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Abstract 
 

Svensk titel:  Den lilla marknadsplanen – konsten att kombinera innovation och 

kreativitet med planering i små företag 

Engelsk titel:  The small marketing plan – how to combine innovation and 

creativity with planning in small businesses 

Utgivningsår:  2010 

Författare:   Frida Johansson och Marika Trygg 

Handledare:  Eva Gustafsson 

The interest for, and importance of, small businesses is increasing day by day. For the 

small business owner it could be a dream come true, and to society as a whole it concerns 

the contribution to an increased growth. An important aspect though, is that small 

businesses need to be created in a way that contributes to long term sustainable 

development. 

A marketing plan could be useful for a company in order to define the business and 

identify competitive advantages. Therefore, the plan is a helpful tool in trying to achieve 

profitability and long term development. However, the literature states that marketing 

planning cannot be applied in all kinds of businesses. The reason for this is the unique 

prerequisites of small firms. Scholars thus differ in opinion, stating that the entrepreneur 

needs to choose between working ad hoc or in a more planned and structured way. 

The purpose of this dissertation is to examine how small businesses can use marketing 

planning to combine creativity and innovation with planning in an efficient way. The 

study is of qualitative character and is based on a case study of a company called 

BittraBritta. By conducting a semi-structured interview with the two owners, we found 

that a perceived problem within the business is the wide range of products and services. 

This problem has made it difficult for them to define their business and to communicate 

their offerings. 

The study indicates that there is an increased need for long term planning in small 

businesses. However, it is of utter importance that the entrepreneurial spirit does not fade 

away in favor of planning. The creativity in the company needs to continuously be 

stimulated. The research has enabled us to create the model called “The small marketing 

plan”. It illustrates how small businesses can combine creativity and planning. By 

applying a more long term way of thinking, being more marketing oriented and making 

plans, the entrepreneur can estimate the future profitability. It also gives an overview of 

how a company’s recourses should be divided among different projects. By selecting 

which projects to invest in more carefully, the small business owner will gain more time 

to be creative. In this way a marketing plan can lead to projects being characterized by 

higher quality, which in turn contributes to an increased profitability.   

Keywords: Marketing plan, small businesses, marketing communication, networking, 

entrepreneurship, creativity and innovation. 
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Sammanfattning 
 

I dagens samhälle ökar intresset för, och vikten av, småföretagande alltmer. För den 

enskilde entreprenören handlar det om att en dröm kan gå i uppfyllelse, medan det för 

hela samhället innebär ett bidrag till ökad tillväxt. En viktig aspekt i sammanhanget är att 

små företag behöver byggas upp på ett sätt som ger en hållbar utveckling på lång sikt. 

 

Att utforma en marknadsplan kan hjälpa företag att definiera verksamheten och identifi-

era konkurrensfördelar. Planen är därmed ett verktyg för att nå lönsamhet och utveckling 

på lång sikt. Uppfattningen i litteraturen är dock att marknadsplanering inte är generellt 

tillämpbart i alla typer av företag. Anledningen till det är små företags unika förutsätt-

ningar. Forskare är av skilda åsikter och menar att entreprenörer måste välja att antingen 

arbeta ad hoc eller med stöd av planering.  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur små företag kan arbeta med marknads-

planering, så att de på ett effektivt sätt kan kombinera kreativitet och innovation med 

planering för att överleva de första kritiska åren och bli konkurrenskraftiga. Studien är av 

kvalitativ karaktär och är baserad på en fallbeskrivning av tvåmannaföretaget BittraBritta. 

Genom en semistrukturerad intervju med ägarna har det framkommit att de upplever att 

sitt breda produkt- och tjänsteutbud har lett till att företaget och dess erbjudande är svårt 

att definiera och kommunicera.  

 

Studien visar att det behövs ett mer långsiktigt tänkande i små företag. Det är dock viktigt 

entreprenörsandan inte kommer i skymundan av planering, utan att innovationen och 

kreativiteten i företaget fortsätter att stimuleras. Studien har mynnat ut i modellen Den 

lilla marknadsplanen, vilken är en arbetsmetod som syftar till att hjälpa små företag att 

kombinera kreativitet med planering. Genom att tänka långsiktigt, arbeta mer 

marknadsorienterat och planera kan entreprenören uppskatta den framtida lönsamheten i 

företaget och olika projekt. Det ger även en översikt kring hur företagets resurser kan 

fördelas så att de räcker till, eftersom det gäller att se att projekt kan underhållas efter att 

de startats. Genom att bli mer selektiva i satsningar på projekt kan företagaren få mer tid 

till att vara kreativ. På så vis kan planering leda till bättre kvalité på projekt från början 

till slut, vilket i sin tur bidrar till en ökad lönsamhet. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Nyckelord: Marknadsplan, småföretag, marknadskommunikation, nätverkande, 

entreprenörskap, kreativitet och innovation.  
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1. Inledning 

I kapitlet ger vi en bakgrundsbild av fallföretagets situation för att därefter diskutera oss fram till 

problemformuleringen. Vi redovisar även studiens syfte och förser läsaren med en disposition som 

ger en överblick över uppsatsens olika delar. 

1.1 Problembakgrund 

Vi är många som drömmer om att starta eget, att kunna arbeta med något vi brinner för och 

dessutom tjäna pengar på det. Många drömmer om det utan att göra slag i saken, medan vissa 

faktiskt förverkligar drömmen. I dagens samhälle ökar intresset för, och vikten av, små-

företagande. Bara i Sverige registrerades det under år 2009 cirka 56 000 nya företag
1
. Enligt 

Tillväxtverket (2010) bidrar småföretagande till landets tillväxt, vilket i sin tur bidrar till ökade 

resurser i samhället. Det poängteras även att det inte längre bara handlar om att skapa tillväxt på 

kort sikt, utan att företag behöver byggas upp på ett sätt som ger en hållbar utveckling på lång sikt.  

 

Ett av dessa nystartade företag är BittraBritta. Företaget som växt fram successivt under tre år 

består av duon Hanna Brotén och Jessica Nilsson. År 2008 registrerades varumärket och i 

september 2009 registrerade de företaget för att börja arbeta på heltid. De beskriver själva att de 

brinner för sitt företag och för vad de säljer och de betonar att de gör vad de tycker är roligt. De är 

inte rädda för utmaningar, utan säger att de gärna kastar sig in i nya projekt.   

 

BittraBritta arbetar med flera tjänsteområden och produkter. På tjänstesidan arbetar de med grafisk 

design och inredningar för företag och diverse events. När det gäller produkter formger de en del 

av utbudet själva, men de flesta är de återförsäljare av. Allt som säljs är närproducerat och 

värdegrunden som hela företaget vilar på är hållbarhet. Hittills har BittraBritta startat upp många 

olika projekt inom ramen för verksamheten, eftersom de gärna arbetar vidare på sina spontana 

idéer. Problemet de nu har stött på är att de har blivit breda och spretiga i sitt produkt- och 

tjänsteutbud. Hållbarhetskonceptet som säljargument är även något som de själv är osäkra på om 

det egentligen ger dem kunder. Det är inte heller något de segmenterar sina kunder utefter. Det gör 

att ägarna har svårt att definiera sig själva, vilket har bidragit till att kommunikationen till 

kunderna upplevs som svår. Kommunikationssvårigheterna har vidare lett till ytterligare ett 

problem. Företagets största inkomstkälla är i dagsläget en produkt, men Brotén och Nilsson vill 

egentligen att verksamheten ska vara inriktad mot tjänster. De upplever även att de har fastnat, 

eftersom de inte vet hur de ska få nya kunder och behålla dem.  

 

1.2 Problemdiskussion 

För att ett företag ska kunna åstadkomma en hållbar utveckling på lång sikt menar Mackintosh och 

Tynan (1994) att det krävs planering och en genomtänkt strategi. Det är viktigt ur flera synvinklar. 

O’Regan och Ghobadian (2002) säger att det viktigaste är att företaget och dess erbjudanden 

definieras och specificeras, vilket ger en klar bild över företagets verksamhet. Det leder vidare till 

att företaget kan skapa en tydligare position på marknaden för sin egen del, för konkurrenterna, 

                                                 
1
 http://bolagsverket.se/om_bolagsverket/statistik/index.asp, hämtad 2010-04-29 

http://bolagsverket.se/om_bolagsverket/statistik/index.asp
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samt för kunderna. Med en tydlig bild av vad företaget står för och vad de erbjuder, kan de mer 

distinkt kommunicera detta till kunden; på rätt sätt och genom rätt kanal (Dahlén & Lange, 2003).  

Stonehouse (2002) pratar också om strategisk planering, men menar dock att företag idag inte 

behöver göra alltför hårt strukturerade planer för den nära framtiden. Anledningen är att planerna 

ofta inte håller i dagens föränderliga värld. Han poängterar ändå att det är viktigt att sätta upp mål 

för att inte glömma vart företaget är på väg. Ett verktyg som används vid strategisk planering är 

marknadsplanen, vilken innefattar all planering rörande ett företags kunder, produkter och 

kommunikation (Kotler m fl., 2005). Enligt Koeppel (2005) är det största och vanligaste misstaget 

bland företag att de inte gör någon marknadsplan, vilken han menar är en kritisk del av varje 

företags övergripande planering. 

Enligt Europeiska Unionen definieras små företag vara allt ifrån den ensamme entreprenören upp 

till 49 anställda
2
. Ett problem för dessa mindre företag, vilket Gilmore, Carson och Grant (2001) 

beskriver har tagits upp i tidigare litteratur, är att de flesta teorier inom marknadsföring är skapade 

genom studier av stora företag och de är därför inte anpassade till små företags förutsättningar. En 

sådan förutsättning är bland annat att entreprenören behöver vara expert inom flera områden, 

såsom redovisning, marknadsföring och ledarskap (Carson & Cromie, 1990). McCartan-Quinn 

och Carson (2003) menar att entreprenörens breda ansvarsområde ofta leder till en brist på 

specialistkunskap inom marknadsföring, vilket de säger är en vanlig orsak till att små företag 

misslyckas. Vidare har små entreprenörsföretag fler unika egenskaper i jämförelse med stora 

företag. Resurserna är ofta mindre, dels i form av kunskap som vi nämnde ovan, men även i form 

av kapital och tid (Gilmore, Carson & Grant, 2001). Detta säger Mackintosh och Tynan (1994) 

leder till att företagen blir reaktiva och informella, samt att de har kort tidsram i sitt 

beslutsfattande.  

Mackintosh och Tynan (1994) framhåller att det finns två skolor när det gäller hur forskare menar 

att småföretagare bör arbeta. Den ena skolan förespråkar att den traditionella marknadsplaneringen 

kan anpassas till det lilla företagets förutsättningar. Swami och Porwal (2005) menar att 

planeringen ska verka som vägvisare för entreprenörer som vill skapa kundtillfredsställelse. Den 

andra skolan säger istället att de speciella förutsättningarna måste accepteras och att entreprenören 

bör tillåtas arbeta ad hoc. Anledningen är enligt Mackintosh och Tynan (1994) att flera forskare 

har argumenterat för att små företag måste vara flexibla och reaktiva för att kunna överleva. 

Därmed har nyttan med formell marknadsplanering ifrågasatts när det kommer till små företag. 

Baker och Sinkula (2009) menar att entreprenörens styrka och passion ofta ligger i kreativiteten, 

samt utforskandet av nya affärsmöjligheter. Det leder till att entreprenörens naturliga arbetssätt är 

att låta sitt skapande utgå från egna värderingar och preferenser för att sedan försöka attrahera 

kunder. Författarna poängterar dock att det är oerhört viktigt att komplettera med en marknads-

orientering för att entreprenören ska kunna uppnå lönsamhet i sin verksamhet. Det stöds även av 

Vargo och Lusch (2004) som beskriver att den senaste forskningen inom marknadsföring betonar 

                                                 
2
 http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/programfortillvaxt/cipeusprogramforkonkurrenskraftochinnovation/ 

eusdefinitionavsmfsme.4.21099e4211fdba8c87b800017125.html, hämtad 2010-04-29 

 

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/programfortillvaxt/cipeusprogramforkonkurrenskraftochinnovation/
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vikten av relationsmarknadsföring, vilket innebär fokus på kunderna och deras behov och 

önskemål.  

För att lyckas uppnå lönsamhet genom kundtillfredsställelse behöver det lilla företaget hitta en 

lösning som kombinerar kreativitet med planering. Som det ser ut i praktiken idag blir 

marknadsföringen lätt en bortprioriterad funktion, som ett resultat av entreprenörens bristande 

kunskap inom området. Det gör att marknadsföringens viktiga roll ofta blir missförstådd. Det leder 

till att marknadsföringen görs lite på en höft, vilket Carson och Cromie (1990) anser vara orsaken 

till en kaotisk bild av marknadsföringen. 

1.3 Problemformulering 

Med anledning av de olika områdenas karaktär, det vill säga entreprenörskapets kreativitet och 

den strategiska planeringens hårdare struktur, vill vi gå djupare in och undersöka huruvida 

företaget BittraBritta kan behålla, eller till och med främja, sin kreativa sida och idérikedom i 

kombination med en tydlig strategisk planering. Frågan vi ställer oss är: 

 

Hur bör ett litet företag kombinera ett innovativt och kreativt entreprenörskap, med strategier och 

marknadsplanering?  

1.4 Syfte 

Vi vill med uppsatsen bidra med kunskap när det gäller hur små företag kan arbeta med marknads-

planering. Uppfattningen idag är att entreprenörer måste välja att antingen arbeta ad hoc eller 

strategiskt. Vi vill undersöka hur de båda arbetssätten kan samspela, så att små företag på ett 

effektivt sätt kan kombinera sin kreativitet med planering för att kunna växa i önskad rikting och 

bli konkurrenskraftiga.  

Vi avser att, utifrån en så god verklighetsbeskrivning som möjligt, ge rekommendationer på hur 

marknadsplanen på ett effektivt och framgångsrikt sätt kan implementeras i små unga företag. 

Uppsatsen har därmed inledningsvis ett beskrivande syfte, vilket senare övergår till ett normativt 

syfte, eftersom vi förutom att beskriva även uttalar oss om hur det borde vara (Christensen m fl., 

2001) 

1.5 Disposition 

I kapitel två presenteras hur vi gått tillväga i uppsatsprocessen. I kapitel tre, vilket är 

undersökningens empiriska del, görs en beskrivning av fallföretaget BittraBritta. Därefter redogörs 

i kapitel fyra för relevant teori utifrån de teman som identifierats i fallbeskrivningen. Sedan 

appliceras teorin på det specifika fallet i kapitel fem, vilket är första steget i analysen. Här 

analyseras och dras normativa slutsatser om hur BittraBritta arbetar i praktiken, genom att 

etikettera arbetssättet med hjälp av befintliga och nya begrepp. I kapitel sex fortsätter analysen, 

genom att vi ser närmare på potentiella utvecklingsområden. Kapitlet inleds med att diskutera 

utvecklingsområden specifikt för BittraBritta. Utifrån de upptäckterna konkretiseras och 

visualiseras en arbetsmetod i form av en modell, vilken avses gälla för små företag i allmänhet. 

Slutsatserna i kapitel sju svarar på hur ett litet företag på bästa sätt kan kombinera ett innovativt 

och kreativt entreprenörskap, med strategier och marknadsplanering. 
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2. Metod 

Avsnittet beskriver hur vi har gått tillväga i vår undersökning. Här redogör vi för typ av ansats, 

datainsamlingsmetod, samt analysmetod. Vi avslutar med en diskussion rörande validitet och 

reliabilitet. 

2.1 Fallstudieansats 

En undersöknings ansats handlar om undersökningens bredd och djup, i kombination med den 

tidsmässiga dimensionen. I undersökningen har vi varit ute efter att skapa en så grundlig förståelse 

som möjligt av den aktuella verksamhetens situation. Det betyder att vi enbart har fokuserat på 

BittraBritta som fallföretag i den situation de befinner sig just nu. Vi ville alltså med uppsatsen 

hjälpa BittraBritta genom att kartlägga den aktuella situationen som de upplever som 

svårhanterlig. Det leder till en ansats som är smal och djup, vilken benämns fallstudieansats 

(Christensen m fl. 2001). Vi var dock måna om att utforma studien så att de rekommendationer 

som tagits fram specifikt för BittraBritta även skulle generera en generell arbetsmodell som är 

tillämpbar på små företag i liknande situation.  

