjuder.  
 
Albert Trafikskola konkurrerar med sin service som är en viktig del av deras verksamhet. 
De erbjuder även datorsimulator för dem som inte suttit bakom ratten innan eller rädda 
för att göra det. Det är kostnadsfritt för eleverna och en förmån som skolan bjuder sina 
kunder på. Trafikskolan konkurrerar inte med produktvariation då de endast erbjuder 
körlektioner i behörighet B. 
 

5.5 Problematiken med marknadsföring i småföretag 

Enligt Meziou är det tänkbart att många små företag använder sig av marknadsförings 
koncept utan att vara medvetna om att de gör det. Vi tycker att vi kan se det i de företag 
som medverkat i denna uppsats. Ingen av dem som medverkat har utbildning i 
marknadsföring och inget företag hade anlitat någon till hjälp. Den marknadsföring som 
de medverkande använder sig av är sådan som de lärt sig genom tidigare erfarenheter och 
arbete inom den bransch de varit verksamma inom. Det som gör att vi anser att de inte är 
medvetna om marknadsföringskoncept är att det inte finns någon tanke bakom de val som 
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företagen gör. Albert Trafikskola har till exempel köpt in två nya bilar och känner att de 
kan växa och bli riktigt stora. De vet för närvarande inte vad det är som lockar nya 
kunder och beslutet att köpa in nya bilar verkar inte vara välplanerat utan en reaktion på 
att de för tillfället tycker att de har många elever på skolan. De talar även att eventuellt i 
framtiden utöka med att erbjuda utbildning i A-körkort (motorcykel). Det finns ingen 
tanke bakom denna idé heller och vi kan inte avgöra vad som vore rätt att göra eller hur 
man bör agera utan att undersöka marknaden skolan är verksam inom. Det viktigaste att 
poängtera här är att de själva inte vet det heller, dock kan det naturligtvis vara mycket 
smart att ha köpt in två nya bilar eller att i framtiden erbjuda ytterligare en 
körkortsutbildning. 
 
Ett annat exempel som visar att företag inte är medvetna om att de använder sig av 
marknadsföringskoncept är restaurangens olika koncept som de erbjuder sina kunder. De 
satsar på service och flexibilitet för att tillfredsställa kunderna och har någonting att 
erbjuda varje kund. Detta stämmer, men i själva verket, som vi tagit upp tidigare också, 
betjänar restaurangen olika segment. Vi har talat om att de vänder sig till kunder med 
olika behov, livsstilar och inkomst. 
 
Murdoch med flera talar om kompetens i marknadsföring som nyckel till framgång för 
många små företag. Vi håller med om att det är absolut nödvändigt för företagen att 
kunna marknadsföra sig och nå ut till kunderna. Hur kommer det sig att de företag som 
medverkat i denna uppsats klarar sig utan kompetens i marknadsföring? Vi är övertygade 
om att de klarat sig på grund av att de lärt sig under de år de varit verksamma i 
branschen. Alla de företagare har startat eget inom den bransch de arbetat inom innan och 
därigenom lärt sig branschspecifik marknadsföring på sina tidigare arbetsplatser. Vi tror 
också att det hjälper att titta på konkurrenterna och de flesta av företagen kände till 
konkurrenterna och därmed även deras marknadsföring. 
 
I artikeln tar man även upp marknadsföring som någonting som endast är relevant då man 
startar upp ett företag. Av de företag som vi intervjuat har alla utom ett haft sin 
verksamhet ett antal år. A till Z Bygg är relativt nystartat företag. För dem gäller att 
snabbt jobba upp en kundkrets för att kunna hålla sig sysselsatta på heltid och överleva. 
De säger själva att deras strategier inte fungerat fullt ut då de tidvis kan ta fler 
arbetsuppdrag än vad de får. Om vi däremot tittar på de andra företagen är de flesta nöjda 
med var verksamheten befinner sig idag. De flesta av företagen marknadsför sig så som 
de alltid gjort. Murdoch med flera skriver vidare att marknadsföring även kan ses som ett 
viktigt inslag vid förändringar i små företag. Detta tycker vi att vi kan se i Eagle Bar & 
Restaurangs marknadsföring. Ägaren talar själv om att när han märker att restaurangen 
tappar försäljning återhämtar man sig snabbt med hjälp av speciella erbjudanden eller 
rabatter. Vid dessa tillfällen tar man alltså till marknadsföringen för att ordna upp en 
period med mindre bra försäljning. 
 
När det gäller begränsningar talar flera av de företag vi intervjuat att de är begränsade i 
form av finansiella resurser. Detta anser vi kan vara ett problem som kan leda till att 
företag inte tar tillvara på vissa möjligheter som uppkommer. I de företag vi intervjuat 
anser vi att A till Z Bygg är det företag som är i störst behov av finansiella resurser då de 
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är nystartade och behöver marknadsföra sig för att bygga upp en kundkrets. MMF Måleri 
har nyligen utökat med en miljöanpassad avdelning och att utöka ännu mer är inte 
aktuellt för tillfället. Albert Trafikskola kan eventuellt missa möjligheter om de inte 
utökar, samma gäller städfirman då de verkar vara i behov av att anställa. De resterande 
företagen tycker vi inte begränsas då de heller inte har planer på aktiviteter som skulle 
medföra extra utgifter. 
 
Som vi tar upp i teorin har dessa små företag alla fördelar när det gäller beslutsfattande 
och flexibilitet. Kommunikation fungerar mer direkt och snabbare i de företag som är 
med i denna uppsats på grund av att de inte är hierarkiskt uppbyggda. Beslut går snabbt 
igenom vilket innebär att man lätt kan följa med i förändringarna på marknaden om man 
är snabb nog att ta tillvara på de möjligheter som uppstår. 
 

5.6 Carsons modeller 

Vi kommer här att applicera Carsons modeller på de företag som vi intervjuat angående 
deras marknadsföring. Vi kommer att analysera de olika modellerna för sig och ta upp det 
som vi anser relevant för varje modell. 
 
Modell 1 tar upp olika typer av begränsningar där den första typen av begränsningar är 
resursrelaterade och kopplade till hur mycket tid och pengar företaget faktiskt lägger ner 
på marknadsföring. Här anser vi att samtliga företag lägger ner tid och pengar på 
marknadsföring, men att det finns förbättringar att göra. För att nämna några anser vi att 
A till Z Bygg bör satsa mer på marknadsföring än vad de gjort hittills, Städfirman bör 
utveckla sin hemsida och på så vis även komma i kontakt med kunder via Internet. 
Samtliga företag är begränsade på grund av bristande kunskaper i marknadsföring. Trots 
att vi klart kan se att de använder sig av marknadsföring anser vi att den hade fungerat 
effektivare med större kunskaper. När vi tittar på hur kända de medverkande företagen är 
på marknaden så anser vi att det är en svår fråga att besvara utan en kundundersökning. 
Vi kan dock konstatera att MMF Måleri är välkända på den marknad de är verksamma 
inom med tanke på de företagskunder som anlitar dem. Eagle Bar & Restaurang tror vi 
också är välkända, i Södertälje. Det är mycket möjligt att de andra företagen befinner sig 
i liknande situationer, men ingenting vi kan säga med säkerhet. Vi kan med säkerhet säga 
att ingen av de medverkande är på något vis marknadsledande. De kan vara välkända på 
marknaden, men begränsas geografiskt till den stad de är verksamma inom. 
 
Modell 2 tar upp hur marknadsföringsprinciperna används i små företag. På ett sätt anser 
vi att samtliga företag använder sig av ” generell textbok” marknadsföring, men som inte 
implementeras fullt. Detta framgår av kapitlen ovan där vi visar hur SWOT – analysen, 
marknadssegmentering, val av målmarknad, positionering och marknadsföringsmix 
faktiskt används i företagen. Vid en mer ingående studie av företagens individuella 
marknadsföring skulle man säkert finna fel och brister i företagens marknadsföring då de 
inte medvetet använder sig av marknadsföringskoncepten. 
 
Vi kan också hålla med om att företagen även använder sig av ”bransch specifik” 
marknadsföring. De har ju trots allt erfarenhet inom den bransch de är verksamma inom 
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och har sett hur marknadsföringen utfördes på de tidigare anställningarna. Ett annat 
exempel är att ta efter sina konkurrenter inom samma bransch. Albert trafikskola medger 
att de tittar på vad konkurrenterna erbjuder och försöker erbjuda sina kunder liknande 
lösningar. Vi tror att det är väldigt vanligt att man lär sig från sina konkurrenter och tar 
efter deras idéer. En restaurang undersöker troligtvis inte en trafikskola för att få 
marknadsföringstips eller idéer till att locka kunder med utan lär sig av andra närliggande 
restauranger. 
 