2.1.1 Kvalitativ studie 

Undersökningen är tänkt att bidra till en så god helhetsbild som möjligt av det aktuella 

fallföretaget BittraBritta. Vi valde därför att göra en undersökning av kvalitativ karaktär, vilket 

kännetecknas av att vi som forskare försöker att tolka och förstå en helhetsbild istället för att 

fokusera på enskilda delar (Christensen m fl. 2001). Istället för att ta del av hård fakta och 

statistik, var ambitionen att i så stor utsträckning som möjligt ta reda på hur ägarna tänker och 

resonerar i sitt arbete för att kunna se de unika dragen i verksamheten. Det betyder enligt 

Johannessen och Tufte (2003) att vi kunde uppnå en högre flexibilitet i resonemangen, vilken 

kännetecknar den kvalitativa ansatsen. På så sätt kunde vi forma rekommendationer som var 

anpassade efter BittraBrittas specifika fall, för att inte förlora de unika dragen. Detta ansåg vi vara 

den mest lämpade metoden för att det beskrivande och normativa syftet skulle uppfyllas.  

2.1.2 Semistrukturerad intervju 

Fallföretaget består av de två ägarna Brotén och Nilsson, vilket gjorde att de blev vårt självklara 

val av respondenter. Under ett inledande möte på två timmar presenterades företaget, dess 

situation och upplevda problem. Detta möte genererade tankar och idéer på problemområden till 

uppsatsen, men avsågs inte från vår sida vara en intervju. För att nå fram till en djupare förståelse 

föreslår Christensen m fl. (2001) att forskaren ska använda metoder som genererar ett mer 

inträngande och innehållsrikt material. De menar därför att intervjuer är att föredra. 

Respondenterna kan då uttala sig med sina egna ord och intervjuaren kan i sin tur ställa 

följdfrågor. Efter överläggning kom vi fram till att en intervju med de två ägarna skulle generera 

information till en djupare förståelse.  

 

Vid intervjun ville vi i så hög grad som möjligt låta informanterna styra samtalet för att vi lättare 

skulle kunna upptäcka förhållanden som vi inte hade tänkt på i förväg. Intervjun vi genomförde 

var därför av semistrukturerad karaktär. Med en friare struktur på intervjun styrde vi som 

intervjuare till en mindre grad in respondenterna på specifika områden. Det gjorde att samtalet 

kom att formas utefter ägarnas bild av verkligheten och risken att vi skulle lägga orden i munnen 
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på dem minskade (Christensen m fl. 2001). Det tillät oss att med stöd av en intervjuguide (se 

bilaga 1) med ett antal teman, låta respondenterna tala fritt kring dessa. Till vår hjälp hade vi vissa 

direkta frågor som vi kände att vi verkligen ville och behövde ställa. Frågorna var även en hjälp 

till att behålla fokus på samtalet, eftersom Christensen m fl. menar att en fara med en 

ostrukturerad intervju är att det är lätt att den spårar ur och att samtalet förlorar fokus. Intervjun 

varade i två och en halv timmar och allt som sades under den tiden dokumenterades med en 

diktafon. Samtalet spelades upp igen direkt efteråt för att ge oss möjlighet att komplettera våra 

anteckningar och ta ut användbara citat. Det empiriska resultatet sammanställdes därefter i en 

fallbeskrivning, vilket enligt Lindgren (1982 se Norén, 1990) är en konsistent och väl bearbetad 

beskrivning av ett visst fenomen eller specifik situation. Syftet med det var att göra en utförlig 

beskrivning av verksamheten samt aktörernas föreställningar och upplevelser av den aktuella 

situationen. 

2.1.3 Samspel mellan teori och empiri 

Intervjun hos BittraBritta var det första steget i vår studie. Utifrån informationen vi erhöll 

identifierade vi teman, vilka sedan styrde vår litteratursökning. Det tillvägagångssättet kallas för 

induktion (Backman 2008). Enligt Patel och Davidson (1994) följer den induktiva forskaren 

upptäckandets väg. För oss har det inneburit att vi har kunnat studera vårt fallföretag utan att först 

ha förankrat undersökningen i tidigare vedertagen teori. Med hänsyn till fyra års högskolestudier 

är vi dock medvetna om att våra egna idéer och föreställningar har kommit att påverka vilka teman 

som har identifierats utifrån intervjun. Det är vidare dessa teman som har legat till grund för 

analysarbetet och de slutsatser som vi har kommit fram till. 

2.1.4 Primärdata 

Uppsatsen bygger först och främst på material från en intervju med fallföretagets båda ägare. Som 

ett led i insamlingen av information till undersökningen har vi även använt oss av information på 

BittraBrittas hemsida och blogg samt tidningsartiklar från dagspress och magasin. Dessa data 

benämns vanligtvis primärdata, eftersom de samlats in i syfte att utgöra underlag för analys i en 

specifik undersökning (Christensen m fl. 2001). 

2.2 Analysmetod 

Analysarbetet påbörjades redan under intervjutillfället, vilket enligt Christensen m fl. (2001) är ett 

tydligt kännetecken på en kvalitativ analys. Det är vi som undersökare och insamlare av materialet 

som också genomför analysen, vilket gör att det är nästintill oundvikligt att redan från början 

bearbeta den information som erhålls. Enligt Christensen m fl. är det en fördel börja bearbeta 

materialet direkt, eftersom det annars riskerar att bli alltför tungt att genomföra analysarbetet. 

Resultatet kan annars bli en ytlig och intetsägande analys. 

 

Syftet med hela analysprocessen har varit att arbeta oss fram till en slutsats som besvarar 

problemformuleringen. Vi behövde först och främst hitta det underliggande mönster som 

utkristalliserat sig vid intervjun. De nyckelord och teman vi fann utifrån BittraBrittas aktuella 

situation låg sedan till grund för litteratursökningen. Därefter analyserades fallföretagets 

nuvarande arbetssätt med hjälp av den teoretiska referensramen. Detta ansåg vi vara en viktig del i 

studien för att kunna grunda rekommendationer på hur de bör arbeta utifrån hur de faktiskt arbetar 

idag. Vi ville alltså kunna ge rekommendationer som i största mån skulle tillåta företaget att 

behålla dess unika drag och företagskultur. För att till fullo kunna beskriva BittraBrittas 
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marknadsföring i praktiken har vi använt oss av vedertagna marknadsföringsbegrepp och i den 

mån de inte räckte till för att beskriva arbetssättet har nya begrepp tagits fram. Begreppen belyses 

genom kursivering i kapitel fem. När vi tyckte oss ha fått en helhetsbild över den aktuella 

situationen ansåg vi oss ha uppnått teoretisk mättnad (Christensen m fl. 2001). Utifrån mönstret 

hur de arbetar diskuterade vi oss med stöd från vår teoretiska referensram fram till hur BittraBritta 

skulle kunna arbeta med, samt gynnas av, en marknadsplan.  

 

De förbättringsområden vi har identifierat hos BittraBritta, redovisas även som vanliga problem i 

vår litteraturgenomgång. Vi har därför kunnat ta våra rekommendationer angående marknads-

planering i det specifika fallet till att gälla småföretag i allmänhet. För att förtydliga vårt 

rekommenderade arbetssätt har vi visualiserat det i en förklarande modell. Därefter ansåg vi oss 

kunna dra välgrundade slutsatser som svarar på vår inledande frågeställning samt uppfyller 

studiens syfte.  

2.3 Reliabilitet och validitet 

Eftersom studien är av kvalitativ karaktär, menar Christensen m fl. (2001) att begreppet reliabilitet 

är irrelevant, eftersom det syftar till vilken grad resultatet kan upprepas om undersökningen läggs 

upp på ett identiskt vis. Det är närmast omöjligt att uppnå reliabilitet här, eftersom det är vi som 

forskare som genomför analysen vid denna specifika tidpunkt. Det innebär att ingen, inklusive oss 

själva, skulle kunna göra om exakt samma undersökning igen. Författarna hänvisar istället till 

andra kriterier som kan kopplas till begreppet validitet. 

 

Vi menar att undersökningen har en god inre validitet, vilket syftar till studiens trovärdighet och 

dess överensstämmelse med verkligheten. För att uppnå detta var vi systematiska i vårt 

insamlingsarbete och öppna med att redovisa varje steg i processen. Vi har varit noggranna och 

ödmjuka inför materialet för att undvika att dra förhastade slutsatser. För att på bästa sätt beskriva 

fallet trovärdigt har vi i fallbeskrivningen använt oss av faktiska citat från respondenterna själva, 

vilka har markerats inom citationstecken. Vi har under processen med fallbeskrivningen varit 

noggranna med att inte lägga in några egna analyser och tolkningar. För att inte vinkla texten åt 

något håll har vi även tänkt på vikten att ta med motstridiga uppgifter (Norén, 1990). För att 

försäkra oss om fallbeskrivningens överensstämmelse med verkligheten skickade vi texten till 

respondenterna för deras godkännande. 

 

Validitetsbegreppet innehåller även en yttre dimension, vilken syftar till grad av generaliserbarhet. 

Eftersom vi har genomfört en kvalitativ studie kan vi inte kan tala om någon statistisk 

generaliserbarhet, utan istället om en arbetshypotes (Christensen m fl. 2001). Det innebär att vi har 

haft som mål att fånga den för närvarande bästa lösningen på hur små företag på bästa sätt kan 

arbeta med marknadsplanering. Genom den modell vi presenterar är tanken att uppdragsgivarna 

ska uppfatta den så pass trovärdig att de vågar använda den som beslutsunderlag. 
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3. Fallbeskrivning av BittraBritta 

I kapitlet beskrivs fallföretaget BittraBritta. Vi inleder med ett historiskt perspektiv för att ge en 

uppfattning om hur företaget växt fram, innan vi presenterar de produkter och tjänster som 

företaget erbjuder idag. Därefter följer en beskrivning av vem BittraBritta är, det vill säga vad 

varumärket står för, vilka kunder företaget har, hur de arbetar med marknadsföring och 

försäljning samt hur deras framtida dröm ser ut. 

3.1 Historik 

Historien började år 2002, när Jessica Nilsson och Hanna Brotén träffades för att bli 

rumskompisar i Florens där de båda studerade. Redan då började de prata om en lada på landet, 

som skulle vara en kreativ plats. I september 2009 blev drömmen till verklighet, när de 

registrerade BittraBritta som företag. Istället för att husera i en lada på landet, sitter de dock sedan 

november 2009 i en lokal vid Klippan i Göteborg. 

 

År 2006 flyttade Nilsson och Brotén till Göteborg. De hittade en kurs vid Högskolan i Borås som 

de bestämde sig för att hoppa på. Valet av kurs baserade sig mycket på att den innehöll en stor del 

praktik. Det såg de som något positivt, eftersom tankarna om att starta eget fanns i bakhuvudet. 

Genom praktik skulle de kunna möta många viktiga kontakter. Den första viktiga kontakten kom 

att bli Tommy Petterson. Han hade ett företag som hette ARKFO, som står för Andra Rum, Konst, 

Fabriker och Objekt. Efter att Brotén och Nilsson lärt känna Petterson bestämdes att de skulle bli 

delägare med 5% i ARKFO och gick då med i företaget som formgivare.  

 

I februari 2008 fick duon ner vad de ville göra på papper och senare under året flyttade de in i 

företagsinkubatorn Katapults lokaler. Därmed fick de ett eget ”showroom” där de sålde 

närproducerade designprodukter. Istället för att betala hyra fick de i uppdrag att inreda hela 

kontoret. Under året blev de även agenter för Acqwool, som tillverkar ljudabsorbenter, i Västra 

Götaland. Det var en utveckling av ett samarbete som börjat med att de formgivit en produkt i 

Acqwools sortiment. Brotén och Nilsson fick också i uppdrag att under året skapa grafiska profiler 

till de andra företagen som huserade i Katapults lokaler. Året därpå registreras BittraBritta som 

varumärke. Namnet kom ifrån Broténs privata blogg med samma namn, som handlade om hennes 

frustration över dagens konsumtionsvanor och andra liknande aktuella frågor. De stora uppdragen 

under året var att styla och inreda de två eventen The Band Meeting och Nöjesguiden-galan. 

Ytterligare en milstolpe under året var att Ali Mohtadi, affärsutvecklare från Katapult, kom med 

idén om Swap-o-rama. Första försöket med klädbyte gjordes på Andra Långdagen, en dag som 

instiftats för att fira Andra Långgatan i Göteborg, under namnet Clothing Swap. En tid senare 

hölls första Swap-o-rama. År 2009 genomförs även det första stora inredningsprojektet i GP-huset 

åt Västsvensk Tidningsdistribution (VTD). I september registreras företaget och Brotén och 

Nilsson går in och jobbar heltid. I november flyttar de in i nya lokaler ute på Klippan i Göteborg.  

3.2 Produkter och tjänster 

På BittraBrittas hemsida presenterar företaget den värdegrund som verksamheten bygger 

på, enligt följande: 
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Designbyrån BittraBritta jobbar med formgivning, inredning och event. Vi 

konsumerar och formger med omtanke, mot hållbar utveckling och en sundare 

framtid. 
3
 

 

Hållbar utveckling är för oss en självklarhet. Vi ställer krav på oss och de företag 

vi samarbetar med att i möjligaste mån jobba mot det målet, vilket innebär en 

konsekvent hållning när det handlar om etik och miljö.
4
 

 

BittraBritta erbjuder följande tjänster och produkter beskrivna nedan, utan någon typ av inbördes 

ordning: 

 

Grafisk design 

Grafisk design är den tjänst som bringar in flest uppdrag till företaget i dagsläget. De uppdrag som 

kommit in har gällt bland annat illustrationer på förpackningar, logotyper samt framtagning av 

koncept till reklamutskick. När en kund väl har varit i kontakt med företaget en gång, händer det 

att kunden återkommer för ytterligare uppdrag.  

 

Återförsäljare av Acqwool 

Acqwool är ett företag som tillverkar designade ljudabsorbenter. Brotén och Nilsson varit med och 

designat och formgivit Qwaiet Screen 1 och 2 som är ljudisolerande skärmar. Materialet är 

tillverkat av 100% ull som upptar 85% av ljudet. Produktionen är miljövänlig och sker i Gällstad, 

vilket är i enlighet med BittraBrittas kärnvärden gällande hållbarhet och närproduktion. 

Ljudabsorbenten är den produkt som företaget tjänar mest pengar på idag, eftersom det ”ofta ger 

en bra summa pengar med hänsyn till att materialet är ganska dyrt, men jobbet går förhållandevis 

fort”. 

 

Inredningar 

Företaget erbjuder kreativa inredningar, allt från kontorsmiljöer till privata miljöer. Det inkluderar 

även montrar och styling av enskilda event. Mest vanligt är att det rör sig om kontorsmiljöer och 

tjänsten säljs ofta in tillsammans med Acqwools ljudabsorbenter. När Brotén och Nilsson åker ut 

till arbetsplatsen för att mäta ljudnivån och planera hur ljudabsorbenterna ska placeras, får de en 

möjlighet att ge idéer på vad som mer skulle kunna göras inredningsmässigt. Tidigare sågs 

inredning av event som en enskild tjänsteprodukt, men numer ingår de allt mer i den övergripande 

tjänsten inredning. 

 

Swap-o-rama 

Swap-o-rama är ett event där gästerna byter sina begagnade kläder med varandra. Det hela började 

med att duon ville ha en fest och trodde att detta kunde bli en ”kul grej”. Konceptet går ut på att 

varje gäst tar med sig tre plagg till en klubb eller lokal där eventet hålls. För varje plagg ges en 

guldpeng. Plaggen hängs sedan upp på galgar bakom ett skynke. Vid ett visst klockslag tas 

skynket bort och gästerna kan välja tre andra plagg att få med sig hem. Detta event har dragit till 

sig mycket uppmärksamhet från såväl unga tjejer och killar, som media. Ett misstag som 

upptäcktes av ägarna i efterhand var att endast namnet Swap-o-rama blivit känt. Att det var 

                                                 
3
 http://bittrabritta.se/bittrabritta.html, hämtad 2010-04-01 

4
 http://bittrabritta.se/bittrabritta.html, hämtad 2010-04-01 

http://bittrabritta.se/bittrabritta.html
http://bittrabritta.se/bittrabritta.html
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BittraBritta som stod bakom konceptet framgick för dåligt, vilket gjort att fler personer känner till 

Swap-o-rama än BittraBritta. Eventet har hållits 12 gånger.  

 

Kvällarna då eventet sker brukar gå plus minus noll, vilket gör att många timmars arbete blir 

obetalda. Även om Swap-o-rama inte gett mycket pengar, har konceptet fått PR värd cirka 

500 000 kronor. Ägarna beskriver att inom mediesfären går ryktet snabbt om vad som bör skrivas 

om. Intresset hos journalisterna väcktes genom att Nilsson stötte på en reporter på stan som ville 

intervjua henne om hennes kläder och stil, varpå Nilsson sa att journalisten var välkommen till 

deras event på Andra Långdagen. Därefter gick ryktet snabbt om att Brotén och Nilsson var en bra 

story att skriva om och Swap-o-rama blev en omskriven aktivitet. Det har lett bland annat till att 

folk som har hört talas om konceptet har bett ägarna att ta med konceptet till andra städer i 

Sverige. Namnet är ett varumärke, men det har många gånger blivit uppfattat som namnet på 

handlingen att byta kläder. Det har inneburit att andra klädbytardagar har blivit kallade för Swap-

o-rama, även om det inte har varit Brotén och Nilsson som har legat bakom.  

 

Inför varje Swap-o-rama är det mycket som behöver planeras. Först behöver de få en klubb eller 

lokal och det tar lång tid. Eftersom eventet även erbjuder kunderna att få plaggen omsydda på 

plats behövs sömmerskor som kan tänka sig att jobba gratis. Det behövs även sponsorer, vilket 

inte är helt lätt att få tag på. Den första sponsorn var Weekday. Det kom sig av att VD:ns bror 

köpte mobiltelefoner i butiken som Brotén arbetade halvtid i vid tillfället. De frågade då om de 

kunde få kontakt med VD:n och plötsligt satt de på hans kontor. Weekday sponsrade frakt, 

boende, en provkollektion, tryck, klubben och DJ. Som tidigare nämnts har Swap-o-rama inte 

varit vinstgivande, vilket har gjort att Brotén och Nilsson har övervägt att helt lägga ner konceptet. 

En eventuell vinst behöver komma från sponsorer, så att BittraBritta kan tjäna pengar på att hålla i 

eventet. Detta är något som kan ligga nära i tiden eftersom företag nyligen har frågat om 

BittraBritta kan hålla Swap-o-rama på olika tillställningar. Det kommer sig av att Swap-o-rama 

har blivit mer välkänt och därmed utgör ett dragplåster i sig. Nilsson sammanfattar det hela med 

att ”det tar tid för folk att fatta”. 

 

Träsoffan Älvan 

Älvan är en kökssoffa som Nilsson designat och som tillverkas vid beställning. Produktionen sker 

då i Göteborg och materialet som används är svenskt trä av högsta kvalité. Soffan marknadsförs 

via hemsidan och ett exemplar står i showroomet vid Klippan. Hittills har 2-3 exemplar blivit 

sålda och skulle någon ”droppa in” så går den att beställa. 

 

Bagage 

Bagage är namnet på en kollektion av ”risväskor”, vilka är tillverkade av gamla rispåsar som 

sushirestauranger ändå varit på väg att slänga. Hittills har väskorna sytts i Nääs Fabriker, för att 

hålla produkten närproducerad. Väskorna blir väldigt dyra i butik och kostar cirka 2500 kronor. 

Väskorna visades upp på modemässan Fresh Fish 2009, under konceptnamnet Bagage Brands. 

Detta koncept har sin egen hemsida samt blogg.  

 

Återförsäljare av Skandilock 

Skandilock tillverkar produkter av kohud och fårskinn. I utbudet finns kuddar, mattor, fällar, 

glasunderlägg och sittdynor. Samarbetet menar Brotén och Nilsson är ett naturligt val, eftersom 
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även Skandilock värnar om hållbar utveckling, specifikt ”djurens hälsa och jordens resurser”
5
. Om 

stilen passar, använder duon gärna dessa produkter i inredningsuppdrag som de får in. De har även 

inrett sitt eget showroom med fårskinnskuddarna som då också är till försäljning.  

 

Återförsäljare av Treeshoe 

Treeshoe tillverkar träskor med olika broderade mönster skapade av designers runt om i världen. 

Tillverkningen sker i Sverige och det unika är att varje modell endast görs i liten upplaga, aldrig 

fler är 300 par. Flera modeller visas upp i företagets showroom samt finns att se på hemsidan.  

3.2.1 Generellt om verksamheten 

”Basen” i verksamheten är idag grafiska jobb, men Brotén och Nilsson vill ha mer inredningsjobb. 

Det som dock genererar mest pengar är försäljningen av Acqwools ljudabsorbenter. Insatsen som 

krävs när en kund beställer materialet är att åka ut och göra en mätning av ljudet samt att 

bestämma hur ljudabsorbenten ska sättas upp på bästa och snyggaste sätt. ”Det tar bara en liten 

stund och vi tjänar flera tusen”. Det är därför viktigt att komma ihåg att försäljningen av 

ljudabsorbenter behöver vara en del av det grundläggande arbetet under veckorna. Den näst mest 

pengagenererande aktiviteten är inredningsuppdragen. På tredje plats kommer uppdrag inom 

grafisk design. 

 

Priset på konsulttjänsterna brukar ligga på runt 600 kronor per timme. Brotén och Nilsson tillåter 

förhandling om priset, men blir riktigt arga när kunderna försöker komma med skambud. För att 

behålla anseendet och respekten tackar de hellre nej till uppdrag där de erbjuds för liten ersättning. 

De tror att vissa kunder tror att de ska vara mycket billigare än konkurrenter för att de är små och 

nya. Vid ett tillfälle när de hade presenterat sina idéer ville kunden först slutföra arbetet själv, 

eftersom han ansåg att priset på uppdraget blev för dyrt. Dock ändrade sig kunden och BittraBritta 

fick genomföra arbetet. I efterhand blev kunden mycket nöjd och erkände att han skulle ha haft 

stora problem med att försöka genomföra det själv. 

 

Betalning har tidigare i vissa fall skett i form av annonser och PR, istället för pengar. Det har varit 

fallet med bland andra Nöjesguiden, när de inredde och stylade deras gala. När erbjudandet 

återkom i år, tackade Brotén och Nilsson nej eftersom de ville ha betalt, vilket Nöjesguiden inte 

kunde svara upp till. 

3.3 Vem är BittraBritta? 

BittraBritta är företagets registrerade varumärke och även namnet på den lilla tjej som utgör 

företagets logotyp (se bilaga 2). Nilsson och Brotén beskriver att; ”BittraBritta är nyfiken, kaxig, 

arg, vill förändra och göra något bra. Hon tar för sig och hon står för det hon gör. Det är mycket 

vi.” De har märkt att deras namn väcker uppmärksamhet, eftersom de får många frågor om 

ursprunget till det. 

 

De egenskaper och värderingar som ägarna har, har format företaget. Främst handlar det om deras 

nyfikenhet och brinnande intresse för att skapa, i kombination med att de värnar om hållbar 

utveckling.  Det gör att ord som närproducerat och miljövänligt präglar hela verksamheten. 

                                                 
5
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Duon gillar att jobba över gränser, alltså inom flera områden. De gillar även att arbeta ”från det 

lilla till det stora”, det vill säga allt från att göra en logga på tre timmar till att göra 

inredningsprojekt på tre månader. De har därför olika storlek på sina kunder. Nilsson framhåller 

hur roligt hon tycker det är att träffa olika typer av människor i jobbet. Hon menar att det är dumt 

att vara fördomsfull och tycker att varje person är betydelsefull. De kontrasterar det mot att en del 

företagsledare kan ge dem ett intryck av att inte vara så intresserade. Ibland kan de få känslan av 

att vissa VD:ar för stora företag kan uppträda nonchalant när de möter mindre företag, medan de 

istället kan vara mycket uppmärksamma vid förhandlingar med andra stora företag. 

 

Nilsson och Brotén ser sig själva som modiga när de tar sig an nya projekt. De har blivit mer 

modiga allteftersom tiden gått och de fått mer erfarenhet. Hade de gått och funderat över Swap-o-

rama i två till tre månader hade de kanske inte gjort det. Istället är de mer spontana och bara ”kör” 

när det kommer en idé. ”Oj, nu gör vi det här! Hur kom vi in på det här?” De menar samtidigt att 

det hade varit skönt med en tydligare uppdelning av varor och tjänster i företaget, eftersom de 

känner att det är invecklat att förklara verksamheten för potentiella kunder. 

 

Vad som driver Nilsson och Brotén att hålla igång företaget är främst att kunna styra över sig 

själv, att ha frihet under ansvar. ”Jag älskar utmaningar”, säger Nilsson, ”det är det som driver en”. 

”Jag hade nog aldrig klarat att vara anställd”, menar Brotén. De tror att de skulle bli uttråkade på 

ett vanligt jobb. De tycker också att ”det är jättecoolt att ha eget”, att de kan göra vad de vill. 

Vidare menar de att många drömmer om att starta eget, men vågar inte ta steget. Själv beskriver 

Brotén att hon inte riktigt vet hur hon hamnade här, ”man har mer gradvis slussats in liksom”. Det 

finns dock en negativ sida med att ha eget, vilken är den ångest som ligger över en att pengar 

måste in.  

 

Brotén och Nilsson vill att BittraBritta ska vara ett företag som kunderna kan lita på. ”Jag hoppas 

att man är folk som man vill jobba med, att man kan lita på oss, att vi är personliga”. Vad som gör 

dem unika är att de försöker lyfta fram det bästa ur kunden. De ”lägger mycket krut” på varje 

projekt, något som de tror är svårt för stora företag att göra. De arbetar, som tidigare nämnts, 

mycket med hållbarhetstänk. Brotén tvekar dock på om det i sig ger kunder, ”rent konkret”. 

Hittills har deras kunder uttryckt att de har stort förtroende för BittraBritta och att kunderna tycker 

att de är roliga, duktiga och inspirerande. De får mycket kunder på kontakter och de tror att andra 

ser dem som pigga, glada, framåt och nytänkande. Det är också en bild de själva har om sig. 

3.3.1 Kunder och målgrupp 

En ”typisk kund” gällande inredningsuppdrag beskriver de som en man i 40 årsåldern, vilken 

representerar ett mindre till medelstort företag och är ute efter något lite extra. Detta med det ”lilla 

extra” menar de är vad som skiljer dem från konkurrenterna som är mer standardiserade. För de 

grafiska uppdragen är målgruppen även här främst mindre företag som är relativt nystartade; ”det 

är mycket logotyper och så som efterfrågas”. När det kommer till konsumenter, har de själva 

definierat sin målgrupp på hemsidan för projektet med ”risväskan”, enligt följande;  

 

Du som tillhör vår målgrupp är en värdekonsument, alltså en finsmakare som 

gillar att spendera. Spendera med omtanke. Du är en frekvent krog- och 

kafébesökare, använder Internet till att ta kontakt med människor samt köper 
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gärna nya och begagnade kläder, skor och accessoarer. Vi själva tillhör nämligen 

denna grupp så vi känner till dig väl. Du är även miljömedveten och liksom oss, 

tröttnat på att ha dåligt samvete för att du konsumerar flitigt. Du vill göra en inte 

allt för stor insats för att förändra dina vanor och eventuellt även världen i större 

perspektiv.
6
  

 

Vad gäller de kunder de har och har haft, har de svårt för att se något speciellt mönster vad gäller 

bransch (se bilaga 3). Främst är det sådana företag som är lite lika dem själva, det vill säga; ”lite 

kreativa på något sätt. De kunder vi haft är nog också de som uppskattar och ser en fördel i att 

arbeta med ett mindre företag”. De säger att de främst vill rikta sig till mindre och medelstora 

företag just på grund utav detta med den personliga kontakten; ”det är roligare och lättare att göra 

ett bra jobb då”. Sedan menar de även att stora företag, även om de kan bringa in mycket pengar, 

ofta har så långdragna processer och så mycket rutin i allt de gör, vilket blir enormt tidskrävande. 

Så den huvudsakliga målgruppen sammanfattar de som; ”Mindre till medelstora företag som vill 

ha det lilla extra och uppskattar kreativitet och nytänkande”. 

 

Uppdraget på VTD var BittraBrittas första stora inredningsprojekt. Det kom sig av att de hade 

tagit kontakt med fastighetsskötaren för GP-huset. Anledningen var att de ville se hur det ser ut på 

ett stort kontor för att lära sig mer om hur de skulle kunna utforma produkten Qwaiet Screen som 

de skulle ta fram till företaget Acqwool. Några månader senare återkom värden och meddelade att 

VTD var i behov av ljudabsorbenter på kontoret och i kundtjänsten. Som en följd av det 

uppmärksammades även att två av sällskapsrummen i huset behövde ny inredning. Den händelsen 

gör att Nilsson understryker ytterligare att ”varje person man träffar kan ge något stort”. De 

kommenterar att det inte är vanligt att en fastighetsvärd blir kontaktad av inredningsbyråer, men 

att det egentligen är en sådan självklarhet att så fort någonting behöver ändras i huset så är det 

fastighetsskötaren som får komma med råd och förslag på åtgärder. Därför var det ett mycket bra 

drag som de egentligen inte hade någon bakomliggande taktik för. 

3.3.2 Marknadsföring och försäljning 

När de talar om att hitta nya kunder berättar de att detta är en av de jobbigare delarna av deras 

arbete, eftersom de tycker att det tar tid och är tråkigt. Tidigare när de sökte efter kunder använde 

de sig främst av Google och kontaktade sedan företag via telefon och mail. De uppger dock att de 

har upptäckt att detta är ett tidskrävande sätt som inte ger så mycket jobb, i alla fall inte direkt; 

”ibland kan de ju höra av sig ett halvår efter eller så och vilja träffa oss… så det är ju ändå inte 

helt bortkastat”.  

 

De säger att de flesta jobb de fått, har kommit genom kontakter och andra kunders kontakter. Det 

har gjort att de insett vikten av att dokumentera alla uppdrag de genomför, vilket inte alltid skett 

tidigare och är något som de ångrar. Kontakter är något som de värderar högt och de poängterar att 

de ser nätverkande som den absolut bästa marknadsföringen för dem i dagsläget.  De är ofta med 

på olika event och mingel för att ”visa upp sig” och de betonar att det har blivit en naturlig del för 

dem att alltid vara kontaktsökande; ”även på privata fester och liknande måste man ta tillfället i 

akt att knyta kontakter”. De menar vidare att ”de flesta projekten trillar man över”. De har varit 

gäster hos nätverket BNI (Business Network International) ett flertal gånger, vilket är en stor 

                                                 
6
 http://www.bagagebrands.com/value-consuler/, hämtad 2010-04-01 

http://www.bagagebrands.com/value-consuler/
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nätverksorganisation som finns över hela världen. Detta är något som de har planer på att bli 

medlemmar i, eftersom de ser stora fördelar med konceptet i och med att det finns möjlighet att ta 

del av varandras nätverk och på så vis få kontakt med nya kunder. De säger att de genom att ha 

någon annan som rekommenderar dem till ”sina kontakter”, blir mer förtroendegivande; ”man har 

så att säga nästan halva inne redan”. Anledningen till att de inte redan gått med i BNI beror på dels 

att det kostar en del och dels på att det är relativt tidskrävande; ”man träffas en gång i veckan och 

man måste vara med varje gång, om man inte kan måste man skicka dit någon annan som fyller 

din plats just då”. Till hösten hoppas de att de ska kunna gå med i detta nätverk. 

 

Brotén och Nilsson har nyligen gått en säljkurs och något de tagit fasta på därifrån är vikten av att 

hålla kvar kontakten med sina kunder; ”vi inser nu hur viktigt det är att man ska ta hand om den 

kunden man har haft”. De menar därför att de så mycket som möjligt försöker påminna kunden 

om att de finns, de bjuder till exempel in sina kunder när de har vernissage eller mingel av något 

slag och de försöker så mycket som möjligt ringa istället för att skicka mail; ”det är trevligare och 

mer personligt”. De menar att det främsta syftet med att höra av sig till kunden är att vara trevlig 

och ibland för att de exempelvis gjort ett uppdrag där kunden sagt att de är intresserade av 

inredning nästa år. Detta menar de är ett vanligt arbetssätt och att de flesta inredningsuppdrag 

kommer sig av att en kund först varit intresserad av Acqwool. De menar att det självklart är 

svårare att få flera inredningsuppdrag av samma kund än exempelvis grafiska jobb; ”där det 

naturligt uppstår nya behov av fler visitkort och så vidare”, men de menar att de så ofta som 

möjligt ändå försöker tänka ett steg vidare; ”ett jobb vi fått nu är inredning i en kontorsmiljö och 

vi har ju redan självklart tänkt att de måste ju ha en monter sedan också.” Sedan menar de att det 

aldrig är bortkastat att hålla kontakten då det på så vis kan uppstå ett naturligt nätverk; ”jag menar 

att vår kund kan komma att rekommendera oss till sin kund och så”. 

 

Sättet de arbetar på, tycker de främjar det personliga mötet med kunden, ”vi tar oss tid för varje 

kund, för att verkligen förstå kunden och göra det bästa för kunden”. Vad Brotén och Nilsson ser 

som negativt är att de i framtiden med mer projekt och uppdrag, kanske inte kommer att ha samma 

tid för personliga kundmöten, ”men”, fortsätter de; ”vi får ju självklart anställa, det är viktigt för 

oss att fortsätta arbeta på det här personliga sättet”. De tycker att just kundmöten är bland det 

roligaste i deras arbete och vad de främst gillar är det konceptuella i arbetet; ”att bygga upp en idé 

på konceptnivå framför detaljnivå”. De tycker att de har lärt sig mer och mer under resans gång 

med företaget; ”vi har blivit mycket skarpare, man lär sig hela tiden exempelvis när det gäller att 

marknadsföra sig och att sätta priser, allt”. De har insett att hela tänket med att driva företag 

påverkat dem; ”hela livet har liksom blivit mer business”. De poängterar att de insett vikten av att 

bli hårdare och mer affärsinriktade, de kommer till exempel inte att göra några mer events utan 

lön, om det inte är enormt bra PR. 