Ett exempel på ”situation specifik” marknadsföring är Eagle Bar & Restaurang som 
erbjuder kunderna speciella rabatter och erbjudanden när de märker att de tappar 
försäljning. Denna typ av marknadsföring tycker vi däremot inte är särskilt innovativ. 
 
Modell 3 tar upp två olika tillvägagångssätt som företagen kan använda sig av vid 
marknadsföring. Den första innefattar planering och vi anser inte att något av de företag 
som vi varit i kontakt med planerar om framtiden med olika undersökningar, prognoser 
och strategier. Det andra sättet innebär direkt handlande på ett omedelbart problem och vi 
tycker att detta passar våra företag bättre. Vi kan dock inte svara på om det sker i 
kombination med en viss planering eller inte, men vi tror att en viss planering 
förekommer, dock handlar nog planeringen mer om hur man ska utvecklas och inte om 
hur man ska marknadsföra sig. A till Z Bygg har visserligen planer på marknadsföring, 
men det har troligtvis att göra med att de är nystartade. 
 
Modell 4 undersöker till vilken utsträckning företaget använder sig av marknadsplanering 
och vi tycker inte att våra företag använder sig av marknadsplanering. 
 
Modell 5 tar upp olika steg i marknadsföringsutveckling. Samtliga företag kan placeras 
under det första steget där företaget marknadsför sig genom ”mun till mun” metoden, 
men inte att ägarna känner alla sina kunder personligen. I det andra steget, som beskriver 
spontana försök till att öka företagets försäljning, kan vi placera Eagle Bar & Restaurang 
som använder sig av marknadsföringsmixen för att öka försäljning. Ingen av de 
medverkande företagen hamnar under det tredje steget, då ingen av dem anlitat 
professionell konsult. 
 
Modell 6 undersöker företagets aktivitets nivå och tar upp tre nivåer. Enligt den första 
nivån sker lite eller ingen marknadsföring. Vi tycker inte att något av de medverkande 
företagen platsar in under denna kategori, då de faktiskt marknadsför sig genom att 
använda sig av annonsering, broschyrer, flera är med i gula sidorna, har hemsidor och 
”mun till mun” metoden. Under nivå två ingår marknadsföring i företaget som en normal 
del av dess sysselsättning, men är splittrad på grund av knappa resurser och brist på 
expertis och nivå tre tar upp välkoordinerad marknadsföring med tydliga mål. Vi kan 
direkt utesluta nivå tre för våra företag, och därmed placera samtliga under nivå två. Vi 
anser att marknadsföringen blivit en del av företagens normala sysselsättning utom i ett 
fall, A till Z Bygg. Företagen marknadsför sig med de metoder som nämns ovan, men 
samtliga saknar kunskaper i marknadsföring. 
 
 



 38 

6 Slutsats 
 
 
I det avslutande kapitlet kommer vi att slutföra denna uppsats med att presentera våra 
sammanfattande kommentarer och de slutsatser vi kommit fram till. Vi kommer att 
besvara de frågeformuleringar som ställdes i inledningen i denna uppsats och ge egna 
förslag till fortsatt forskning i ämnet. 
 

 

6.1 Marknadsföring och marknadsföringsteorier i små företag 

Är marknadsföringsteorier i små företag ett vinnande koncept? Ja, det tycker vi. Att 
använda sig av redan utarbetade marknadsföringskoncept och känna till den marknad 
man är verksam inom, konkurrenterna och kunderna kan aldrig skada. 
 
Vi inledde med att fråga oss om hur små företag marknadsför sig och hur väl är de 
grundläggande marknadsföringsteorierna var applicerbara på små företag. Vi har i 
analysen visat hur de medverkande företagen marknadsför sig och att de teorier som vi 
tagit med i denna uppsats SWOT - analysen, marknadssegmentering, targeting, 
positionering och marknadsföringsmixen är applicerbara och vi anser att de också är 
användbara. Vi har till och med kunnat visa att flera av företagen redan använder sig av 
dessa teorier, men att det inte alltid ligger någon tanke bakom det. 
 
Problemet uppstår när man utvecklar frågan vidare och frågar sig om 
marknadsföringsteorierna är nödvändiga. Vi har i denna uppsats intervjuat sju företag och 
de har klarat sig alldeles utmärkt utan att ha läst Kotler. Verksamheten rullar på, det är 
uppenbart. Någonting som vi inte funderade på när vi började skriva denna uppsats, men 
som blivit tydligt nu i efterhand är, som vi nämner ovan, att företagen faktiskt redan 
använder sig av marknadsföringskoncept utan att veta om att de gör det. 
 
Bristen på kunskap inom marknadsföring är en gemensam faktor i alla de sju företagen. 
Det blir extra tydligt när företagarna använder marknadsföringstermer som unik och 
monopol felaktigt. Dock anser vi att kunskaperna är tillräckligt stora för att företagen ska 
kunna överleva och locka kunder. Företagen har grundförutsättningarna för att kunna 
marknadsföra sig, men marknadsföringen är inte alltid genomtänkt och det finns inte en 
klar förståelse för marknadsföringskoncepten hos företagarna. Företagarnas mål verkar 
vara att främst klara sig tillräckligt bra för att kunna fortsätta driva verksamheten. De 
företag som vi intervjuat marknadsför sig på det sätt som de har upptäckt fungerar och de 
varierar sig inte i sitt sätt. Vi anser att små företag har goda förutsättningar inom 
marknadsföringen trots bristande marknadsföringskunskaper och begränsade resurser. 
För det första kan vi i denna uppsats visa att de har erfarenhet av branschen och kunskap 
om konkurrenterna eftersom de startat firma inom den branschen de arbetat inom sedan 
tidigare. För det andra anser vi att de har bättre förutsättningar än stora företag att anpassa 
sig till förändringar på marknaden då de är mer flexibla. Kommunikationen är mer direkt 
än i stora företag och man kan snabbt agera och ta vara på möjligheter som uppstår. 



 39 

 
Inom själva marknadsföringen finns det också förutsättningar för dessa små företag. De 
företag som inte utvecklat sina hemsidor tycker vi bör göra det. Det är en kanal som når 
ut till många kunder. En kanal som ingen av de medverkande företagen använt sig av är 
mail utskick där företaget informerar om sin tjänst, nyheter i utbudet eller speciella 
erbjudanden. Ingen använder sig av reklam i lokala radiokanaler heller. 
 
Alla de medverkande företagen inser vikten av ett bra rykte och att det leder till att 
kunderna sprider deras rykte och kompetens och rekommenderar de vidare till nya 
kunder. Detta innebär att företagen använder sig av mun till mun metoden. Alla sju 
företagen använder sig även av annan marknadsföring så som hemsida och annonsering i 
tidningar, men det de främst värdesätter är nöjda kunder och att de sprider deras goda 
rykte. Detta är den främsta marknadsföringen för samtliga företag. 
 
Vi anser att mun till mun metoden är ett effektivt sätt för småföretag att marknadsföra sig 
på, framförallt om resurserna är begränsade. De företag som vi intervjuat använder dock 
inte använder denna metod som en uttalad strategi, trots att de är medvetna om att många 
av deras kunder kontaktar dem på grund av att de blivit rekommenderade av gamla 
kunder. 
 
Dessa goda rekommendationer skapar ett positivt rykte och goda relationer med 
företagets kunder, men även andra som kommer i kontakt med företaget som till exempel 
leverantörer och eventuella samarbetspartners. Vi tycker att det är viktigt för små företag 
att använda sig av mun till mun metoden för att de på så vis skapar ett nätverk som är 
värdefullt för företaget och kan bidra till deras tillväxt. 
 
Avslutningsvis tror vi att små företag skulle ha bättre förutsättningar inom 
marknadsföring om de hade kunskap inom ämnet samt om de inte begränsades av knappa 
resurser, dock är det uppenbart att det inte är en nödvändighet. 
 

6.2 Uppsatsens bidrag 

Vi har i denna uppsats belyst förutsättningarna för marknadsföring i små företag. Vi har 
kunnat konstatera att små företag har goda förutsättningar trots att bristande 
marknadsföringskunskaper och knappa resurser ofta ses som ett problem i små företag. 
Vi har kunnat visa att dessa brister inte har varit ett hinder för verksamhetens överlevnad 
och lönsamhet i företagen. 
 
Vi har genom att applicera de grundläggande och oftast förekommande 
marknadsföringsteorierna på små företag visat hur små företag använder sig av 
marknadsföringskoncept då de marknadsför sig. Vi har kunnat visa att 
marknadsföringsteorierna för det första är applicerbara och för det andra att de redan 
används av de medverkande företagen. 
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Små företagare har inte tid att utbilda sig i marknadsföring och ofta inte tillräckligt med 
resurser att anlita konsulter. Ett större företag har en marknadsföringsavdelning och 
därmed utbildade anställda som heltid arbetar med marknadsföring. Vi har i teorin och 
analysen tagit upp problemet med att marknadsföring ses som någonting som endast är 
relevant då man startar upp ett företag och att marknadsföringen efter detta utgör en 
mindre viktigt del i företaget. Marknadsföring ses också som ett viktigt inslag endast vid 
förändringar i små företag som tillväxt, expansion eller vid en kris där företaget måste 
kämpa för att överleva. 
 
Förslag till fortsatt forskning är att ingående analysera ett eller ett par små företag och 
därigenom ta fram specifika förslag till marknadsföring anpassade till ett litet företags 
bristande marknadsföringskunskaper, begränsade resurser och storlek. Detta 
rekommenderar vi bör ske i starten av ett företag då vi anser att marknadsföring är ett 
viktigt verktyg för att utvärdera företagets omgivning, analysera marknaden, positionera 
sig på marknaden och konkurrera genom att tillfredsställa marknaden bättre än 
konkurrenterna. 
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Bilagor 

Intervjufrågor 

1 - Hur marknadsför ni er? 
 
2 - På vilket sätt når ni ut till era kunder?   
 
3 - Tycker ni att ni lyckas attrahera nya kunder med de nuvarande 
marknadsföringsstrategier som ni har? 
 
4 - Vilka kunder vänder ni er till? Exempel: ålder, kön, geografiskt område, inkomst med 
mera. 
 
5 - Har ni alltid vänt er till samma typ av kunder eller har ni sedan verksamheten startade 
utvecklat kontakt med nya grupper av kunder? Vilka? 
 
6 - Strävar ni efter att utveckla er verksamhet med att försöka nå ut till ny grupp/grupper 
av kunder?  
 
7 - Erbjuder ni samma sak till alla kunder eller har ni olika typer av kunder som ni 
erbjuder olika saker till? 
  
8 - Har ni någon slags kunddata bas? 
 
9 - Har ni något slags medlemskap för kunder och hur funkar det? 
 
10 - Försöker ni på något vis att erbjuda någonting mer eller annorlunda till era kunder än 
vad era konkurrenter erbjuder?  
 
11 - Hur ser ni på service, är det en viktig del i er verksamhet? 
 
12 - Känner ni till er verksamhets styrkor och svagheter och i så fall vilka är de? 
 
13 - Känner ni till er verksamhets möjligheter och hot och i så fall vilka är de? 
 
14 - Har ni utbildning inom marknadsföring eller har ni anlitat eller tagit hjälp av någon 
när det gäller marknadsföringen? 
 
15 - När ni startade er verksamhet, visste ni någonting om konkurrensen i staden/området 
och inom samma bransch? 
 
16 - Tog ni reda på någonting om konkurrensen? Tyckte ni att det var någonting som var 
viktigt att ta reda på? 
 
17 - Utvecklade ni någon plan på hur ni skulle sköta er verksamhet? (affärsplan eller 
marknadsföringsplan) 
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A till Z Bygg HB 

Intervju, 2007-11-11, kl. 17.30-19.00, Uppsala 
 
Aleksander Čolić och Ali Djalilnezhad är delägare i A till Z Bygg, ett Handelsbolag, som 
de tillsammans startade maj, 2007. 
Aleksander jobbar som plattsättare i firman och Ali som snickare och elektriker. De har 
ingen mer anställd på firman och utför alla jobb tillsammans, men hyr in folk vid behov 
eller vid specialjobb som ska uträttas. Eftersom firman är nystartad arbetar Aleksander 
och Ali med den endast på deltid tills vidare, men har planer på att utveckla 
verksamheten och ägna sig heltid åt firman. I intervjun som de båda medverkade i fick vi 
följande svar på våra frågor. 
 
1 - Hur marknadsför ni er? 
Vi har jobbat inom byggbranschen och har kontakter, vi marknadsför oss genom låta folk 
veta att vi finns och kan ta jobb. Eftersom vi är ett nystartat företag är allt fortfarande 
färskt. Planer inför framtiden är att ta kontakt med ett av de tryckerier vi pratat med om 
att göra tryck på arbetskläderna, visitkort, annonsering. En hemsida är också på väg. 
 
2 - På vilket sätt når ni ut till era kunder? 
För tillfället kommer vi i kontakt med våra kunder genom personliga kontakter. De 
kunder vi har rekommenderar oss vidare. Vi har också tryck på våra två firmabilar med 
företagsnamnet och telefon nummer.  
 
3 - Tycker ni att ni lyckas attrahera nya kunder med de nuvarande 
marknadsföringsstrategier som ni har? 
Nej, strategierna har inte fungerat fullt ut, vi kan tidvis ta fler kunder. 
 
4 - Vilka kunder vänder ni er till? Exempel: ålder, kön, geografiskt område, 
inkomst med mera. 
Vi delar inte in kunder i olika grupper på det sättet, alla som vill och kan betala är 
välkomna att höra av sig till oss. Fördelen med företag är att de uppdragen är oftast större 
och håller på en längre tid. 
 
5 - Har ni alltid vänt er till samma typ av kunder eller har ni sedan verksamheten 
startade utvecklat kontakt med nya grupper av kunder? Vilka? 
I början blev det mest privata kunder som vi kom i kontakt via kompisar och kollegor, 
men sedan har vi också varit i kontakt med företag. På sikt blir det kanske mest 
företagsjobb som vi kommer att ta. Då kan man säga att vi i framtiden kommer att vända 
oss till en typ av kunder: företag.  
 
6 - Strävar ni efter att utveckla er verksamhet med att försöka nå ut till ny 
grupp/grupper av kunder?  
I framtiden kommer vi antagligen främst satsa på företagskunder, i den utsträckning det 
går. Det blir lönsammare för oss att satsa på företagskunder. Detta kan ske på sikt när 
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firman startat ordentligt och vi fått en kundkrets, men tills vidare tar vi emot både privata 
kunder och företagskunder. 
 
7 - Erbjuder ni samma sak till alla kunder eller har ni olika typer av kunder som ni 
erbjuder olika saker till? 
Om vi får långvariga jobb och blir sysselsatta under en längre tid så blir det billigare än 
att utföra en liten sak hos en enskild person. 
  
8 - Har ni någon slags kunddata bas? 
Inte mer än att vi sparar kunders personuppgifter och företagsuppgifter på datorn. 
 
9 - Har ni något slags medlemskap för kunder och hur funkar det? 
Nej, det har vi inte. 
 
10 - Försöker ni på något vis att erbjuda någonting mer eller annorlunda till era 
kunder än vad era konkurrenter erbjuder? 
Vi försöker att inte vara för dyra, vi vill ha kunder och eftersom vi har jobbat inom 
branschen känner vi till priserna på marknaden. Vi är billigare än många konkurrenter 
och mycket billigare än de stora företagen. Många blir lurade av byggfirmor. Det finns 
dem som inte ens kan utföra jobbet ordentligt. Många tar också ut överpriser och fuskar 
med material, de använder billigare material till höga priser. Vi vill inte jobba på det här 
viset, kunder ska kunna lita på oss och känna sig nöjda med det jobb vi utför.  
 
11 - Hur ser ni på service, är det en viktig del i er verksamhet? 
Service är en viktig del i vår verksamhet. Det är viktigt att hålla det man lovat kunden, 
alltid arbeta tills arbetet är klart samt att kunden måste vara nöjd med det arbete vi utfört. 
Blir det fel ser vi det som vårt ansvar och då får man helt enkelt jobba tills det blir bra. 
Man gör om jobbet utan extra kostnader förstås.   
 
12 - Känner ni till er verksamhets styrkor och svagheter och i så fall vilka är de? 
Vi ser det som en styrka att vi har konkurrenskraftiga priser. Vi erbjuder bra service och 
kompetens inom det vi gör och vi erbjuder en helhetslösning till kunden. Kunden som 
anlitar oss ska inte behöva bry sig om att anlita någon mer, skulle det behövas tar vi 
själva hand om det. Vårt motto är ”Från ritning till besiktning”, vi tar hand om hela 
jobbet åt kunden och han eller hon behöver inte tänka på det. 
 