 

 När de tänker på möjliga sätt att marknadsföra sig i framtiden nämner de så kallad 

gerillamarknadsföring och menar att de gillar lite rebelliska sätt som väcker uppmärksamhet och 

att de skulle vilja; ”dra igång något som väcker ett stort medieuppbåd”. Dock tillägger de snabbt 

att de inte hunnit fundera närmare på något, just nu ligger all fokus på att få företaget att gå runt 

och att skaffa ”business kunder”, det vill säga företagskunder. När det gäller marknadsföring, 

uppger de att de vill ”få fram varumärket” på ett tydligare sätt till kunden. 
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BittraBritta har även en hemsida, där det visas produkter och tidigare uppdrag. Här finns även 

länkar till artiklar och andra medieinslag som handlat om BittraBritta. Ägarna är dock inte 

speciellt nöjda med sin nuvarande hemsida och de är mycket ivriga med att få en ny, eftersom de 

tycker att den ser ”barnslig” ut och att den känns ostrukturerad. De inser vikten av att ha ”rätt” 

information där och menar att det känns ”pinsamt” att hänvisa kunder dit som den ser ut i 

dagsläget. Därför poängetrar de att de tror att en bättre hemsida är mycket viktigt för företagets 

utveckling. Just nu finns dock inte resurser för att få hemsidan omgjord, men en skiss har gjorts på 

hur strukturen skulle kunna se ut. Vidare har även BittraBritta en blogg och är användare av 

Twitter och Facebook.  

3.3.3 Konkurrenter 

När de pratar om konkurrens nämner de att det finns fler agenter till företaget Acqwool runt om i 

landet, bland annat i Skåne och Stockholm. I Göteborg säljer även företaget Input, Acqwools 

produkter. Brotén och Nilsson menar dock att alla återförsäljare har olika inriktningar. I 

Stockholm är det enbart fokus på ljudisolering, medan Malmö har en tydlig ergonomisk 

inriktning. Själva står de för kreativa inredningar och design i kombination med ljudisoleringen. 

Vidare menar de att andra stora leverantörer av inredning till företag och kontor är Input, Senab 

och Kinnarps. De säger att det som karaktäriserar dessa leverantörer är att de är stora och 

välkända. ”De kan inte vara lika personliga och kundanpassade som vi är”. Vidare menar de att de 

erbjuder klassiska ”och lite tråkiga” inredningar, ”tar man Kinnarps får man det vanliga”. 

3.3.4 Välkommen hem till BittraBritta 

Drömscenariot inför framtiden involverar vad Brotén och Nilsson benämner som ”konceptbutik” 

och de vill flytta in till en större mer central lokal. Inspirationen att öppna en sådan butik kommer 

från att de sett att detta är en trend i södra Europa och i USA. Deras önskan är att ha en butik med 

försäljning och lokalen skulle även fungera som kontor varifrån de skulle utgå vid konsultuppdrag. 

De har även tankar om att hålla workshops och kanske anordna spelningar. Ytterligare ett 

önskemål är att det ska finnas ett litet café inne i lokalen; ”Vi vill liksom skapa känslan av att 

komma hem till Britta” säger Nilsson och menar att tanken är att kunden ska kunna beställa en 

kaffe och sedan gå och hämta en bok eller tidning och sätta sig i lugn och ro och läsa. Helt enkelt 

något nytt som får kunden att tänka; ”wow, vilket ställe, här vill jag hänga”. De har ingen direkt 

tidsplan på när detta skulle vara möjligt att sätta i verket, men de hoppas på att de kan flytta till en 

större och mer central lokal om två-tre år; ”men vem vet det kan ju vara om ett år också” säger 

Nilsson och poängterar att det är svårt att uppskatta.  

 

Ägarna är dock rörande överens om att det viktigaste just nu handlar om att få in mer kunder och 

uppdrag och stärka varumärket; ”viktigt att vi skapar ett bra och rejält namn” säger Brotén och 

tillägger att hon ser fram emot den dagen då de är så pass välkända att kunderna ringer till dem. 

Att få in mer kunder och uppdrag betyder mer pengar. De menar att det hade varit underbart få in 

tillräckligt för att kunna ta ut lön varje månad och kanske även få en riktig semester. De noterar 

även att det skulle betyda att de kunde ha råd att vara mer kräsna med uppdrag och kunna välja det 

de egentligen vill hålla på med, vilket främst är inredningsbiten.  

 

Så fort de har råd kommer de att satsa på att göra om hemsidan, ”det är verkligen prio ett”, samt 

anställa någon för att ta hand om bokföringen. Målen involverar även fler roliga samarbeten med 

människor där kemin fungerar, de menar att det gärna får vara med folk från andra branscher; 
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”förr var man mer inrutad på att kontakta de som höll på med samma som oss, men nu ser jag 

snarare att det finns mycket att vinna på att samarbeta ”över gränserna”, man kan lära sig så 

mycket av det” säger Nilsson. Något som även står högt upp på önskelistan är att få göra fler 

inspirationsresor, helst till New York och Tokyo. Duon poängterar att de vill jobba brett, men att 

grunden ska bestå av inredningsuppdrag. Det viktigaste tycker de är att få utlopp för sin kreativitet 

i sitt jobb. 
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4. Teoretisk referensram 

Utifrån fallbeskrivningen i föregående kapitel har teman identifierats, vilka sedan har styrt 

studiens litteratursökning. Kapitlets struktur är format för att gå ifrån en strategisk nivå ner till en 

mer operationell nivå.  

 

Inledningsvis redogörs för marknadsplanen som begrepp och vilka fördelar och nackdelar 

strategier och planering sägs medföra för ett företag. Sedan beskriver vi unika egenskaper och 

förutsättningar hos små företag. Därefter tittar vi mer specifikt på marknadsplanering hos 

småföretag och de arbetssätt, vilka enligt forskarna inom området är vanligt förekommande samt 

bäst lämpade för entreprenörer. Eftersom BittraBritta är ett tjänsteföretag, ser vi närmre på vilka 

metoder och tillvägagångssätt som förespråkas inom tjänstemarknadsföring. Under intervjun med 

ägarna framkom att de ser nätverkande som en viktig funktion i deras marknadsföring och därför 

redogörs för hur nätverkande kan användas i olika sammanhang. Avslutningsvis beskriver vi 

ytterligare metoder när det gäller att nå ut med budskap till kunder. 

4.1 Marknadsplanen 

Strategi är ett vanligt förekommande ord i affärssammanhang. Ordet har fått flera förslag till 

definitioner (Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, 1998). Författarna säger dock att vid en genomgång 

av de definitioner som har presenterats inom forskningen, framgår det att begreppet ofta omfattar 

ett antal återkommande inslag. De är; fokus på företagets långsiktiga plan, en matchning mellan 

företagets aktiviteter och dess omgivning med avseende att minimera hot och maximera 

möjligheter, samt matcha företagets aktiviteter med dess tillgängliga resurser. De menar även att 

en strategi är det mönster av tidigare beteende som ett företag kan se att de uppvisat konsekvent 

under en viss tid. O’Regan och Ghobadian (2002) menar vidare att med strategisk planering följer 

konkurrensfördelar. Anledningen är att företaget tar sig tid att tänka ut hur de ska bli överlägsna 

konkurrenterna. 

  

För att vidare förbättra sin affärsverksamhet och mer specifikt göra sin marknadsföring mer 

effektiv menar Mackintosh och Tynan (1994) att det är många forskare inom marknadsförings-

området som är eniga om att marknadsplanering är av väsentlig vikt för företag. Den är dessutom 

en del av American Marketing Associations (AMA) definition av marketing management: 

 

Marketing management is the process of planning and executing the conception, 

pricing, promotion, and distribution of ideas, goods, and services to create 

exchanges that satisfy individual and organizational goals. (Swami & Porwal, 

2005, s. 61) 

 

Brooksbank (1991) har samlat de egenskaper som krävs för att skilja en effektiv marknadsplan 

från en ineffektiv. De olika egenskaperna har han hittat i den utförliga forskningen om 

marknadsplanen som pågick under 1980-talet. Författaren presenterar sju olika karaktärsdrag som 

ett företag bör ta i beaktande i processen att utforma en marknadsplan. Först behöver planen ha ett 

starkt stöd från ledningen för att kunna implementeras och följas på ett framgångsrikt sätt. Det är 

viktigt att ledningen ser kunden som central i verksamheten och det är deras ansvar att förmedla 

en sådan värdering och kultur så att den genomsyrar företagets alla funktioner. För det andra bör 

planen vara utformad av personalen. Det har tre fördelar, nämligen att den bästa kompetensen i 
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företaget kommer till användning, personalen känner sig delaktiga i arbetet, samt att invändningar 

kan komma från operationell nivå om planerna är för orealistiska. För det tredje bör 

marknadsplanen vara baserad på noggranna undersökningar för att bli så effektiv som möjligt. Det 

innebär att den inte bara ska byggas på magkänsla, utan att hårdfakta ska användas från riktiga 

marknadsundersökningar. Fjärde egenskapen handlar om att ha fokus på extern konkurrens. 

Planen ska alltså inte vara ett försök att bara förbättra interna processer, utan målet ska vara att 

utforma planen så att företaget blir ett överlägset alternativ för kunderna. Den femte egenskapen 

betonar det viktiga med att vara proaktiv och visionsbaserad, att helt enkelt fånga kommande 

möjligheter innan de uppstått. Den sjätte egenskapen handlar om att planen behöver vara 

skräddarsydd och specifik. Genom att ge konkreta uppgifter till olika personer kan planen ses som 

mer hanterbar än som antingen för slapp eller för strikt. Till sist menar författaren att planen måste 

ses över kontinuerligt. Det ska inte ses som en årlig ritual att göra en marknadsplan, utan den ska 

ses över regelbundet och framför allt när det behövs.   

 

En marknadsplan syftar främst till att öka volym helst genom att öka kundnöjdheten och att vara 

bättre än konkurrenterna (Brooksbank, 1991). Han menar att det handlar om att ta fram 

konkurrensfördelar som företaget har i jämförelse med andra liknande företag. Konkurrens-

fördelarna bör representera värden som är viktiga för kunden, vilka gör att de stannar som kunder 

även om företag i omgivningen sänker sina priser. Brooksbank menar även att SWOT-analys och 

Product Life Cycle-analys kan vara två bra analyser att göra i samband med marknadsplanen. De 

ger en översikt och insikt i företagets och omgivningens förutsättningar, respektive produkternas 

förutsättningar. 

 

Koeppel (2005) anser att det största misstaget ett företag kan göra är att inte göra en 

marknadsplan. I sin lista över de tio största misstagen inom marknadsföring som företag vanligtvis 

gör hamnar det på första plats. Det grundar sig på att forskaren anser att marknadsplanen är en 

kritisk del i ett företags planering. Den hjälper till att utforma en produkt eller en tjänst så att den 

passar en nisch på marknaden. Det görs genom att målgruppen identifieras, och en plan görs för 

hur företaget ska nå sin målgrupp och få dem att köpa produkten eller tjänsten. Misstag nummer 

två är enligt författaren att inte göra en budget som passar planerna. Som klassiskt misstag 

nummer tre menar Koeppel att företag glömmer att välja medel för att nå sin målgrupp. 

Författaren menar att det är svårt att tillfredsställa alla och därför räcker det med att företaget 

riktar sin reklam mot de personer som ingår i målgruppen. Det gäller att välja kanal och typ av 

reklam som passar de personer företaget vill nå. Misstag nummer fyra är att inte utforma ett klart 

budskap mot kunderna. Allting som företaget sänder ut eller ger ifrån sig, menar författaren, bör 

signalera det grundläggande budskapet. Misstag fem går ut på att tro att produkten är så bra och 

unik att den säljer sig själv. Sjätte misstaget är att inte klargöra produktens fördel eller unique 

selling proposition, det vill säga vilket problem produkten löser för kunden. Koeppel framhåller 

slutligen att genom att åtgärda det första misstaget och faktiskt göra en marknadsplan kan de 

följande misstagen undvikas. 

4.2 Små företag och entreprenörskap  

Mackintosh och Tynans (1994) studie bekräftade att strategisk marknadsplanering inte 

förekommer hos små företag, vilket redan fanns konsensus om tidigare litteratur. De såg även att 

marknadsföring är missförstått och outnyttjat i de flesta små företag. En anledning till det var att 

det fanns brister i såväl kunskaper som färdigheter inom både marknadsföring och försäljning.  
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Carson och Cromie (1990) skriver i sin artikel att olika definitioner av små företag handlar om allt 

ifrån antal anställda och omsättning, till typ av affärsverksamhet och förutsättningar. Enligt 

Europeiska Unionens definition har små företag upp till 49 personer anställda och en omsättning 

som inte överstiger 10 miljoner euro om året
7
. Den vanligast förekommande beskrivningen av ett 

litet företag är dock dess relativa storlek i jämförelse med andra företag i branschen. Bland annat 

handlar det om begränsade resurser i form av tid, pengar och kunskap (Gilmore, Carson & Grant, 

2001). O’Gorman (2001) menar vidare att många små företag är beroende av ett fåtal nyckel-

kunder, har ett begränsat antal konkurrenter, samt framhäver vikten av kvalitativa konkurrens-

faktorer såsom personlig service istället för kostnads- och prisfördelar. McCartan-Quinn och 

Carson (2003) adderar även att företaget ska vara självständigt samt stå för en begränsad påverkan 

på övriga branschen. 

 

Även om storleken ingår i de flesta beskrivningar menar Carson och Cromie (1990) att det är 

andra egenskaper som främst gör att ett litet företag skiljer sig från större, nämligen typ av 

verksamhetsmål, ledningsstil samt utövande av marknadsföring. För att påvisa det tar författarna 

upp skillnaden mellan att vara en entreprenör eller att vara VD på ett företag. Swami och Porwal 

(2005) beskriver att det har uppkommit flera definitioner av entreprenörskap vid olika tider i 

historien. De menar därför att det inte finns någon konsensus kring definitionen av begreppet, utan 

listar istället tre gemensamma drag som går att finna i de flesta definitioner; kreativitet och 

innovation, samlandet av resurser för att skapa en ekonomisk verksamhet och möjligheten till 

tillväxt, dock med stor risk och osäkerhet. Som entreprenör menar Carson och Cromie (1990) att 

personen själv behöver vara expert på flera områden. Som VD är uppgiften istället att anställa 

experter på respektive område i företaget och sedan samordna deras arbete.  

 

Carson och Cromie (1990) skriver vidare att flera författare har identifierat skillnader mellan 

småföretagare och professionella marknadsförare som arbetar på större företag. De förstnämnda 

tenderar att ha negativ inställning till marknadsföring, ser det mest som en stor kostnad, 

distribution och försäljning som okontrollerbara problem, samt att de ser varje uppdrag som så 

pass unikt att det inte kan använda generella tillvägagångssätt gällande marknadsförningen. Det 

har även upptäckts att små företag generellt har en svaghet inom marknadsföring. Författarna 

menar att det kan bero på svårigheten att vara expert på alla områden samt att små företag har 

svårt att attrahera och betala för kvalificerad personal. De säger dessutom att expertis inom 

marknadsföring brukar vara bland de sista kompetenserna som småföretagaren prioriterar att ta in i 

företaget. 

 

McCartan-Quinn och Carson (2003) föreslår att för att förbättra små företags marknadsförings-

metoder behöver småföretagaren utbildas i marknadsföring. Det framkom i Mackintosh och 

Tynans (1994) studie att de flesta ägarna var ivriga att förbättra sina marknadsföringsinsatser. 

Sådan utbildning är dock enligt McCartan-Quinn och Carson (2003) problematisk till sin natur. 

Anledningen är att småföretagare tycker att det bästa sättet att lära sig är genom att göra någonting 

praktiskt. Ett problem blir då att många instruktörer inte har upplevt småföretagarens vardag och 

                                                 
7
 http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/programfortillvaxt/cipeusprogramforkonkurrenskraftochinnovation/ 

eusdefinitionavsmfsme.4.21099e4211fdba8c87b800017125.html, hämtad 2010-04-29 
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vilka problem som kan dyka upp. Författarna menar att det gör att deltagarna inte kan känna 

förtroende för instruktören och lärandet blir avbrutet. Vidare är problemet att de flesta kurser och 

böcker är anpassade till stora företags vardag och problem. 