Svagheter är för tillfället helt klart storleken och att vi inte ägnar oss åt detta jobb på 
heltid. Detta resulterar i att vi inte kan ta emot lika många jobb som vi kanske egentligen 
skulle vilja. Svaghet är också att vid alltför stora jobb kan man inte hålla tidspressen med 
endast två som arbetar. Vi hyr bara in extra för specialarbete som vi inte kan utföra. 
Behörighet är också en svaghet. Vi saknar vissa certifikat. Vi är till exempel inte PER 
medlemmar (PER, Plattsättnings- Entreprenörers Riksförening). De saker vi utför kräver 
förstås inte certifikat, men för att till exempel täta ett våtutrymme måste man ha certifikat 
och då blir vi vid detta moment tvungna att hyra in utifrån. I en större firma med många 
anställda finns kompetensen i företaget. Där finns alltid någon som kan göra jobbet.  
 



 44 

13 - Känner ni till er verksamhets möjligheter och hot och i så fall vilka är de? 
Möjligheter vi har är att växa. Vi är nystartade och känner att vi har så småningom vill 
kunna hyra in eller anställa flera och kunna ägna 100 % åt firman. Fler möjligheter är 
också marknadsföringen, det finns mer där att göra. 
 
Hot är certifikaten som vi pratade om tidigare. Det finns vissa företag som ställer krav på 
att man ska vara medlem i PER. Missnöjda kunder är också ett hot. 
 
14 - Har ni utbildning inom marknadsföring eller har ni anlitat eller tagit hjälp av 
någon när det gäller marknadsföringen? 
Vi har inte utbildning. Vi har blivit kontaktade av ett par företag för annonsering, 
visitkort och så vidare, men vi har hittills inte hittat någonting bra. Vi tittar på det, och 
ska också ordna med en hemsida. 
 
15 - När ni startade er verksamhet, visste ni någonting om konkurrensen i 
staden/området och inom samma bransch? 
Vi kände mycket väl till branschen eftersom vi arbetat med det här i ett par år. På det här 
viset har vi också skaffat oss en del kontakter genom åren. Det har varit till hjälp då det 
gäller att skaffa nya jobb, men även när det kommer till samarbete. Som det ser ut nu så 
finns det gott om jobb inom byggbranschen, det finns bra möjligheter. 
 
16 - Tog ni reda på någonting om konkurrensen? Tyckte ni att det var någonting 
som var viktigt att ta reda på? 
Vi tittade på priserna för att veta hur vi skulle prissätta de olika tjänsterna. Efter ett jobb 
grovstädar man efter sig, men det finns firmor som erbjuder ordentlig städning efter ett 
jobb (via städfirma). Vi kan också göra det om kunden vill, men det ingår inte i 
ursprungspriset. Det är en extra tjänst vi kan erbjuda så slipper kunden tänka på 
städningen. Vi kontaktar då en städfirma år dem. 
 
17 - Utvecklade ni någon plan på hur ni skulle sköta er verksamhet? (affärsplan 
eller marknadsföringsplan) 
Vår plan var att inte kasta oss in i någonting, utan ta detta som ett extra arbete vid sidan 
om. Vi ville testa idén och vi hade redan arbetat inom byggbranschen en tid. Vi gjorde en 
mindre investering så att vi kunde skaffa oss ett grundutbud av verktyg och material som 
behövs till varje jobb och inhandlar det som behövs specifikt till varje enskilt jobb. Vi 
ville pröva om det fanns jobb för oss och om vi skulle ha möjlighet att utvecklas och 
växa. 
Plan inför framtiden är att under 2008 satsa fullt ut på firman, till dess hoppas vi ha 
arbetat upp en kundkrets. Det är inte aktuellt ännu att anställa någon och det kanske 
aldrig blir det eftersom det är lätt att hyra in extra personal vid behov, men en 
förutsättning för att kunna göra det är att vi ägnar oss heltid åt firman.  
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Albert Trafikskola HB 

Intervju, 2007-11-17, kl.14.00-15.00, Södertälje 
 
Albert Ericsson startade tillsammans med en vän Albert Trafikskola HB i Södertälje för 
tre och ett halvt år sedan, 2005. De erbjuder körkortutbildningar och började i en liten för 
att sedan flytta till en större lokal. I genomsnitt jobbar fem personer på Albert 
Trafikskolan HB, även om det kan variera med årstiderna. Företaget befinner sig i en 
andra fas där de håller på att växa, de har köpt in två nya bilar och det är först nu som de 
kan bli riktigt stora. Vi genomförde intervjun med Albert som gav oss följande svar. 
 
1 - Hur marknadsför ni er? 
Vi marknadsför oss genom att använda oss av vanliga och enkla metoderna som är 
tillämpliga för att nå kunderna och synas på marknaden. Vi tittar på vad våra 
konkurrenter erbjuder och försöker erbjuda våra kunder liknande lösningar.  
 
2 - På vilket sätt når ni ut till era kunder? 
Vi delar ut erbjudanden och skickar ut broschyrer, annonserar i de lokala tidningar, är 
med i gula sidorna och deltar i olika aktiviteter i Södertälje kommun. 
 
3 - Tycker ni att ni lyckas attrahera nya kunder med de nuvarande 
marknadsföringsstrategier som ni har? 
Som jag ser det har vi lyckats, men jag kan inte säga om det är på grund av vår 
marknadsföringsstrategi eller genom andra faktorer. Rent allmänt är jag nöjd med våra 
kunder oavsett på vilket sett vi lyckas attrahera dem. 
 
4 - Vilka kunder vänder ni er till? Exempel: ålder, kön, geografiskt område, 
inkomst med mera. 
Vi vänder oss till dem som inte har körkort i första hand, därefter fokuserar vi på lokala 
invånare trots att vi också har kunder som är bosatta utanför Södertälje. Någonting annat 
tar vi inte hänsyn till, det vill säga kön och inkomst. Självklart måste de som vänder sig 
till oss vara tillräckligt gamla för att få övningsköra. 
 
5 - Har ni alltid vänt er till samma typ av kunder eller har ni sedan verksamheten 
startade utvecklat kontakt med nya grupper av kunder? Vilka? 
I den här branschen kan man inte ha samma typ av kundrelationer som till exempel en 
butik kan ha med sina kunder. De som tagit körkort har inte behov av fler körlektioner, 
om det inte handlar om någon annan typ av körkort som taxi eller motorcykel. Vi 
erbjuder dock inte dessa utan erbjuder endast B-körkort. Vi utvecklar hela tiden nya 
kontakter med nya kunder. 
 
6 - Strävar ni efter att utveckla er verksamhet med att försöka nå ut till ny 
grupp/grupper av kunder?  
Självklart strävar vi efter att utveckla vår verksamhet med att försöka nå ut till nya 
kunder, men inte kundgrupper. Det är inte aktuellt just nu, men vi kan tänka oss att 
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utveckla i framtiden om efterfrågan är tillräckligt stor för till exempel A-körkort 
(motorcykel). 
 
7 - Erbjuder ni samma sak till alla kunder eller har ni olika typer av kunder som ni 
erbjuder olika saker till? 
Vi erbjuder samma sak till alla kunder. Vi har bara B körkort för närvarande, vilket ge 
oss en begränsade möjligheter, men gör oss även unika på ett sätt då vi endast är inriktade 
på en sak.  
  
8 - Har ni någon slags kunddatabas? 
Nej, det har vi inte, eftersom vi inte anser att vi har något behov för detta. Som jag sagt 
tidigare så har inte vi några långsiktiga relationer med våra kunder, men däremot stäver 
vi efter att ha nöjda kunder. Alla våra elever finns med i ett register där vi registrerar 
körlektioner och betalningar. 
 
9 - Har ni något slags medlemskap för kunder och hur funkar det? 
Nej, det har vi inte. 
 
10 - Försöker ni på något vis att erbjuda någonting mer eller annorlunda till era 
kunder än vad era konkurrenter erbjuder?  
Ja, vi har en datorsimulator för dem som inte suttit bakom ratten innan eller rädda för att 
göra det. Detta bjuder vi på, kunden debiteras bara för körlektionerna och teorin men inte 
för dessa övningar som andra konkurrenter ta betalt för. 
 
11 - Hur ser ni på service, är det en viktig del i er verksamhet? 
Service är en viktig del i vår bransch, tålamod och social kompetens. Det viktigaste anser 
jag dock är kommunikationsförmågan när vi arbetar tillsammans med kunden. 
 