 

När det kommer till tillväxt i det lilla företaget är det inte en självklarhet att det ligger som främsta 

fokus för alla entreprenörer. Enligt Marcketti, Niehm och Ruchita (2006) startas många företag där 

verksamheten speglar en passion eller ett intresse. De kallar den typen av entreprenörer för 

livsstilsentreprenörer. De menar att motivationen som fått dessa personer att starta företagen är att 

öka sin livskvalitet. För de företag som ändå vill sträva efter tillväxt menar O’Gorman (2001) att 

det kan härledas till två olika orsaker, antingen de strategiska besluten tagna av entreprenören eller 

omgivningens strukturella egenskaper. Med den senare orsaken menas att entreprenören har 

mycket liten påverkan på ett företags tillväxt. Det innebär även att om företagaren väljer att agera 

på en marknad med hög tillväxt ska hög tillväxt i företaget nästan komma på köpet.  

 

Även Baker och Sinkula (2009) talar om två olika synsätt på vad det är som formar ett litet 

företags kultur och riktning. De menar att ett företag antingen kan vara entreprenörsorienterat 

eller marknadsorienterat. Entreprenörsorientering föreslås reflektera till vilken utsträckning 

företaget antar identifiering och utforskande av nya affärsmöjligheter som överordnad princip. 

Marknadsorientering reflekterar istället till vilken utsträckning företaget använder tillfredsställelse 

av kundernas behov och önskningar som riktlinje för företaget. Anledningen till deras artikel, 

menar de, kommer sig av att tidigare forskning har visat att aktiviteter från de båda orienteringarna 

kan leda till lönsamhet i små företag om de endast existerar en åt gången. Det har dock visat sig att 

i undersökningar av företag som kombinerar de två begreppen samtidigt, försvinner direkta 

effekter från en entreprenörsorientering. 

 

Entreprenörsorientering beskrivs ofta i tre dimensioner; innovationsförmåga, förmåga att vara 

proaktiv, samt graden av risktagande. Innovationsförmågan handlar om vilja att stödja kreativitet 

och att experimentera kring nya produkter. Att vara proaktiv handlar om förmågan att ta initiativ 

då nya affärsmöjligheter dyker upp. Det är bland annat kopplat till begreppet First Mover 

Advantage, vilket innebär att ett företag får en fördel genom att vara först. Risktagandet handlar 

om viljan att investera i nya projekt och att våga skuldsätta sig i jakten på nya möjligheter. 

Innovationer från denna typ av inriktning kallas för radikala, eftersom de är helt nya. De baserar 

sig på ledningens visioner och insikter och inte på traditionella marknadsundersökningar. 

Marknadsorientering handlar istället om att grunda ett företags strategiska beslut på kundbaserad 

information. Företag med denna orientering prioriterar att lära sig om kunderna, faktorer som 

påverkar kunderna, samt faktorer som påverkar företagets förmåga att påverka och tillfredställa 

kunderna. De gör detta för att de tror på överlägsenheten i att ha kundtillfredsställelse som 

verksamhetsmål. 

I Baker och Sinkulas modell föreslår de en sekundär källa till lönsamhet, nämligen 

Innovationsframgång. De menar att olika koncept som genererats från en marknadsorientering 

eller en entreprenörsorienterig hamnar här om de blir framgångsrika. Det leder sedan direkt till 

lönsamhet. Vad de dock ser är att när det både finns en entreprenörsorientering och marknads-

orientering i ett företag leder entreprenörsorientering endast fram till innovationer och inte hela 

vägen fram till lönsamhet. Det finns alltså en risk att en entreprenörsorientering helt enkelt 

genererar innovationer utan någon vetskap om en potentiell marknad. I sin undersökning kommer 
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författarna fram till att marknadsorientering har en direkt positiv inverkan på lönsamhet, medan 

entreprenörsorienteringen har indirekt påverkan på lönsamhet via innovationsframgång. Dessutom 

var marknadsorienteringens direkta påverkan något starkare än entreprenörsorienteringens 

indirekta väg. 

4.3 Marknadsplanering i små företag 

Eftersom små entreprenörsföretag har unika egenskaper innebär det att de har andra förutsätt-

ningar än stora företag och kan därmed inte alltid tillämpa de konventionella marknadsförings-

strategier och modeller som passar stora företag (Gilmore, Carson & Grant, 2001).  Författarna 

menar därför att det gäller att komma på alternativa lösningar som passar det egna företaget och 

som entreprenör betyder det att arbetet sker genom att testa sig fram. Eftersom småföretagaren är 

naturligt involverad i alla delar av företaget, då även marknadsföringen, leder det till att marknads-

föringsstilen kan beskrivas som involved, att den förtröstar sig på intuitiva idéer och beslut samt 

framförallt på sunt förnuft (Carson & Cromie, 1990). De menar att småföretagare sysslar med 

marknadsföring, men på sina egna villkor och utefter vad företaget behöver inte utefter vad en 

teoretisk ram säger åt dem att göra. Författarna framhåller att små företag därmed ofta har en 

utmärkande marknadsföringsstil. De begränsade resurserna gör att marknadsföringen görs på en 

höft och som ett svar på någon händelse. Gilmore, Carson och Grant (2001) menar därmed att 

marknadsföringen anpassas efter rådande möjligheter och omständigheter, vilket kan bidra till en 

lätt ”kaotisk” bild av marknadsföringsarbetet. Vidare är marknadsföringen förenklad samt reaktiv 

på konkurrenternas drag (Carson & Cromie, 1990). 

Som tidigare beskrivits har Mackintosh och Tynan (1994) funnit att det är många författare inom 

marknadsföringsområdet som är eniga om att planering är av väsentlig vikt. Trots att det finns ett 

brett akademiskt underlag för fördelarna med planering är det enligt författarna få små företag som 

tillämpar teorin om marknadsplanering i praktiken på samma sätt som större företag (Mackintosh 

& Tynan, 1994; McCartan-Quinn & Carson, 2003). För att finna en lösning på hur små företag ska 

arbeta med planering, beskriver Mackintosh och Tynan (1994) att det talas om två olika 

tillvägagångssätt. Å ena sidan talas det om att små företag ska anpassa den klassiska strategiska 

planeringen till sin verksamhet för att nå framgång. Å andra sidan talas det om att det borde 

accepteras att små företag är annorlunda och att en ad hoc, icke-koordinerad inställning till 

marknadsföringen borde antas. 

Förespråkare av den förstnämnda lösningen är Swami och Porwal (2005), vilka använder sin 

traditionella modell (se bilaga 4) och menar att den ska verka som vägvisare för entreprenörer som 

vill tillgodose kundernas behov eller skapa kundtillfredsställelse. En sådan plan kan tillämpas när 

ett problem uppstått i verksamheten och inte bara vid nya idéer. Som steg två ska företaget göra en 

intern analys, vilket kan ses som ett tillfälle att formulera företagets vision och affärsidé om det 

inte gjorts tidigare. Därefter görs en kundanalys så att småföretagaren bland annat kan ta reda på 

kundernas egenskaper, värderingar, motivation och uppfattningar. Utifrån informationen kan 

målgruppen identifieras. Med en tydlig målgrupp menar författarna att entreprenören sedan kan 

arbeta för att positionera sig. Det innebär att forma erbjudandet på ett sådant sätt att företaget får 

en särskild plats i kundens medvetande. Vidare menar författarna att kommunikation är nyckeln 

till all påverkan. Målet för kommunikationen menar de kan vara kognitiv, affektiv eller 

beteendemässig. När budskapet ska formas är det mycket viktigt att ta hänsyn till dess innehåll, 

format och struktur samt källan som budskapet kommer att komma ifrån. 
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Författarna menar att det är viktigt att spara den erfarenhet som genereras inom ett företag. I 

mindre företag räcker det dock ofta med den kollektiva visheten hos ägarna. Företaget får 

feedback genom att se hur den framtagna produktmixen mottas. Genom denna återkoppling kan 

företagaren bli ännu vassare, nästa gång ett liknande problem uppstår. På så sätt är 

planen/modellen en ständigt pågående process. 

 

Alternativet att ha en mer ad hoc inställning, anser Mackintosh och Tynan (1994) kan vara 

lämpligt i ett tidigt stadium av tillväxt. De menar vidare att flera författare har argumenterat för att 

små företag måste vara flexibla och reaktiva för att kunna överleva. Därmed har nyttan med 

formell marknadsplanering ifrågasatts när det kommer till små företag. Dock finns mycket få 

förslag från förespråkarna av att arbeta ad hoc till hur de små företagen ska arbeta i praktiken. 

Carson och Cromie (1990) poängterar att det inte räcker att ta till traditionella metoder när det 

kommer till marknadsplanering i det lilla företaget, utan att det måste anpassas till det enskilda 

företagets förutsättningar. Annars kommer det att handla om att bota symptomen och inte 

patienten. De framhåller att det händer att teoretiker kallar småföretagens simpla tillvägagångssätt 

för dålig marknadsföring. Detta anser de är fel, eftersom insatsen bara är anpassad till de förut-

sättningar som finns. 

 

Mackintosh och Tynan (1994) beskriver att strategisk marknadsplanering ofta ses som svår att 

anpassa samt att den kan vara skrämmande för ägaren att genomföra. Det finns enligt dem tre 

egenskaper hos små företag som talar emot användandet av strategisk marknadsföring, nämligen 

deras tendens att vara reaktiva, informella samt kortsiktiga i sitt beslutsfattande. Att små företag är 

reaktiva kan bero på att de ser sig själva vara nära marknaden tack vare en liten kundkrets och att 

de därmed har tillräcklig förståelse för vad som händer. Författarna menar att det är ett 

missförstånd och att närvaro inte är tillräckligt för att skapa insikt i hur marknaden fungerar. För 

att istället kunna vara proaktiv krävs mer sofistikerad marknadskunskap, men problemet är att små 

företag tenderar att se extern marknadsinformation som en oviktig och onödig lyx. Att besluts-

fattandet är av informell karaktär, säger författarna kan vara en motsättning eftersom de flesta 

marknadsföringsteorier är skrivna för att passa stora företag med formellt och strukturerat 

beslutstagande. Slutligen tas beslut på en kortare tidshorisont, vilket författarna menar är tvärtemot 

vad strategisk planering syftar till. De nämner dock att marknadsplanering har ett annat syfte och 

därför borde göras på en årlig basis. Tidigare litteratur som författarna sökt igenom visar dock att 

planering på kort sikt i ett litet företag inte ens handlar om en årlig basis utan en daglig basis. För 

många småföretagare handlar det om en daglig kamp om överlevnad istället för att följa en 

genomtänkt marknadsplan. 

 

Eftersom Mackintosh och Tynan menar att beslut rörande marknadsföringen i ett litet företag 

tenderar att vara kreativa, opportunistiska och kortsiktiga, uppfattar de att det finns behov av mer 

långsiktig planering. De refererar till Meziou (1991, se Mackintosh & Tynan, 1994) som i sin 

studie fann att småföretagare uppfattar att de gör ett dåligt jobb när det kommer till att göra 

långsiktiga planer. Det gör dem mer sårbara för förändringar i ekonomin samt mindre kapabla att 

kunna ta vara på nya möjligheter på marknaden. För att bli mer proaktiva menar författaren att 

små företag därmed skulle behöva ta mer långsiktiga beslut.   
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Johnston, Gilmore och Carson (2008) tar utgångspunkt i att det inte går att förutspå framtiden 

eftersom ett företag inte är en isolerad enhet, utan verkar i en omgivning tillsammans med flera 

andra företag. Det gör att beslut som tas av det egna företaget samt av andra företag kommer att 

påverka omgivningen på ett sätt som är omöjligt att förutspå. Genom att skapa scenarier menar 

författarna att företaget kan få hjälp att identifiera de faktorer i omgivningen, vilka kan komma att 

ha en betydande roll i framtiden. Om ägaren sedan föreställer sig olika utgångar baserade på 

faktorerna kan företaget avgöra vilken grad av osäkerhet som följer. Det gör i sin tur att företaget 

kan överväga olika strategiska beslut. Genom att tillämpa scenarioplanering kan även individen bli 

bättre på att förstå sin omgivning och se vilka trender som kan komma att påverka företaget. Att 

genomföra en ”korrekt” scenarioanalys kan dock vara kostsamt i både tid och pengar. Därför 

menar författarna att små företag kan anpassa metoden. De skriver att för småföretagare kommer 

information rörande framtiden ofta från deras icke-konkurrerande nätverk. Den informationen 

tillåter små företag att ”öva” på framtida scenarier, såväl positiva som negativa. Genom att 

använda sig av scenarioplanering kan små företag bli mer självsäkra på att ta beslut på längre sikt.  

 

En egenskap som O’Gorman (2001) hittade hos företag med hög tillväxt var just deras villighet att 

investera i kostnader som är relaterade till och förebyggande för framtiden, såsom marknadsföring 

och produktutveckling. Han kunde även se att företag som diversifierar sitt utbud kring en central 

förmåga eller kunskap ofta uppvisar en bättre lönsamhet och större tillväxt än företag som 

diversifierar sig till områden som inte går att relatera till varandra. O’Gorman menar att eftersom 

små företag ofta är begränsade i sin ekonomi är det viktigt att fokusera sin strategi på en begränsad 

mängd produkter, marknader och kunder. Dessutom kunde han se att marknadspositionen är en 

viktig egenskap hos företag med snabb tillväxt. Slutsatsen i hans studie blev därmed att det första 

viktiga beslutet för ett litet företag att ta ställning till är “var vi ska konkurrera” tätt följt av “hur vi 

ska konkurrera”. Dock räcker det inte med att se till de strukturella egenskaperna hos omgivningen 

eller marknaden som företaget väljer att agera på, eftersom de blir mindre viktiga med tiden. För 

att lyckas med en bra tillväxt menar författaren att det gäller för entreprenören dels att välja en 

marknad med goda utvecklings- och tillväxtmöjligheter, dels att välja en strategi för hur 

konkurrensfördelar ska kunna uppnås.  

4.4 Att sälja en lösning 

De flesta forskare inom marknadsföring är överens om att bilden av marknaden har förändrats från 

den tid då marknadsföringens fokus låg på att sälja så mycket produkter som möjligt genom 

transaktionsmarknadsföring. Marknadsföring idag handlar enligt de flesta forskare, däribland 

Vargo och Lusch (2004), mer och mer om relationen till kunden och om att utgå från kundens 

behov och önskemål. En serviceorienterad process får stå i fokus. Marknadskommunikationen 

behöver enligt detta synsätt därför ses som en kommunikationsprocess, vilken karakteriseras av 

dialoger där det ständigt ställs och besvaras frågor och inte som en ensidig kommunikation. En 

annan aspekt som de tar upp, vilken utmärker den tjänstefokuserade och relationsbaserade synen 

på marknadsföring, är att kunden alltid bör ses som en coproducer snarare än en målgrupp och att 

denne kan vara aktiv och involverad i hela värde- och servicekedjan. För marknadsföraren bör 

målet vara att interaktivt designa erbjudanden som möter kundernas unika och ombytliga behov. 

Marknadsföringen är mer än en funktion, eftersom den bör integreras i hela organisationen för att 

vara lyckosam. Nyckelorden inom detta synsätt handlar därmed om interaktivitet, integration, 

kundanpassning och coproduction. 
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Vargo och Lusch (2004) menar att kunder egentligen inte är ute efter fysiska varor. 

Undermedvetet söker de efter mentala och fysiska aktiviteter som fyller deras behov, alternativt en 

person eller en fysisk produkt som gör det åt dem. Sammanfattningsvis är de alltså ute efter 

tjänster som tillfredställer ett upplevt behov. Även Swami och Porwal (2005) är inne på samma 

linje när de beskriver utvecklingen av marknadsföring och menar att vi idag befinner oss i ”the 

marketing concept”. Här gäller det att göra om sin marknadsföring från att vara en beskrivning av 

produktens eller tjänstens attribut, till att bli en beskrivning av vilka behov hos kunden som blir 

tillfredsställda med hjälp av produkten eller tjänsten. De poängterar att detta leder till olika sätt att 

se på konkurrens. En marknadsförare för läsk som vill fylla kundens begär, wants, kan se att 

endast andra läsksorter är konkurrenter, medan en marknadsförare som vill fylla kundens behov, 

needs, ser alla drycker som konkurrenter.  