12 - Känner ni till er verksamhets styrkor och svagheter och i så fall vilka är de? 
Styrka är vårt sätt som vi hanterar kunden på. Det viktigaste för oss är att tillfredställa 
och göra kunden nöjd, på detta sätt marknadsför vi oss billigt också eftersom ryktet sprids 
att vi är en bra körskola. 
Svagheter är att vi idag inte har tillräckliga resurser för att möta våra konkurrenter på 
marknaden på grund av finansiella begränsningar. Vi kan idag endast erbjuda 
övningskörning till B-körkortet. 
 
13 - Känner ni till er verksamhets möjligheter och hot och i så fall vilka är de? 
Möjlighet är att i framtiden försöka expandera och nå ut till fler kundgrupper än idag. Ett 
hot är att konkurrenterna ökar kraftigt. 
 
14 - Har ni utbildning inom marknadsföring eller har ni anlitat eller tagit hjälp av 
någon när det gäller marknadsföringen? 
Nej, jag har ingen utbildning inom marknadsföring, och inte anlitat någon eller tagit hjälp 
av någon heller. 
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15 - När ni startade er verksamhet, visste ni någonting om konkurrensen i 
staden/området och inom samma bransch? 
I början hade vi verksamheten vid sidan av vårt heltidsarbete då vi inte hade för avsikt att 
arbeta med körskolan på heltid, först när företaget växte tillräckligt nog ägnade vi oss 
heltid till att driva firman på heltid. På grund av detta visste vi inte mycket om 
konkurrenterna och när vi blev större då hade vi redan etablerat oss. 
 
16 - Tog ni reda på någonting om konkurrensen? Tyckte ni att det var någonting 
som var viktigt att ta reda på? 
Nu kan vi tycka att det är vissa saker som vi kan titta närmare på hos konkurrenterna, 
som till exempel vad de erbjuder och vad de konkurrerar med så som pris och utbud. Vi 
försöker ta reda på dessa faktorer och få idéer till vårt eget företag.  
 
17 - Utvecklade ni någon plan på hur ni skulle sköta er verksamhet? (affärsplan 
eller marknadsföringsplan) 
Nej, vi har inte den typen av planer. Däremot stävar vi efter att utveckla företaget och 
utöka vårt tjänsteutbud samt sköta vår verksamhet tillräckligt bra för att den ska fortsätta 
vara lönsam. 
 

Bil & Fritid AB 

Intervju, 2007-12-15, kl. 15.00-16.30, Sandviken 
 
Tommy Hellsvik äger och driver firman Bil & Fritid AB i Sandviken. Han har jobbat 
inom bilbranschen sedan 1976. Främst har han under denna tid haft egna verkstäder men 
de senaste åren har han även ägnat sig åt försäljning i sitt företag. De köper och säljer allt 
som har med fordon att göra; bilar, mopeder, fyrhjulingar samt tillbehör och reservdelar 
till moped och driver en verkstad där man enbart är inriktad på motorcyklar och mopeder. 
Firman har totalt fyra anställda i Sandviken. Förutom Tommy har företaget två försäljare 
och två anställda som arbetar i verkstaden. Företaget har också en butik och verkstad i 
Gävle där man har två anställda; en försäljare och en mekaniker. 
 
Tommys grundidé är att erbjuda ”just det kunden söker”. I intervjun med Tommy får vi 
följande svar på våra frågor. 
 
1 - Hur marknadsför ni er? 
Vi marknadsför oss genom våra nöjda kunder och deras goda referenser. 
 
2 - På vilket sätt når ni ut till era kunder? 
Mest genom vår hemsida (www.bilofritid.com) som vi nuförtiden fokuserar mest på, men 
även en annonsplats i de lokala tidningarna då och då. 

 
3 - Tycker ni att ni lyckas attrahera nya kunder med de nuvarande 
marknadsföringsstrategier som ni har? 
Det är jag helt säkert på, eftersom vi av de flesta av nya kunder får reda på hur de hittade 
oss; genom hemsidan och andra kunder.  
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4 - Vilka kunder vänder ni er till? Exempel: ålder, kön, geografiskt område, 
inkomst med mera. 
Vi vänder oss till alla som behöver en begagnad bil, till dem som är intresserade av att 
köpa en motorcykel, moped eller reservdelar till mopeden. Sedan har vi också verkstad i 
både Sandviken och Gävle. 
 
5 - Har ni alltid vänt er till samma typ av kunder eller har ni sedan verksamheten 
startade utvecklat kontakt med nya grupper av kunder? Vilka? 
Vi hade från början bara begagnade bilar, med sedan har vi utvidgat vår verksamhet med 
mopeder och reservdelar till dessa. Då utvecklade vi också kontakt med nya grupper av 
kunder, främst ungdomar. 
 
6 - Strävar ni efter att utveckla er verksamhet med att försöka nå ut till ny 
grupp/grupper av kunder?  
Vi tror inte det, men man vet aldrig om något ny affärsmöjlighet dyker upp i framtiden, 
då kan vi utveckla vår verksamhet, men just nu vi har inte sådana planer. 
 
7 - Erbjuder ni samma sak till alla kunder eller har ni olika typer av kunder som ni 
erbjuder olika saker till? 
Vi erbjuder samma sak till alla våra kunder, vi har inte speciella erbjudanden till särskilda 
kunder. 
 
8 - Har ni någon slags kunddata bas? 
Nej, det har vi inte.  
 
9 - Har ni något slags medlemskap för kunder och hur funkar det? 
Nej, det har vi inte heller. 
 
10 - Försöker ni på något vis att erbjuda någonting mer eller annorlunda till era 
kunder än vad era konkurrenter erbjuder? 
Ja, det gör vi. Enligt våra nöjda kunder har vi bättre service än våra konkurrenter och 
lägre priser, och det var inte någonting som överraskade oss. 
 
11 - Hur ser ni på service, är det en viktig del i er verksamhet? 
Service är jätte viktigt. Kunderna ska till exempel kunna nå oss när de ringer. Om man 
vill ha nöjda kunder, särskild under garantitiden om något går sönder på bilen, måste 
kunden kunna nå oss för att vi snabbt ska kunna åka ut och ordna felet omedelbart. Detta 
tror vi är det som kunderna uppskattar mest, bra service. 
 
12 - Känner ni till er verksamhets styrkor och svagheter och i så fall vilka är de? 
Våra styrkor är att vi har varit i denna bransch länge och att vi har en stor och nöjd 
kundkrets. När det gäller våra svagheter är det nog att vi tappat lite fokus från 
begagnande bilar sedan vi startade med att sälja motorcykel och moped. 
 
13 - Känner ni till er verksamhets möjligheter och hot och i så fall vilka är de? 
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Vi ser möjligheter i och med att moped kommer att bli mer populär, speciellt när vi idag 
har mer fokus på miljön. Hot är EU-regler som man inte kan spekulera om och vilka krav 
eller förutsättning som kommer att gälla. 
 
14 - Har ni utbildning inom marknadsföring eller har ni anlitat eller tagit hjälp av 
någon när det gäller marknadsföringen? 
Nej, det har jag inte och jag har inte anlitat någon heller. 
 
15 - När ni startade er verksamhet, visste ni någonting om konkurrensen i 
staden/området och inom samma bransch? 
Självklart, Sandviken är en liten kommun så jag kände nästan alla. 
 
16 - Tog ni reda på någonting om konkurrensen? Tyckte ni att det var någonting 
som var viktigt att ta reda på? 
Nej, inte direkt, men jag kände redan väl till dem.  
 
17 - Utvecklade ni någon plan på hur ni skulle sköta er verksamhet? (affärsplan 
eller marknadsföringsplan) 
Markandsföringsplan har vi inte, men däremot tänker vi hela tiden på hur vi ska 
effektivisera och utveckla vår verksamhet. 
 

Eagle Bar & Restaurang AB 

Intervju, 2007-11-13, kl. 17.00-18.30, Södertälje 
 
Eagle Bar & Restaurang som öppnade 1994 hittar man i Södertälje. Från måndag till 
torsdag klockan 11.00 till 15:00 serverar man lunch, på kvällen erbjuder man à la carte 
meny. Fredagar och lördagar har man en à la carte meny dagtid och erbjuder pub och 
disco kvällstid. Lunchpriserna ligger alla under 100 kr, medan à la carte menyn håller 
högre standard, med dels bordservering och därmed högre priser. Ägaren Jimmy Bisse 
som vi intervjuat berättar att Eagle erbjuder sina gäster god mat och trivsam stämning och 
arbetar ständigt med att ha en stor och nöjd kundkrets. 
Eagle Bar & Restaurang är ett litet företag med sammanlagt sju heltidsanställda. Det 
finns inga planer på att bli större enligt Jimmy, utan företaget kommer att verka i en liten 
skala.  
 
1 - Hur marknadsför ni er? 
Det är viktigt för oss att synas och en annons i den lokala tidningen duger bra. Av mina 
tidigare erfarenheter i branschen anser jag att det räcker med annonsering, men att ha en 
bra relation med kunderna är ännu effektivare. 
 
Anledning till att vi använder oss av denna typ av marknadsföring är att det 
kostnadsmässigt går ihop med vår verksamhet. Vi har inte en stor budget för 
marknadsföring, därför är det vi kan erbjuda i restaurangen; maten, personalen och 
servicen det som vi kan påverka och konkurrera med. 
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2 - På vilket sätt når ni ut till era kunder? 
Vi har alltid vår annonsplats i de lokala tidningar, vår hemsida (www.melody.nu) och 
ibland annonserar vi om speciella erbjudanden och rabatter. Vi använder oss också av 
affischer och nöjda kunder som lockar nya. 
 
3 - Tycker ni att ni lyckas attrahera nya kunder med de nuvarande 
marknadsföringsstrategier som ni har? 
Det är svårt för oss att ta reda på detta, men vad vi märkt är att när vi tappar försäljningen 
återhämtar vi oss med hjälp av speciella erbjudanden eller rabatter. Det brukar till och 
med ibland ge bättre resultat än vad vi har väntat oss. 
 
Vi kan inte säga helt säkert att detta ger oss nya kunder, men vi satsar också mest på de 
kunder vi redan har för att inte förlora dem.  
 
4 - Vilka kunder vänder ni er till? Exempel: ålder, kön, geografiskt område, 
inkomst med mera. 
Vi har en åldersgräns och vänder oss till dem som är 21 år och äldre. Annars är det mest 
de som har råd att vara ute, vi tar inte hänsyn till kön, inkomst eller vart de kommer ifrån.  
 
5 - Har ni alltid vänt er till samma typ av kunder eller har ni sedan verksamheten 
startade utvecklat kontakt med nya grupper av kunder? Vilka? 
Vi vänder oss till samma typ av kunder, det vill säga de som vill och har råd att betala för 
ett roligt krogliv. Vi satsade inte med att utveckla kontakt med nya grupper av kunder, 
men vi kan inte förneka att vi utvecklats och fått nya gäster under tiden. 
 
6 - Strävar ni efter att utveckla er verksamhet med att försöka nå ut till ny 
grupp/grupper av kunder?  
Nej, det gör vi inte. Vi försöker att tillfredställa våra gäster. Nöjda gäster har alltid lockat 
nya gäster och utifrån de nya kunderna anpassar vi vår verksamhet. 
 
7 - Erbjuder ni samma sak till alla kunder eller har ni olika typer av kunder som ni 
erbjuder olika saker till? 
Med det breda sortiment som vi har på vår meny, erbjuder vi inte samma sak till alla utan 
vi har någonting som passar alla typer av människor. Vi försöker hela tiden att vara 
flexibla för att nå kundernas förväntningar, om någon gäst inte hittar någonting som han 
eller hon tycker om på vår meny då ordnar vi det. 
 
8 - Har ni någon slags kunddata bas? 
Nej, det har vi inte. 
 
9 - Har ni något slags medlemskap för kunder och hur funkar det? 
Nej, inte det heller. 
 
10 - Försöker ni på något vis att erbjuda någonting mer eller annorlunda till era 
kunder än vad era konkurrenter erbjuder? 
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Inte på lunchen, men på á la carte har vi helt annat utbud än vad våra konkurrenter har att 
erbjuda. Det som gör oss unika är att vi är de enda som kombinerar pub med disco och 
erbjuder live musik.  
 
11 - Hur ser ni på service, är det en viktig del i er verksamhet? 
Självklart, restaurangbranschen är serviceorienterad och vi lägger stor vikt på vår 
personal.  
 
12 - Känner ni till er verksamhets styrkor och svagheter och i så fall vilka är de? 
Vår styrka är att vi drivit Eagle ganska länge vilket gett oss en stabil kundkrets med 
återkommande gäster. Svaghet är alltid kapitalbrist för att kunna prova på annorlunda 
idéer och utmaningar.   
 
13 – Känner ni till er verksamhets möjligheter och hot och i så fall vilka är de? 
Hot är alltid den ökande konkurrenter. Möjligheter har jag lite svårt att se för närvarande 
på grund av kapitalbrist.   
 
14 - Har ni utbildning inom marknadsföring eller har ni anlitat eller tagit hjälp av 
någon när det gäller marknadsföringen? 
Nej, jag reflekterar inte över några marknadsföringsteorier när jag fattar 
marknadsföringsbeslut. Detta beror huvudsakligen på bristande finansiellt kapital och 
bristande kunskap. Om det funnits mer kapital hade jag förmodligen själv satt mig in i 
marknadsföringsteori eller anlitat någon professionell marknadsförare. 
 
15 - När ni startade er verksamhet, visste ni någonting om konkurrensen i 
staden/området och inom samma bransch? 
Ja, det gjorde vi. Att inte ha några större konkurrenter är varje företagares drömläge. Vi 
hade ”monopol” eftersom vi kombinerade restaurangen med pub och livemusik. Igen 
annan kunde erbjuda samma unika koncept, men vi kunde inte behålla den positionen för 
länge eftersom vår affärsidé är enkel att kopiera och under åren bildades många nya 
restauranger som bidragit till att konkurrensen ökat markant. 
 
16 - Tog ni reda på någonting om konkurrensen? Tyckte ni att det var någonting 
som var viktigt att ta reda på? 
Vi visste vad konkurrenterna erbjöd och vi försökte oss på att vara unika på något vis. 
Även om vi erbjuder liknande tjänster som andra har vi allt samlat på ett och samma 
ställe; lunch, à la carte, pub, disco och levande musik.  
 
17 - Utvecklade ni någon plan på hur ni skulle sköta er verksamhet? (affärsplan 
eller marknadsföringsplan) 
Nej, det har vi inte tänkt på eller utvecklat något. Jag har ingen 
marknadsföringsutbildning och därmed ingen kunskap inom området. Det som jag kan 
inom marknadsföring har jag lärt mig genom erfarenhet under mina 16 år i samma 
bransch. Jag har inte heller direkt haft behov av att lära mig något inom marknadsföring 
eftersom mina befintliga kunder rekommenderar vår restaurang. Av erfarenhet har jag lärt 
mig att nöjda kunder är den billigaste och effektivaste marknadsföring i alla branscher. 
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MMF Måleri AB 

Intervju, 2007-11-29, kl.13.30-15.00, Södertälje 
 
MMF (Matti med flera) Måleri AB startades 1996 av Matti Lehtinen. Företaget ligger i 
Södertälje och har för närvarande sex stycken anställda varav fem av dessa är utbildade 
målare. MMF Måleri är i huvudsak inriktade på traditionella målnings- och 
lackeringsarbeten så som lägenhetsunderhåll, reparationsmålningar, kontorsmålningar, 
sprutmålningsarbeten, fönsterrenovering med flera. 
 
I mars 2007 startade MMF Måleri en modern, miljöanpassad sprutlackering där man 
utför lackeringsarbeten av köksluckor/dörrar, inredningsdetaljer med mera. MMF 
Lackering drivs som ett eget bolag och ägs av Matti Lehtinen och Sven-Ove Axelsson. 
Anläggningen är miljöanpassad och finns i samma lokal som MMF Måleri. Sven-Ove 
Axelsson är ansvarig för lackeringen och har 30-årig erfarenhet av lackeringsarbeten. 
Intervjun som genomfördes med Matti Lehtinen gav oss följande svar på våra frågor. 
 
1 - Hur marknadsför ni er? 
Vi använder oss av konkurrensmedel som pris och produkt och försöker att sticka ut 
bland konkurrenterna genom att alltid ligga ett steg före, bland annat genom att ta hänsyn 
till miljön utan att försämra kvalitén. Vi använder oss också av olika media kanaler. 
 
2 - På vilket sätt når ni ut till era kunder?   
Vi satsar på att synas i de lokala tidningarna mest samt på vår hemsida 
(www.mmfmaleri.se). Vi försöker också försäkra oss om att våra kunder är så pass nöjda 
att de sprider ryktet vidare. Vi deltar också i kommunens aktiviteter och erbjuder 
kunderna vissa rabatter. Vi har även företagsnamnet på våra tjänstebilar så att vi syns när 
vi är ute och arbetar. 
 