 

Vargo och Lusch (2004) talar även de om konkurrens och de säger att kunskap är den absolut 

viktigaste konkurrensfördelen. Det gäller därför att fokusera på att bli ”bäst” på det företaget är 

bra på, eftersom det är omöjligt att vara bäst på allt. Det handlar om att kunna dra nytta av andras 

kunskaper genom att även dela med sig av sina egna samt att lära sig att se dessa kunskaper som 

resurser. De menar att företaget först och främst bör identifiera sina så kallade ”kärnkompetenser”, 

vilka representeras av företagets kunskaper samt att identifiera de kunder som kan dra fördel av 

dessa kunskaper. Företag kan med fördel ingå i nätverk med andra företag och gynnas av 

varandras specialistkunskaper. Om företag fokuserar på sina kärnkompetenser måste de etablera 

ett nätverk av resurser och outsourca nödvändiga kunskaper inom nätverket. Företag måste med 

andra ord lära sig att samarbeta och konkurrera samtidigt och de måste lära sig att ta hand om sina 

relationer. För små företag kan vikten av specialisering och utbyte av kunskaper som resurser dras 

än mer till sin spets, eftersom det ter sig naturligt att en entreprenör inte kan vara bäst på allt 

(Gilmore, Carson & Grant, 2001).  

 

Ännu viktigare blir samarbetet och närheten till kunden när ett företag erbjuder tjänster istället för 

fysiska produkter. På grund av att tjänster är mer eller mindre abstrakta och ogripbara blir det 

svårare för kunden att faktiskt se vad det är den köper, eftersom det inte går att ”prova” tjänsten 

innan. Grönroos (2007) anser därför att vad företag egentligen säljer till kunden är ett löfte om 

något. Eftersom ett löfte inte är något ”gripbart” för kunden innebär det att kunden kan känna att 

köpet innebär en viss risk. Enligt Lovelock och Wirtz (2007) innebär denna ökade osäkerhet hos 

kunden onekligen en utmaning för marknadsföraren som måste kommunicera på ett sätt som gör 

att budskapet kommer förbi de ”begränsningar” som en tjänsts egenskaper för med sig. 

 

Ett sätt att kringgå problematiken med att tjänster är abstrakta är, enligt Lovelock och Wirtz 

(2007), att använda sig av metaforer och liknelser som en beskrivning på känslan av tjänsten. 

Detta för att få kunden att verkligen ”känna” värdet i ett visst tjänsteerbjudande, eftersom kunden 

inte vet vad den exakt kan förvänta sig att få för sina pengar. För att hjälpa kunderna att bedöma 

värdet på en viss tjänst kan företag genom olika typer av påverkan belysa exempelvis 

kvalitetshöjande faktorer, så som kompetent personal och modern utrustning. Att belysa expertis 

som oftast tar plats ”bakom scen” framhåller författarna är ytterligare ett sätt att skapa ett 

förtroende hos potentiella kunder. Även word of mouth, det vill säga ryktesspridning människor 

emellan, är användbart av denna anledning, eftersom det är mer förtroendeingivande än reklam 

från företaget själva. Människor litar helt enkelt mer på varandra än på påtryckningar från 

företaget som ju självklart vill sälja (Grönroos, 2007). Det går även att använda sig av sådan typ 
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av kommunikation i sin marknadskommunikation och så att säga iscensätta word of mouth genom 

att låta ”vanliga” människor prata gott om företaget och dess tjänster (Lovelock & Wirtz, 2007).  

 

Det är dock viktigt att företag är realistiska i sådana sammanhang, eftersom det enligt Grönroos 

(2007) gäller att se till att uppfylla de höga förväntningar som företagets ”löfte” skapar hos 

kunden. Det kan annars leda till att de för högt ställda förväntningarna gör att kunden blir 

besviken. Enligt Grönroos kan företaget här utnyttja det faktum att kunden är med i tjänste-

processen. Genom att ha en kommunikation med kunden kan misstag rättas i tid och det är lättare 

att förstå kunden för att kunna göra denne så nöjd som möjligt. 

4.5 Nätverkande småföretag 

Vargo och Lusch (2004) talar om vikten att skaffa sig ett nätverk av affärspartners. Det är en följd 

av att det i dagens konkurrenssamhälle är svårt att tillhandahålla alla nödvändiga kompetenser 

själv. Även författarna Donckels och Lambrecht (1997) talar om nätverk och beskriver fenomenet 

som organiserade system av relationer mellan företaget och dess omvärld. Dessa relationer kan 

vara i olika former och det kan röra sig om bindningar mellan företag, vissa individer och/eller 

deltagandet i olika events. Författarna menar att nätverkande är ett bra verktyg för entreprenörer, 

eftersom det innebär ett mer informellt och opportunistiskt arbetssätt. De menar även att 

nätverkande som marknadsföringsmetod är speciellt värdefull just för den mindre affärssektorn, på 

grund av att en del av den sårbarhet som kommer med ”att man är liten” kan hållas borta genom 

en stödjande omgivning.  

4.5.1 Varför nätverkar småföretagare? 

 Gilmore, Carson och Grant (2001) är inne på samma linje som ovanstående författare och menar 

att nätverk är något som kommer naturligt för en entreprenör i ett mindre företag, just på grund av 

de begränsningar som tvingar fram alternativa arbetssätt. De poängterar även att nätverkande 

småföretag skiljer sig från stora organisationers nätverksstrategier, eftersom de ofta i 

entreprenörens fall tenderar att bli mer informellt än formellt. Gilmore, Carson och Grant menar 

att ett litet företags nätverkande ofta kännetecknas av att de är just mer informella, ostrukturerade, 

spontana och reaktiva, vilket ju var samma egenskaper som vi tidigare har beskrivit att ett litet 

företags marknadsföring tenderar att ha. Detta menar de beror på att det är just genom närverkande 

som de här företagen marknadsför sig och därmed har dessa egenskaper influerat nätverken. Det är 

helt enkelt så att företagens normala kommunikationsaktiviteter, så som interaktion och 

deltagande i olika affärs- och eventsammanhang, är vad som kallas nätverkande. För 

entreprenören är det ett naturligt arbetssätt, då det inte behöver ligga ett fokus på att mäta diverse 

ogripbara marknadsaktiviteter. De kan istället fokusera sina kostnader på enstaka medlemsavgifter 

och mindre utgifter på konkreta aktiviteter som de kan ha större kontroll över, såsom avgifter till 

mässor eller affärsmiddagar och liknande, vilket passar bättre med det lilla företagets sätt att 

arbeta.  

4.5.2 Att nätverka med konkurrenter och kunder  

Gilmore, Carson och Grant (2001) har definierat fyra olika typer av nätverk; Det personliga 

nätverket, vilket innebär alla de personliga kontakter som en företagsledare har, till exempel 

vänner och familj. Det sociala nätverket är de kontakter som ligger utanför det personliga 

nätverket, men som mycket väl kan innehålla personliga kontakter. Vidare finns affärsnätverket 

samt industri- och marknadsnätverk. De två senare syftar på affärsrelationer med andra företag i 
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syfte att arbeta tillsammans för ett bättre resultat genom ett utbyte av resurser, så som kunskap, 

teknologi eller idéer. 

 

Donckels och Lambrecht (1997) skiljer på informella och formella nätverk. Ett informellt nätverk 

består av alla möjliga kontakter till och bindningar mellan individer, medan ett formellt nätverk 

snarare definierar relationen mellan entreprenörens företag och en annan organisation. Hur 

kontakten i relationerna tar sig i uttryck kan också variera. En direkt relation är när det finns en rak 

linje i dialogen mellan parterna och detta sker naturligt med exempelvis externa konsulter, andra 

entreprenörer, samarbetspartners och de närmaste. En indirekt relation syftar på relationer till de 

egna nätverkskontakternas ytterligare relationer. Det innebär ”möjliga framtida kontakter” för 

entreprenören, eftersom alla i ett nätverk kan påverkas av varandras relationer. Företagarens 

relationer kan på så vis fungera som en länk till andra potentiellt värdefulla kontakter. 

 

Hur småföretag ser på sina affärsrelationer och sina nätverk skiljer sig som sagt från stora 

organisationer. Enligt Gilmore, Carson och Grant (2001) är samarbete med konkurrenter betydligt 

vanligare bland småföretagare än bland större verksamheter. De menar att små företag oftast är 

betydligt mer positiva och stöttande i sin inställning till varandra än stora företag. Enligt 

författarnas undersökning finns det flera anledningar till att företag väljer att samarbeta med 

konkurrenter. Det kan bland annat röra sig om att gemensamma resurser kan göra att företagen 

lyckas få en kund som annars skulle ha valt en större konkurrent. Det kan också röra sig om att 

vilja behålla en kund på inhemsk, lokal marknad. Slutligen kan det vara så att det saknas vissa 

kompetenser inom ett företag som ett annat kan bidra med genom ett utbyte. De poängterar dock 

att det i sammanhanget är viktigt att företaget kommer ihåg att konkurrenten faktiskt ändå är en 

konkurrent, vilket måste tillföra viss försiktighet i samarbetet. 

 

Gilmore, Carson och Grant (2001) säger även att arbetet med att bygga relationer till 

företagskunder, det vill säga B-2-B, är mer komplext än att bygga relationer med individer. De 

poängterar dock att deras studie visar på att entreprenörsföretagets relationer med företagsklienter 

ofta egentligen bygger mer på relationen till ett fåtal nyckelpersoner i dessa företag. Studien 

visade även att om dessa nyckelpersoner lämnade klientföretaget så upphörde ofta relationen 

mellan företagen. Det har lett till att företag mer och mer försöker bygga ”bredare” relationer och 

att uppmärksamma individer som kan komma att ha en ledningsfunktion i framtiden. Det framgick 

även att de personliga egenskaperna hos individerna i relationen är det som styr. Många av 

företagen såg det därför som den bästa strategin att få en bra relation till individerna innan de 

kunde få en bra relation till företaget.  

4.5.3 Nätverkande som strategisk kompetens 

Gilmore, Carson och Grant (2001) skiljer på nätverkande hos företag som just startat och de 

företag som hunnit etablera sig på marknaden. De menar att marknadsföring med hjälp av nätverk 

kommer att ge bättre resultat över tiden genom erfarenheter och övning. Entreprenören kommer 

att kunna lära från misstag och definiera vad som gått fel. Likväl kommer denne också att kunna 

lära från framgångarna och om vad för omständigheter som bidragit till dem. Genom att arbeta 

med fler affärskontakter i sitt nätverkande blir det automatiskt mer strategiskt och genom samlade 

erfarenheter om vad som fungerat och inte fungerat tidigare kan entreprenören arbeta mer 

strukturerat. Detta betyder enligt författarna att nätverkande bör ses som en kompetens, vilken 

precis som alla andra kunskaper kan förbättras och utvecklas genom så mycket övning som 
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möjligt. Donckels och Lambrecht (1997) menar att nätverkandet med det stöd det innebär för 

entreprenören är en viktig del för att ett litet företag ska kunna växa i önskad riktning. Att hantera 

förändringarna i ett växande företag är inte alltid lätt, eftersom det kan tendera att bli överväldig-

ande för entreprenören. För att undvika en kaosartad situation menar författarna att entreprenören 

måste lära sig att tänka och handla annorlunda än vid en nystartad verksamhet. Det gäller enligt 

dem att över tiden bli mer strategisk i sitt nätverkande. Entreprenörer är ofta vana vid att ”göra”, 

men författarna säger att entreprenören som ledare för ett växande företag mer bör lära sig att bli 

”manager” istället för att bara fortsätta vara en ”doer”.  

 

Gadde, Huemer och Håkansson (2003) talar generellt om nätverk inom business-to-business, inte 

bara i små företag. De menar att det finns mycket att vinna på att se nätverk ur en strategisk 

synvinkel. Om företag arbetar aktivt med det som strategi, kan förståelsen för varje enskild 

relations betydelse öka. Även de möjligheter som varje relation kan ge blir lättare 

uppmärksammade. Enligt författarna bör relationerna i ett nätverk ses som en tillgång för företaget 

samt som dess viktigaste resurs. Företaget bör se vikten av att göra det bästa möjliga av den 

resurskonstellation som ingår i nätverket. Det är genom en kontinuerlig process av skapande och 

återskapande av affärsrelationer som nya resurser kan identifieras och vidareutvecklas. Detta 

betyder att en affärsrelation inte bara är en viktig resurs i sig själv, utan att den kan användas för 

att skapa nya värden för samtliga parter i närverkskonstellationen.  

 

Watson (2007) har i en studie undersökt nätverkandets betydelse för små företags prestationer. 

Han kom fram till att det finns positiva kopplingar mellan nätverkande och företagens överlevnad 

och tillväxt. Han såg även att de resurser som entreprenören får ut i form av socialt kapital, som 

exempelvis viktig information, kan vara av avgörande betydelse i vissa fall. Av resultatet framgår 

det att nätverkande är lika betydelsefullt för nya småföretag som för väletablerade småföretag. 

Slutsatserna han drar är att företag tjänar på att fortsätta nätverka även när de växer. 

 
Som entreprenör finns det alltså mycket positivt att vinna på att nätverka, dock finns det vissa 

aspekter som är bra att tänka över. Ford (1980) har forskat inom relationsmarknadsföring och 

business–to-business och poängterar att ”rätt” typ av relation kan ge stora fördelar, medan ”fel” 

typ snarare kan stjälpa än hjälpa. Han skriver att det är viktigt att utvärdera olika affärsrelationer 

om företag ska få ut något av dem. Det gäller att göra en bedömning av vad respektive relation 

egentligen är värd för det egna företaget. Det vill säga att om det uppmärksammas att en relation 

till ett annat företag kostar mer i tid, engagemang och pengar än vad den genererar, bör ledningen 

fundera över om det på sikt kommer gynna företaget, annars bör relationen avslutas. 

 

Watson (2007) pekar på risken att vara engagerad i för många nätverk, vilket istället kan bli 

kontraproduktivt. Vad som är ett för stort antal nätverk skiljer sig från olika affärsverksamheter. 

Enligt Watsons undersökning pekade resultatet på att om ett företag är aktivt i mer än sex stycken 

olika nätverk per år kan nätverkandet snarare ha en negativ effekt. Även han menar att det är 

viktigt att utvärdera vad företaget får ut av att vara aktiv i ett visst nätverk. Han poängterar dock 

att det inte alltid är svart eller vitt. Det vill säga att även om det inte framgår att företaget har tjänat 

på att ha relationer i ett visst nätverk, eftersom det inte går att koppla företagets finansiella resultat 

direkt till det, kan det ändå vara betydelsefulla relationer. Det bör inte uteslutas att nätverket 

innebär andra fördelar för företaget, till exempel kan entreprenören få ett ökat självförtroende 

inför framtida planer genom att prata med och få värdefull feedback från andra inom ett visst 
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nätverk. Watson (2007)  hänvisar här till Donckels och Lambrecht (1995) som menade att nätverk 

kan förse affärsverksamheten med en social gemenskap och att fördelarna mycket väl kan vara 

företags och situationsspecifika.  

4.6 Marknadskommunikation 

För att kunna sälja in sina fördelar och sin kunskap till andra nätverk gäller det att kommunicera ut 

ett budskap. Budskapet bör signalera de varumärkesassociationer, det vill säga de ord eller 

känslor företaget vill att kunden ska koppla till varumärket (Dahlén & Lange, 2003). Författarna 

menar att marknadskommunikation handlar just om att planera för hur ett företag praktiskt ska 

kunna skaffa samt behålla kunder genom att kommunicera ut sina budskap till ”rätt” målgrupp på 

”rätt” sätt.  

 

Att varumärket är viktigt är något som de flesta praktiker och teoretiker inom marknadsföring är 

överens om. Carbonaro (2005) betonar vikten av brand management och menar att varumärket 

antagligen är ett av de mest strategiska och känsliga kommunikationsverktyg ett företag har. Det 

kommer sig av att ett varumärke inte bara reflekterar affärsidén, utan även bidrar med en själ till 

de produkter och tjänster som företaget erbjuder. Att signalera ett värde med hjälp av varumärken 

är inget nytt, utan något som företag använt sig av länge. Det exklusiva med ett varumärke har ofta 

marknadsförts som något unikt och lyxigt. Författaren menar dock att meningen och betydelsen av 

exklusivitet har urvattnats och skiftat från externa monetära objekt till en mer intern dimension 

som reflekteras utifrån personens egna värdesystem. Carbonaro menar att kunder idag bör 

betraktas som upplysta marknadsdeltagare, vilka lätt ser igenom företags alla marknadsförings-

åtgärder. Det gör att de söker efter så kallade referenspunkter som harmoniserar med deras egna 

värderingar. Ord som är viktiga i detta sammanhang är; originalitet, excellence och autenticitet. 

Det innebär även att produkter får en speciell betydelse i de fall de har en omedelbar personlig 

mening för konsumenterna och inte enbart är rätt för att de har en viss ”look”. Det är dock 

fortfarande så att något som har personlig mening för vissa personer även blir tilldragande för 

andra, vilket sätter igång en social process med en utveckling av gemensamma värdegrunder. Det 

Carbonaro menar är, att eftersom marknaden förändrats så måste marknadsföringen förändras åt 

samma håll. Det gäller därför att bygga upp sitt varumärke utifrån vad som talar till målgruppens 

värdegrunder. Det företag som lyckas bäst med att tala till människors värderingar är också de 

som får en betydelse för kunden och står sig på så vis bäst i konkurrensen.  