3 - Tycker ni att ni lyckas attrahera nya kunder med de nuvarande 
marknadsföringsstrategier som ni har? 
Vi har hållit på sedan 1996 med stigande resultat, jag kan inte säkert säga att det är någon 
marknadsföringsstrategi som ligger bakom detta, men vi har lyckats attrahera nya kunder, 
till och med stora kunder som Telge Bostäder och HSB. 
 
4 - Vilka kunder vänder ni er till? Exempel: ålder, kön, geografiskt område, 
inkomst med mera. 
Vi vänder oss till bostadsföretag i första hand. Med dem kan vi få långvariga avtal med 
arbete som varar mellan ett och fem år. Därefter vänder vi oss även till privata villa- och 
husägarna. Vi satsar mest lokalt i Södertälje. 
 
5 - Har ni alltid vänt er till samma typ av kunder eller har ni sedan verksamheten 
startade utvecklat kontakt med nya grupper av kunder? Vilka? 
Vi fokuserar på samma typ av kunder, och vi har inte utvecklat kontakt med nya grupper 
av kunder. 
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6 - Strävar ni efter att utveckla er verksamhet med att försöka nå ut till ny 
grupp/grupper av kunder?  
Vi utvecklade vår verksamhet i och med vi i mars 2007 startade vår miljöanpassade 
sprutlackering, MMF Lackering, där vi utför lackeringsarbeten av köksluckor, dörrar, 
inredningsdetaljer med mera. Med detta stävar vi efter att nå en större del av marknaden 
än vad vi har idag och siktar på att bli lokalt ledande måleriföretag i Södertälje. De nya 
kunder i detta fal är de som konkurrenterna tappar. 
 
7 - Erbjuder ni samma sak till alla kunder eller har ni olika typer av kunder som ni 
erbjuder olika saker till? 
Generellt erbjuder vi samma sak till alla kunder, men när det gäller våra stora kunder, 
företagskunder, anpassar vi våra erbjudande efter de avtal vi tecknat med dem. Det kan 
skilja prismässigt beroende på avtalet förstås, dock erbjuder vi samma höga standard på 
kvalitén. 
 
8 - Har ni någon slags kunddata bas? 
Vi har det, men inte för marknadsföringssyfte, bara för att hantera kundfodringar och 
leverantörsskulderna.  
 
9 - Har ni något slags medlemskap för kunder och hur funkar det? 
Nej, det har vi inte det. 
 
10 - Försöker ni på något vis att erbjuda någonting mer eller annorlunda till era 
kunder än vad era konkurrenter erbjuder? 
Ja, det gör vi. Vi har en sorts garanti på kvalitén som varierar mellan 1 – 5 år, beroende 
på vilka kunder vi pratar om. Företagskundernas garanti är oftast mer än två år eller enligt 
avtalet. Om till exempel färgen på ett utfört arbete skulle släppa under denna period då är 
vi skyldiga att utföra reparation kostnadsfritt. 
 
11 - Hur ser ni på service, är det en viktig del i er verksamhet? 
Vi håller oss till leveranstider och är tillgängliga på kundmottagningen under kontors 
arbetes tider. Det viktigaste för oss är dock att inte lova mer än vad vi kan hålla och 
leverera. 
 
12 - Känner ni till er verksamhets styrkor och svagheter och i så fall vilka är de? 
Våra styrkor är att vi har högre kvalité än vad våra konkurrenter har, och att våra 
företagskunder är bland de största i kommunen. Dessa typer av kunderna (företag) är 
krävande när det gäller miljö och kvalité. Det för med sig högre kostnader som vi inte 
räknat med, och kapital är en av våra svagheter för tillfället i och med att vi i år etablerat 
miljöanpassad sprutlackering. 
 
13 - Känner ni till er verksamhets möjligheter och hot och i så fall vilka är de? 
Hot känner vi inte till, tvärtom ser vi mer möjligheter i och med att vi miljöanpassade oss. 
Vi räknar med att detta är en klok investering som vi gjort och att det lönar sig i 
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framtiden. Miljön blir viktigare i och med att det talas mycket om klimatförändringen och 
kunder blir villiga att betala lite mer för ett miljövänligt alternativ. 
 
14 - Har ni utbildning inom marknadsföring eller har ni anlitat eller tagit hjälp av 
någon när det gäller marknadsföringen? 
Nej, vi har ingen marknadsföringsutbildning. Det jag kan om marknadsföring har jag lärt 
mig genom erfarenhet under mina elva år med MMF Måleri. Jag har heller inte haft 
behov av att lära mig något inom marknadsföring eller anlita någon kunnig inom 
marknadsföringsområdet eftersom mina befintliga kunder alltid rekommenderat mig 
vidare. Att kunderna väljer oss framför konkurrenterna tror jag beror på att MMF Måleri 
är förtroendeingivande. 
En av de huvudkompetenser/karaktärsdrag som jag har störst användning av i 
marknadsföringssyfte är mitt omdöme. Det är den viktigaste men också den svåraste 
biten, att snabbt kunna läsa av människor och direkt känna vad kunden ifråga vill ha och 
vad som passar deras behov. 
 
15 - När ni startade er verksamhet, visste ni någonting om konkurrensen i 
staden/området och inom samma bransch? 
När vi startade vår verksamhet hade vi inte så många konkurrenter som vi har idag, men 
vi visste en hel del om dem. 
 
16 - Tog ni reda på någonting om konkurrensen? Tyckte ni att det var någonting 
som var viktigt att ta reda på? 
Nej, inte direkt eftersom vi varit med i branschen länge, redan innan vi startades vår 
verksamhet. 
 
17 - Utvecklade ni någon plan på hur ni skulle sköta er verksamhet? (affärsplan 
eller marknadsföringsplan) 
Vi har självklart vissa planer men inte nedskrivna eller välplanerade då tiden är en 
bristfaktor. Vi stävar efter att nå en större del av marknaden och siktar på att bli ledande 
måleriföretag i Södertälje och därefter kan inte jag spekulera om vi ska expandera till 
grannkommunerna eller inte men det är inte aktuellt just nu. 
 

Salong Michel 

Intervju, 2007-12-26, kl. 16.00-17.30, Södertälje 
 
Salong Michel är en enskild firma i Södertälje med sex stycken anställda. Salongen är 
belägen i en galleria och med välutbildade och rutinerade frisörer. Salong Michel är ett 
familjeföretag som varit i branschen i 30 år och består av ett team med frisörer i olika 
åldrar. 
Ägaren Georges Michel berättar att de är mycket måna om sina kunder och bra service 
och kvalité är viktigt i deras jobb. De vill tillgodose kundens alla behov, kundernas 
uppskattning gör jobbet roligare. Vi intervjuade Georges och han gav oss följande svar på 
våra frågor. 
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1 - Hur marknadsför ni er? 
Vi marknadsför oss genom våra kontakter, kunder och vår duktiga personal.  
 
2 - På vilket sätt når ni ut till era kunder? 
Vi annonserar i tidningar, är med i gula sidorna och har en egen hemsida på Internet 
(www.salongmichel.se). Salongen är belägen centralt där det passerar mycket människor 
varje dag, vi syns väl.  
 
3 - Tycker ni att ni lyckas attrahera nya kunder med de nuvarande 
marknadsföringsstrategier som ni har? 
Det tycker jag att vi gör, men mest effektivt har varit att införa ”drop in”, vi får många 
nya kunder på detta vis. 
 
4 - Vilka kunder vänder ni er till? Exempel: ålder, kön, geografiskt område, 
inkomst med mera. 
Vi vänder oss inte till några speciella grupper av kunder. Vi vänder oss till alla åldrar, har 
både herr- och damklippning. Geografiskt är vi begränsade till Södertälje där vi arbetar 
och bor. 
 
5 - Har ni alltid vänt er till samma typ av kunder eller har ni sedan verksamheten 
startade utvecklat kontakt med nya grupper av kunder? Vilka? 
Ja, men genom vår webbplats och drop in, som vi utvecklat med tiden, har vi också 
utvecklat kontakt med nya kunder. Via Internet har vi nog lockat en yngre klientel. 
 
6 - Strävar ni efter att utveckla er verksamhet med att försöka nå ut till ny 
grupp/grupper av kunder?  
Vi strävar efter att utveckla vår verksamhet, men vi gör inte någonting speciellt för att 
utvecklas, utan vi fortsätter som vi gör nu. 
 
7 - Erbjuder ni samma sak till alla kunder eller har ni olika typer av kunder som ni 
erbjuder olika saker till? 
Vi har olika typer av kunder och vi erbjuder olika behandlingar; klippning, färgning, 
slingor med mera. Vissa vill ha mer avancerad behandling medan andra besöker oss för 
klippning. Vi ordnar det kunden vill ha. 
 