 

För att upptäcka dessa värdegrunder uppmanar Carbonaro marknadsförare att istället för att 

fokusera på hyper och kortlivade fads, titta närmare på sociokulturella fenomen.  Det kräver en 

djupare inblick inom forskningsfält som rör människor och socialisation, men även att vara 

uppmärksam på vad som sker inom kulturlivet i stort. Konst, design, filmer, litteratur och 

designers innehåller gömda ”triggers” för konsumenternas latenta behov och värderingar. Enligt 

författaren kan vi genom att studera detta få mycket bättre ledtrådar om konsumtionsbehovet, än 

genom traditionella trendprognoser och marknadssegmenteringar. 

4.6.1 Betydelsen av konceptbutiker 

Carbonaro (2005) menar att vi människor eftersträvar dels det välkända och familjära, men att vi 

också kräver en mer äventyrlig dimension. Det handlar alltså om att orientera kunden till något 

välkänt samtidigt som den förses med positiva överraskningar. Den verksamhet som kan erbjuda 

de två dimensionerna samtidigt har mycket att vinna, men det skapar onekligen en utmaning för 
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företagens marknadskommunikation. Det kräver att marknadsföraren verkligen kryper under 

skinnet på konsumenten för att förstå dennes känslor. Att göra det kräver en öppenhet och 

nyfikenhet till andra kulturer, samtidigt som det behövs mod för att ständigt vidga sin egen 

horisont. Först när företag lyckats med ovanstående, kan de börja utmana vad som redan har 

åstadkommits i en verksamhet och gå förbi standardiserade recept och livsstilar. På så vis kan nya 

traditioner skapas, vilket Carbonaro sammankopplar med betydelsen av de så kallade 

konceptbutikerna, vilka hon ser som en tydlig trend i dagens västerländska samhälle. 

Konceptbutiker attraherar kunder genom att få dem att känna sig som att de besöker en vän där de 

känner en viss trygghet samtidigt som det finns mycket nytt att upptäcka. Upptäckterna kan röra 

sig om exempelvis en klänning av en ung ny designer eller en originalmöbel av en designer som 

de letat efter länge. Det kan också handla om ett möte med en intressant person, ett konstverk eller 

bara en paus för en kopp kaffe och en stunds lugn och ro. Författaren menar att sådana ställen 

mycket väl kan motivera kunden att spendera mer pengar än vad som först var tänkt tack vare att 

de trivs i miljön och därför stannar längre. En konceptbutik är därmed en butik som ständigt 

arbetar med att överträffa besökarnas förväntningar, samtidigt som det är ett av de ställen som 

makes sense to people.  

4.6.2 Sociala medier 

I dagens samhälle är sociala medier som till exempel bloggar, Facebook och Twitter, en stor del 

av många människors vardag och det kommuniceras frekvent via Internet (Harris & Rae, 2009). 

Detta är något som författarna menar att företag har uppmärksammat och börjat dra nytta av i sin 

marknadskommunikation. De tar vidare upp sociala medier ur marknadsföringssynvinkel och 

menar att ett företag måste anpassa sitt användande av dem till hur kunderna använder sig av 

Internet. Det vill säga att om målgruppen är flitiga användare av sociala sajter på Internet är det ett 

mycket billigt sätt att nå kunder, annars är det slöseri med tid. 

4.7 Vår summering 

Flera författare menar att små företag skiljer sig från stora företag främst när det gäller storlek på 

resurser såsom tid, pengar och kunskap. Stora företag är i större behov av marknadsplanering för 

att kunna ha kontroll över verksamheten. Andra författare menar att det istället är sättet att arbeta i 

ett litet företag, som skiljer små och stora företag. Det kan exempelvis vara ledningsstil, 

verksamhetsmål och sätt att marknadsföra sig. En entreprenör i ett mindre företag behöver själv 

vara expert på allt, eftersom denne fyller fler funktioner i företaget än vad en VD gör.  

 

Vidare har stora företag mer högutbildade anställda på ledningsnivå i företaget. Entreprenören är 

istället ofta specialist inom sitt yrke, vilket gör att kunskaper inom marknadsföring ofta saknas. 

Dessutom föredrar den typiske entreprenören att lära sig allteftersom genom att pröva själv. 

Litteratur och teorier är mest anpassade till stora företag och är därmed inte till så stor hjälp i 

entreprenörens vardag. Utifrån vad som har behandlats i kapitlet framgår det att marknadsplanen 

är en förutsättning för att förbättra en verksamhet och bli mer effektiv. Det finns dock risk att den 

blir ineffektiv om den inte är tillräckligt anpassad till aktuellt företag och den marknad det 

befinner sig på.  

 

Vår litteraturgenomgång har visat att det finns två förhållningssätt till hur små företag bör arbeta 

med marknadsplanering. Den ena sidan förespråkar att små företags förutsättningar måste 

accepteras och att de därmed ska dra fördel av att arbeta mer ad hoc. Det innebär lite utav en dag-
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till-dag-filosofi. Problemet är dock att det inte finns några förslag i litteraturen på hur företag kan 

arbeta praktiskt med detta. Dessutom menar vi att förespråkarna av denna sida enbart grundar sina 

tankar på vad de sett ute på fältet, det vill säga de konstaterar hur det ser ut i praktiken. Ingen av 

dem har redovisat resultat kring hur det har gått när små företag faktiskt har prövat att använda sig 

av planering. Det andra förhållningssättet förespråkar istället att den klassiska marknadsplanen 

kan anpassas till det lilla företaget. Här finns redan färdiga verktyg, vilka kan hjälpa små företag 

med bristande kunskap att komma igång.    

 

Enligt beskrivna förhållningssätt verkar det som om ett litet företag måste välja mellan planering 

och ad hoc. En kombination verkar inte ha varit av större intresse för forskare inom området att 

undersöka. Dock föreslås en kombination av vad som kallas entreprenörsorientering och 

marknadsorientering, eftersom det har framkommit att entreprenörsorientering inte på egen hand 

leder direkt till lönsamhet. Det ser vi som en indikation på att planering i sin rätta form är viktig 

även i små företag. 

 

Av litteraturgenomgången framgår det även att nätverkande är en stor del av små företags och 

entreprenörers vardag. Det hänger samman med entreprenörens egenskaper och företagets 

begränsade resurser, vilket gör att det blir ett naturligt arbetssätt för dem. Eftersom nätverkande är 

något som sker relativt naturligt kan vi utläsa att det inte alltid finns en tanke bakom allt 

nätverkande till en början, eftersom det oftast sker informellt. Vi ser att nätverkande enligt 

samtliga författare anses vara ett lämpligt arbetssätt för entreprenören och dennes företags tillväxt. 

Det poängteras dock att det över tiden krävs att entreprenören börjar tänka mer strategiskt. Det 

framhålls som något som kommer naturligt om entreprenören lär sig att se på nätverkandet som en 

kompetens, vilken ständigt kan förbättras genom övning och erfarenheter. 
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5. Marknadsföring i praktiken 

I kapitlet analyseras och dras normativa slutsatser gällande hur BittraBritta arbetar med sin 

marknadsföring i praktiken. Där redan vedertagna begrepp räcker till för att förklara företagets 

praktiska arbetssätt används dessa. I de fall vi inte har kunnat hitta stöd i litteraturen, har vi 

utvecklat nya begrepp eller modifierat befintliga modeller för att till fullo kunna beskriva 

BittraBrittas arbetssätt. 

5.1  Förhållningssätt till entreprenörskapet 

BittraBritta är ett bra exempel på vad Swami och Porwal (2005) beskriver vara ett entreprenöriellt 

företag. Verksamheten genomsyras av kreativitet och innovation genom att ägarna gärna tar sig an 

nya projekt. Kreativitet och innovation återspeglas även i produkt- och tjänsteutbudet. Broténs och 

Nilssons gemensamma drivkraft gjorde att de valde att skapa en ekonomisk verksamhet av sina 

intressen. Vidare har de en stor möjlighet till tillväxt, dock med stor risk och osäkerhet. De har 

även de typiska karaktärsdrag som Mackintosh och Tynan (1994) menar att små företag tenderar 

att ha, eftersom de är reaktiva, informella och kortsiktiga i sitt beslutsfattande. De är reaktiva på så 

sätt att de fortsätter utveckla de erbjudanden som de märker fungerar. Det informella 

beslutsfattandet speglas av att de två ägarna inte har utsatta tider för regelbundna möten, utan tar 

upp frågor allteftersom de uppdagas. Att de arbetar relativt kortsiktigt speglas av att de beskriver 

sig själva som spontana och bara ”kör” när det kommer en idé.  

 

Ägarnas överordnade drivkraft är att de under frihet ska få göra vad de brinner för. De har startat 

eget för att de inte vill bli toppstyrda av någon annan och tvingas till rutiner. Eftersom yttersta 

drivkraften inte bara handlar om att tjäna pengar kan vi se att de är vad Marcketti, Niehm och 

Ruchita (2006) kallar för livsstilsentreprenörer. Det innebär att det är Broténs och Nilssons 

egenskaper och värderingar som format företaget och att de därmed ”är” företaget. De belyser 

detta genom att beskriva att BittraBritta ”är mycket vi”. Ägarna begränsar sig därför inte till en 

viss typ av tjänst eller produkt, utan erbjuder allt de har kompetens till.  

5.2 Hur tjänster och produkter skapas 

Uppstarten av företaget har sina rötter i vad Brotén och Nilsson tyckte att de kunde göra och inte 

på grund av ett upptäckt kundbehov. Värdegrunden som företaget är byggt på har skapats utifrån 

vad de själva tycker och tänker. Även produkt- och tjänsteutbudet har kommit ur ägarnas 

kreativitet för att sedan testas på marknaden. BittraBritta är därför vad Baker och Sinkula (2009) 

benämner entreprenörsorienterade. Ytterligare kännetecken på entreprenörsorientering är utforsk-

andet av nya affärsmöjligheter som en överordnad princip. Det stämmer väl överens med Broténs 

och Nilssons uttalande om att nyfikenhet och utmaningar med att skapa är vad som driver dem 

framåt.  

 

Skapandet av Swap-o-rama är ett projekt som tydligt visar att BittraBritta besitter de egenskaper 

som Baker och Sinkula (2009) kopplar till entreprenörsorientering. De såg en möjlighet i att 

etablera ett amerikanskt koncept på den svenska marknaden, vilket visar innovationsförmåga. I 

och med att de snabbt gick från idé till handling var de proaktiva och fick vad författarna kallar 

first mover advantage. I detta fall var fördelen att varumärket Swap-o-rama fick publicitet värd 

cirka 500 000 kronor. Att genomföra projektet innebar ett stort risktagande, eftersom inga 
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grundliga undersökningar gjordes på hur konceptet skulle kunna mottas på den svenska 

marknaden. 

 

Entreprenörsorienteringen har lett till att BittraBritta erbjuder ett brett spektra av produkter och 

tjänster. Det kan vi även se som en följd av att de arbetar mer i enlighet med vad Mackintosh och 

Tynan (1994) kallar ad hoc. Det belyses av citatet, ”Oj nu gör vi det här”, det vill säga de tar det 

som det kommer. Arbetssättet är en naturlig följd, dels av deras entreprenörsegenskaper och dels 

av osäkerheten i att inte kunna förutse kommande grad av arbetsbelastning.      

5.3 Att skaffa och behålla kunder 

Eftersom BittraBritta i sin verksamhet utgår främst från sig själva, utgår de inte från någon 

kundbaserad marknadsinformation. De skapar därmed produkter och tjänster baserade på interna 

värderingar och preferenser för att därefter försöka hitta kunder. Det betyder att de använder sig 

till stor del av vad Vargo och Lusch (2004) kallar för transaktionsmarknadsföring. Det innebär att 

de marknadsför och säljer tjänster och produkter och inte en lösning. Det gör att de formar sin 

marknadskommunikation i syfte att tillfredsställa kundens wants. Vi kallar därför deras arbete 

med att skaffa kunder för inledande transaktionsmarknadsföring. 

 

Allt efter som tiden har gått har Brotén och Nilsson utvecklat en vilja att lära sig fler sätt att 

kommunicera med potentiella kunder. De är måna om att hålla kontakten med befintliga kunder. 

De bjuder in dem till events och mingel i sitt showroom för att lära känna dem bättre och stärka 

kontakterna. I den säljkurs de nyligen gått har de fått större förståelse för att kundtillfredsställelse 

är otroligt viktigt, vilket de nu är måna om att arbeta med. Det tyder på att en marknadsorientering 

i företaget har börjat växa fram. Kunderna ska vara nöjda. Ägarna lyssnar därför i större 

utsträckning till kundens vilja och önskan, vilket överensstämmer med Vargos och Luschs (2004) 

rekommendation att se sina kunder som co-producers i tjänstemötet. Dessa aktiviteter tyder på att 

de både tillämpar inledande transaktionsmarknadsföring samt att de utför sina tjänster och följer 

upp med vad vi kallar avslutande relationsmarknadsföring. 

5.4 Kommunikationen med kunder  

Namnet BittraBritta och tillhörande logotyp ger ofta upphov till nyfikenhet. Både namn och 

logotyp är uppseendeväckande och leder till frågor. Ägarna förklarar med hjälp av storytelling 

genom att beskriva varumärket med personliga egenskaper och figuren BittraBrittas bakgrund. De 

framhåller alltså BittraBritta som en person. Hennes personliga egenskaper speglar i hög grad 

ägarnas egna värderingar, vilket ger en bild av vad företaget står för. Varumärket tydliggörs 

därmed genom en person som folk får lära känna. Det stämmer överens med Carbonaros (2005) 

åsikt om att varumärket bidrar med en själ till företaget. Förutom varumärket BittraBritta har 

ägarna även gjort Swap-o-rama till ett eget varumärke, och detta event har fått mycket publicitet i 

media.  

 

Enligt Dahlén och Lange (2003) handlar marknadskommunikation om hur ett företag kommuni-

cerar erbjudanden till nuvarande och potentiella kunder. Brotén och Nilsson har många olika 

projekt inom företaget, men vill att inredning och grafisk design ska utgöra deras huvudsysslor. 

De upplever dock en viss svårighet med att sälja in inredningstjänster. Därför använder de 

Acqwools produkter som inkörsport, eftersom de upplever att ljudabsorbenter är lättare att först 

sälja in hos företag. BittraBritta tillämpar samma teknik för att sälja in sina erbjudanden oavsett 
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vilken typ av kund som finns på andra sidan. Denna typ av kommunikation kallar vi för 

enkelspårig marknadskommunikation.  

 

Företagets kommunikation mot privatpersoner har mest bestått av att de fått gratis publicitet 

genom varumärket Swap-o-rama. Det är denna typ av word of mouth som Lovelock och Wirtz 

(2007) menar ger varumärket ökad trovärdighet, eftersom det inte är företaget självt som är 

sändare av budskapet. 

5.5 Att nätverka 

När det kommer till hur de får kunder uppger ägarna att det oftast är kontakter och nätverkande 

som är den absolut bästa marknadsföringen för dem i dagsläget. Det överensstämmer med vad 

Donckels och Lambrecht (1997) säger om att nätverkande är ett bra marknadsföringsverktyg för 

entreprenören, eftersom det innebär ett mer informellt och opportunistiskt arbetssätt. Gilmore, 

Carson och Grant (2001) menar att nätverkande är ett naturligt arbetssätt för entreprenören. 

Nilsson och Brotén menar att de så ofta som möjligt är med på olika mingel och evenemang för att 

de ”vill visa upp sig.” Nätverkande är ett naturligt arbetsätt för ägarna. Redan under studietiden 

fanns tankarna om att starta eget och de insåg att de skulle kunna möta många viktiga kontakter 

genom praktik. Ett exempel är samarbetet med Tommy Pettersson och formgivningen av 

Acqwool, vilken de nu alltså är återförsäljare av. Ett annat samarbete som uppstått tack vare 

nätverkande är med en reklambyrå.  Eftersom reklambyrån inte erbjuder inredningstjänster har de 

tagit hjälp av BittraBritta när sådana uppdrag kommit in. Det stämmer väl överens med Gilmore, 

Carson och Grants uppfattning om att samarbete mellan små företag kan hålla kvar en stor kund. 

Nilsson och Brotén betonar att det har blivit en naturlig del för dem att alltid vara kontaktsökande. 

 

Gilmore, Carson och Grant beskriver små företags nätverk som informella, spontana och reaktiva. 