8 - Har ni någon slags kunddata bas? 
Nej, det har vi inte. 
 
9 - Har ni något slags medlemskap för kunder och hur funkar det? 
Nej. 
 
10 - Försöker ni på något vis att erbjuda någonting mer eller annorlunda till era 
kunder än vad era konkurrenter erbjuder?  
Ja, vi erbjuder välutbildade, skickliga frisörer med stor erfarenhet. Jag tror att kunderna 
uppskattar detta. Att vi utför bra jobb kan kunden tydligt se på resultatet. 
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11 - Hur ser ni på service, är det en viktig del i er verksamhet? 
Det handlar mycket om service i den här typen av jobb, men även social kompetens hos 
vår personal. Detta är grunden till vår framgång. 
 
12 - Känner ni till er verksamhets styrkor och svagheter och i så fall vilka är de? 
Vi är ett familjeföretag och har varit med i branschen i 30 år samt att vi har ett team av 
professionella frisörer i olika åldrar, detta är en av våra stora styrkor. Däremot hinner vi 
inte med den ökade efterfrågan. Detta är en av våra svagheter, att inte kunna ta emot alla 
kunder och att vi har väntetider. 
 
13 - Känner ni till er verksamhets möjligheter och hot och i så fall vilka är de? 
Möjligheterna skulle vara att öka personal styrkan, anställa fler. Hot är att kvalitén 
försämras, att kunder inte är nöjda. 
 
14 - Har ni utbildning inom marknadsföring eller har ni anlitat eller tagit hjälp av 
någon när det gäller marknadsföringen? 
Nej, det har vi inte och vi har inte anlitat någon heller. 
 
15 - När ni startade er verksamhet, visste ni någonting om konkurrensen i 
staden/området och inom samma bransch? 
Våra konkurrenter har vi alltid haft koll på, från starten. Det är en av faktorer som 
bidragit till att vi lyckats så bra, att vi känner till marknaden och branschen. 
 
16 - Tog ni reda på någonting om konkurrensen? Tyckte ni att det var någonting 
som var viktigt att ta reda på? 
Vi var intresserade av att veta vad de erbjöd sina kunder, vilka priser de hade och så 
vidare. Vi strävade efter att inte vara sämre, tvärtom.  Vi ville vara bättre och tittade på 
vad vi kunde förbättra hos oss. 
 
17 - Utvecklade ni någon plan på hur ni skulle sköta er verksamhet? (affärsplan 
eller marknadsföringsplan) 
Nej, någon marknadsföringsplan har vi inte. Det viktiga är att själv veta vad man strävar 
efter och vill uppnå. 
 

Städtjänster AoB 

Intervju, 2007-11-21, kl. 10.30-11.30, Södertälje 
 
Städtjänster AoB är en enskild firma i Södertälje som startade 1992. Företaget erbjuder 
tjänster inom allt som har med städning att göra. Ägaren, Jonas Lindström, anser att 
företaget är inne i en expansionsfas och de arbetar ständigt med att ha en stor nöjda 
kundkrets. 
 
Företaget startade som en deltids verksamhet med endast ägaren och två deltids anställda. 
Under flera år växte företaget till så som den är utformad idag. Jonas Lindström arbetar 
heltid på företaget med två heltids anställda. 
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På grund av att företaget växt anser Jonas att det kan finnas möjlighet att i framtiden 
omvandla företaget till ett Aktiebolag, men han påpekat att detta inte är aktuellt i nuläget. 
Vi intervjuade Jonas och fick följande svar på våra frågor.    
 
1 - Hur marknadsför ni er? 
Vi marknadsför oss genom det vi kallar för ”referens metoden”, det vill säga genom 
rekommendation av våra nöjda kunder. Våra nöjda kunder råder andra potential kunder 
att anlita oss. 
 
2 - På vilket sätt når ni ut till era kunder? 
Utöver detta som vi kallas det för ”referens metoden”, når till våra kunder genom 
annonsering i lokala tidningar och gula sidorna. Vi använder oss inte av Internet särskilt 
mycket, men har en hemsida, (www.aobstad.se). 
  
3 - Tycker ni att ni lyckas attrahera nya kunder med de nuvarande 
marknadsföringsstrategier som ni har? 
Det gjorde vi, det syns tydligt på företagets resultat under de senaste åren.  
 
4 - Vilka kunder vänder ni er till? Exempel: ålder, kön, geografiskt område, 
inkomst med mera. 
Vi har tre stora kundgrupper; äldre människor/pensionärer, hushåll med barn och singlar. 
Geografiskt området är självklart Södertälje. 
 
5 - Har ni alltid vänt er till samma typ av kunder eller har ni sedan verksamheten 
startade utvecklat kontakt med nya grupper av kunder? Vilka? 
Vi har utvecklat kontakt med nya grupper av kunder, bland annat två barndaghem som 
anlitar oss för städning. 
 
6 - Strävar ni efter att utveckla er verksamhet med att försöka nå ut till ny 
grupp/grupper av kunder?  
Nej, det ligger inte i våra planer just nu att utveckla verksamheten på det sätt, men 
däremot kan vi behöva anställa en person till för att bli ännu effektivare.  
 
7 - Erbjuder ni samma sak till alla kunder eller har ni olika typer av kunder som ni 
erbjuder olika saker till? 
Vi erbjuder samma sak till alla våra kunder, men däremot bestämmer varje kund vad som 
passar just honom eller henne. Vissa kunder vill till exempel bara ha fönsterputsning, 
medan de städar resten själva, andra vill att vi städar hela lägenheten. 
 
8 - Har ni någon slags kunddata bas? 
Nej, det har vi inte. Vi har anlitat en faktureringsfirma för att ta hand om våra 
kundfakturor, på så vis slipper vi betalningsproblem med kunderna. 
 
9 - Har ni något slags medlemskap för kunder och hur funkar det? 
Nej, inte det heller. 
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10 - Försöker ni på något vis att erbjuda någonting mer eller annorlunda till era 
kunder än vad era konkurrenter erbjuder?  
Ja, absolut, vi erbjuder trevlig personal, flexibilitet och hög kvalitet till ett rimligt pris.  
 
11 - Hur ser ni på service, är det en viktig del i er verksamhet? 
Service är den absoluta grunden och den viktigaste faktorn till vår lönsamhet. Att möta 
kundernas förväntningar och tillfredställa dem är inte en lätt process, man måste fokusera 
på service.  
 
12 - Känner ni till er verksamhets styrkor och svagheter och i så fall vilka är de? 
Svaghet är brist på kapital, styrkorna är vår organisations koncept och hur vi levererar 
tjänsterna till våra kunder. 
 
13 - Känner ni till er verksamhets möjligheter och hot och i så fall vilka är de? 
Hot är att genom de nya reglerna vid köp av hushållsnära tjänster uppstod många nya 
företag och vi är oroliga att det kommer och bli överskott på utbudet på städtjänster, 
vilket kan leda till hård konkurrens samt att priserna pressas ner. Möjligheterna är att 
detta kan vara till vår fördel då kunderna ser skillnad på seriösa och mindre seriösa 
företag, det kan förbättra vår image ännu mer på marknaden. 
 
14 - Har ni utbildning inom marknadsföring eller har ni anlitat eller tagit hjälp av 
någon när det gäller marknadsföringen? 
Nej, det har jag inte, men jag har läst lite om ämnet. 
 
15 - När ni startade er verksamhet, visste ni någonting om konkurrensen i 
staden/området och inom samma bransch? 
Ja, det gjorde jag, men jag tog inte så mycket hänsyn till dem, jag anpassade mig till mina 
kunders behov vilket många av mina konkurrenter inte accepterad att göra på grund av att 
det inte lönade sig, men jag såg det hela från ett annat perspektiv, vilket uppskattades av 
mina kunder.  
 
16 - Tog ni reda på någonting om konkurrensen? Tyckte ni att det var någonting 
som var viktigt att ta reda på? 
Jag visste att de lokala städbolagen hade standard erbjudanden som kunden måste 
anpassa sig till. Det fanns inga alternativ för dessa kunder vilket jag använde till min 
fördel och tog fram alternativ som kunden kunde välja bland utan att behöva köpa ett helt 
paket.   
 
17 - Utvecklade ni någon plan på hur ni skulle sköta er verksamhet? (affärsplan 
eller marknadsföringsplan) 
Någon skriven plan finns inte, men jag har en bild av hur företaget ska skötas och vi är 
målmedvetna, vi kommer att utvecklas sakta men säkert. 
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