Vi har tidigare kopplat samman BittraBrittas entreprenörskap med dessa egenskaper och vi ser att 

det även gäller deras sätt att nätverka. BittraBrittas nätverk består främst av kontakter som 

Gilmore, Carson och Grant (2001) skulle härleda till det personliga och det sociala nätverket, 

vilket de menar är vanligast i nystartade företag. Ägarna säger att ”även på privata fester och 

liknande måste man ta tillfället i akt att knyta kontakter”. Vidare menar de att ”de flesta projekten 

trillar man över”, vilket tyder på en viss spontanitet och reaktivitet. Det tyder på att ägarna främst 

tillämpar ett informellt nätverkande, vilket innefattar exempelvis mingel och ett ständigt 

kontaktsökande snarare än formella möten.  

 

BittraBrittas relationer speglas i hög grad av Broténs och Nilssons personliga kontakter. 

Relationerna är mer kopplade till personer än till det företag personerna arbetar vid. Det betyder 

att vad som styr är de personliga egenskaperna hos individerna i relationen och enligt Gilmore, 

Carson och Grant (2001) är detta en vanlig företeelse hos små företag. De flesta entreprenörer 

tycker att den bästa strategin är att få en bra relation till individerna innan de kan få en bra relation 

till företaget. Brotén och Nilsson uppger att de ser varje person de möter som betydelsefull och de 

understryker att ”varje person man träffar kan ge något stort”. Det är något som de tänker på när 

de kontaktar potentiella kunder. Det är inte alltid högste chefen som kanske är den mest 

betydelsefulla kontakten, utan istället tillämpar de ett relativt brett nätverkande.  
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5.6 BittraBrittas faktiska strategi 

Mintzberg, Ahlstrand och Lampel (1998) menar att ordet strategi ofta förknippas med 

framtidsplanering, men påpekar att det även syftar till det mönster som ett företag uppvisat 

konsekvent under en tid tillbaka. I den senare bemärkelsen ser vi att BittraBrittas strategi är att 

nätverka med syfte att få fler kunder genom kontakter, vilket de hoppas ska bidra till fler uppdrag 

och ökad lönsamhet. Brotén och Nilsson har varit gäster i BNI, vilket är ett organiserat nätverk där 

de fått kontakt med företag via personer i nätverket. Det gör naturligtvis att nätverkandet blir mer 

formellt i och med att alla inblandade i högre grad representerar ett företag som har resurser att 

utbyta. Brotén och Nilsson ser en viktig aspekt i nätverkandet och ett framtida medlemskap i BNI, 

vilken är att de på så vis får tillgång till sina nätverkskontakters nätverk. Det är vad Donckels och 

Lambrecht (1997) benämner indirekt relation och ägarna till BittraBritta uppger att de ofta får 

kunder genom andras kontakter. De säger att de genom att ha någon annan som rekommenderar 

dem till ”sina kontakter” blir mer förtroendegivande; ”man har så att säga nästan halva inne redan. 

De menar även att de av denna anledning aldrig ser det som bortkastat att vårda kundrelationen 

när de säger att; ”vår kund kan komma att rekommendera oss till ”sin” kund och så”.  

 

I likhet med Gilmore, Carson och Grant (2001) som poängterar att nätverkande tenderar att bli 

mer affärsinriktat under tiden, så säger Brotén och Nilsson att; ”vi har blivit mycket skarpare.” Det 

innebär att de ser nätverkandet som en kompetens, vilket författarna anser kan förbättras genom 

övning. Det betyder att ju mer BittraBritta övar på att nätverka desto mer strategiskt kommer de 

att kunna arbeta. Vi kan se att BittraBrittas resonemang om att de hela tiden lär sig mer och att de 

uppger sig ha insett vikten av att bli mer affärsinriktade överensstämmer med detta. När de säger 

att ”hela livet har liksom blivit lite mer business” belyses detta än mer och vi kan ana att de 

någonstans har börjat tänka mer strategiskt under resans gång på grund av vad de lärt sig av 

tidigare erfarenheter. Detta är något som har växt fram gradvis i företaget, vilket gör att det blivit 

det rätta sättet att arbeta för dem.  

5.7 Framtidsvision 

När ägarna tänker sig in i framtiden pratar de om att utveckla verksamheten med en konceptbutik, 

där kunderna får en känsla av att komma hem till BittraBritta. Enligt Carbonaro (2005) är detta 

något som verkligen ligger i tiden, eftersom en sådan butik mer kan tala till kunderna än en vanlig 

butik. Eftersom framtidsscenariot är influerat av vad de sett är stort i andra delar av världen tyder 

det på en relativt marknadsorienterad målbild.  
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6. Vägen till lönsamhet 

Efter att ha definierat hur BittraBritta arbetar med marknadsföring i praktiken, kommer vi i detta 

kapitel att fortsätta med att analysera och diskutera potentiella förbättringsområden för 

BittraBritta. Vi kommer därefter att avsluta kapitlet med att visualisera det arbetssätt som vi 

generellt rekommenderar för småföretag, med hjälp av en modell.  

 

Vi har i tidigare kapitel konstaterat att vissa författare säger att ad hoc är det mest lämpliga 

förhållningssättet för små företag att ta sig an arbetet med marknadsföring. Vi har även konstaterat 

att det inte ges några riktlinjer och förslag till alternativa tillvägagångssätt när ett företag arbetar 

ad hoc. Av den anledningen kan vi inte se några belägg för varför en planering anpassad till det 

individuella företaget nödvändigtvis skulle kunna göra någon skada. Det talas om att en planering 

kan hämma den flexibilitet som små företag förmodas behöva ha. Vi menar dock att den 

flexibilitet det talas om egentligen bara behövs vid dålig planering till följd av att snabba svängar 

ständigt behöver tas. Enligt detta resonemang ser vi planering som ett verktyg för att komma 

framåt och samtidigt kunna se vad som görs rätt eller fel. På så sätt kan entreprenören undvika 

misstag lättare och veta hur de går att undvika till nästa gång. Att inte ha en plan eller någon slags 

struktur betyder att det inte finns något att vara flexibel ifrån. Vi menar att ett uteslutande av 

planering snarare leder till ett kaos, eftersom det då inte finns några riktlinjer att vara flexibel från. 

För den sakens skull bör entreprenören inte vara låst vid sin plan och gå med så kallade 

skygglappar, utan planen ska ses som en ständig process som utvecklas utefter företagets 

omständigheter. Följande diskussion kommer därför att behandla BittraBrittas möjligheter att 

implementera en viss grad av planering för att kunna definiera sig, kommunicera med sina kunder 

och uppnå lönsamhet genom sin kreativitet.  

6.1 Marknadsorienterad planering 

BittraBritta är livsstilsentreprenörer och har som drivkraft att få vara kreativa i sina yrken.  Även 

om inte pengarna är det som driver dem i sitt företagande, är det ändå så att det krävs lönsamhet 

för att kunna fortsätta driva verksamheten framåt. Idag är problemet att de tjänar mest pengar på 

något annat än vad de helst vill syssla med. Det innebär att deras reaktivitet på händelser i 

omgivningen, tillsammans med deras ad hoc inställning, har styrt in verksamheten på ett sidospår. 

En plan hade i detta fall kunnat hjälpa ägarna till klarhet. En sådan skulle kunna visa hur 

arbetstiden används och hur lönsamheten kring varje projekt ser ut. Det i sin tur kan hjälpa 

BittraBritta att anpassa sina beslut i en riktning som gör att inredningar blir den främsta inkomst-

källan. 

 

Att BittraBritta hamnat på ett sidospår beror på att ägarna har startat upp flera projekt som krävt 

mycket tid och kraft, men dock inte lett fram till någon större lönsamhet. Vi menar att likväl som 

företaget i det stora hela behöver en plan och struktur som leder fram till lönsamhet så krävs 

detsamma för varje enskilt projekt, oavsett om det gäller produkter eller tjänster. Självklart ska ett 

entreprenöriellt företag få vara kreativt och nytänkande, men varje ny idé behöver inte sättas i 

verket. Genom att få en uppfattning om vad varje projekt är värt i form av pengar eller annan 

tillfredsställelse, kan de sedan uppskatta hur de bör disponera sina resurser. Att göra detta ger en 

mer konkret bild över hur pengar spenderas och hur de genereras, vilket gör att situationen blir 

mer hanterbar. Ägarna kan då uppleva sig få en större kontroll och få möjligheten att åtgärda 

eventuella avvikelser från den önskvärda bilden. 
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6.1.1 Marknadsanalys/undersökning 

Att någonting blir lönsamt härstammar från att kunderna faktiskt gillar konceptet och köper det 

som företaget erbjuder. Därför bör någon form av marknadsanalys göras innan ett projekt sätts i 

verket för att få en uppfattning om potentialen på marknaden. Entreprenörsorienterade företag 

behöver därför tänka mer marknadsorienterat (Baker & Sinkula, 2009).  

 

För att kunna skapa en bra marknadsplan bör den baseras på undersökningar, men eftersom små 

företag ser extern marknadsinformation som onödig lyx sker det sällan (Mackintosh & Tynan, 

1994). Vi menar att det går att göra med relativt små resurser. I BittraBrittas fall ser vi att 

Carbonaros (2005) förslag om att titta närmare på aktuella och kommande trender kan vara till stor 

hjälp. Detta på grund av att vi ser att ägarna är kreativa och redan så att säga ”nära” kulturlivet, 

vilket betyder att de med sin design faktiskt är med och skapar nya trender. Att se närmre på 

trender i kulturlivet kan vara ett billigt sätt att faktiskt upptäcka de värderingar som målgruppen 

står för och på så vis kunna anpassa sin kommunikation. Det gäller dock att verkligen se till att 

göra det helhjärtat så att företaget verkligen får ut något av det. Ytterligare en rekommendation är 

att göra scenarioanalyser (Johnston, Gilmore & Carson, 2008), vilket kan få ägarna till att tänka 

sig in i olika situationer och därmed få en mental förberedelse. Det kan i sin tur vara en hjälp till 

att skapa en plan, eftersom ägarna redan på ett vis blivit utsatta för potentiella händelser genom att 

de tänkt sig dem och bearbetat dem.  

 

Främsta anledningen till att göra någon form av marknadsanalys är att ägarna ska få en 

uppfattning om det O’Gorman (2001) benämner omgivningens strukturella förutsättningar. Är 

marknaden inte tillräcklig och saknar en tillväxtpotential kommer det att vara svårt att sälja 

produkter och tjänster i en sådan volym att lönsamhet uppnås. Dock räcker det inte med att 

befinna sig på en bra marknad, utan entreprenörens strategiska beslut spelar också stor roll. 

Genom att vara mer marknadsorienterad kan entreprenörens beslut baseras på en mer gedigen 

grund, vilket i kombination med en bra marknad enligt O’Gorman är vad som krävs för att 

företaget ska uppnå tillväxt. Det innebär att om BittraBritta uppnår ökad tillväxt och lönsamhet 

kommer företaget att ha råd att frigöra resurser till att vara kreativt. 

6.1.2 Definiera verksamheten 

För att kunna avgöra vad som är rätt marknad för ett företag krävs det att entreprenören definierar 

verksamheten, det vill säga vilken värdegrund företaget står för och hur företaget ska bli uppfattat 

av sin omgivning. Genom att göra någon form av marknadsplanering menar Swami och Porwal 

(2005) att ett företag kan identifiera de viktiga delar som gör dem konkurrenskraftiga. Som vi 

tidigare nämnt upplever BittraBritta att de har svårt att definiera sig själva. Det beror på att de har 

satt de flesta av sina idéer i verket. Dock säger O’Gorman (2001) att små företag med små resurser 

bör begränsa sig i sitt utbud så att de små resurserna verkligen kan komma till nytta. Vi föreslår 

därför att verksamheten får en tydligare inriktning, vilket skulle innebära en viss avskalning av 

existerande projekt. Istället bör de i enlighet med vad Vargo och Lusch (2004) säger identifiera sin 

kärnkompetens och satsa på att bli bäst på det. 

 

I BittraBrittas fall ser vi även att hållbarhet som värdegrund byggts utifrån ägarna själva, vilket är 

en följd av deras entreprenörsorientering. Brooksbank (1991) menar dock att för att göra en 

effektiv marknadsplan som kan göra företaget konkurrenskraftigt krävs bland annat att den 

behöver ta hänsyn och anpassas till extern konkurrens. Eftersom ägarna inte är marknadsorient-
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erade i sin planering ger det till följd att de inte vet om hållbarhetsprofilen verkligen ger dem 

kunder. Ser vi närmare på de tre konkurrenter som Brotén och Nilsson själva har nämnt, kan vi se 

att miljö och hållbarhet är ett stort inslag i Kinnarps
8
 säljargument och marknadskommunikation. 

BittraBritta behöver ta ställning till hur hållbarhet ska framställas till kunderna i förhållande till 

sina konkurrenter. 

6.1.3 Konkurrenter 

De konkurrenter som BittraBritta uppger sig ha är stora företag som både tillverkar möbler och 

erbjuder hela kontorslösningar. Eftersom BittraBritta är ett avsevärt mindre företag menar vi att de 

inte rör sig på samma marknad som de andra företagen och slåss därför inte om samma kunder. 

Innan BittraBritta har definierat sig kan de inte till fullo se vilken lösning det är som de verkligen 

erbjuder kunden. Det leder även till att det är svårt att se vilka som är deras direkta konkurrenter.  

  

BittraBritta bör inte heller begränsa sig till att se andra inredningsföretag som konkurrenter, utan 

de bör även ta hänsyn till att de grafiska tjänsterna ger konkurrens på annat håll. Vi kan se att alla 

reklambyråer i Göteborg med omnejd är konkurrenter. Precis som Gilmore, Carson och Grant 

(2001) säger kan små företag komma att behöva samarbeta med konkurrenter, vilket gör att det är 

en hårfin gräns mellan vilka som är konkurrenter och vilka som är samarbetspartners i ett nätverk. 

6.1.4 Kunder 

Precis som att definitionen av sin verksamhet leder fram till vilka som är företagets konkurrenter 

leder den även till att företaget kan identifiera sina kunder (O’Regan & Ghobadian, 2002). Som 

verksamheten ser ut idag har BittraBritta både företag och privatpersoner som kunder. 

Utvecklingen har dock gått mer och mer mot att rikta sig mot företag, eftersom inredningar och 

grafisk design är vad de helst vill syssla med. Om rekommendationen att specialisera sig på sina 

kärnkompetenser följs innebär det att BittraBrittas kunder främst kommer att vara företag. Om den 

förväntade lönsamheten sedan uppnås kan företaget vidga sitt utbud och sin kommunikation till att 

återigen attrahera privatpersoner, vilket kan ske först när de har resurserna till att underhålla en så 

pass bred verksamhet.  

6.2 Marknadskommunikation 

Brotén och Nilsson vill att BittraBritta ska bli ett starkt varumärke, men ett hinder är att 

varumärket idag inte helt logiskt signalerar vad det är företaget erbjuder. Duon beskriver vad 

BittraBritta tycker och tänker, men i enlighet med vad Carbonaro (2005) säger kan det ligga en 

stor fördel i att istället börja framhäva varumärkets värde för kunden. Det gäller därför att ge 

varumärket positiva associationer som talar till människors grundläggande värderingar och latenta 

behov. 

 

Sättet som BittraBritta presenteras på idag skapar en bra historia som är lätt för folk at knyta an 

till, men saknar associationer som syftar till företagets erbjudanden. Idag beskrivs BittraBritta som 

en liten person som är arg över dagens konsumtionsvanor och de talar om henne som en kaxig och 

stark tjej. Vi menar att hållbarhet kan fortsätta vara en grundsten, men att de bör ladda varumärket 

BittraBritta med fler positiva associationer. Det vill säga inte fokusera så mycket på ”bitterheten”, 

                                                 
8
 http://www.kinnarps.com/sv/se/Miljo/Kinnarps-och-miljon/, hämtad 2010-05-10 

http://www.kinnarps.com/sv/se/Miljo/Kinnarps-och-miljon/
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utan snarare tala om att hon älskar att ge inspiration och vara kreativ och att hon arbetar för att 

skapa det unika. En varumärkesassociation är ett ord eller en känsla som bör genomsyra hela verk-

samheten och signaleras i all kommunikation ut till kund. I vårt resonemang skulle associationerna 

kunna vara kreativitet, inspiration, det unika och hållbarhet. 

6.2.1 Att marknadsföra tjänster 

Att sälja tjänsteerbjudanden innebär enligt Grönroos (2007) att ett slags löfte säljs till kunden om 

tjänsten ifråga. Det gör att en kund inte kan köpa en inredningstjänst av BittraBritta för att prova 

att arbeta i den kontorsmiljön ett tag. Risken blir då naturligtvis större för köparen som inte kan 

veta exakt vad den får, vilket betyder att BittraBritta på något sätt måste minska risken i syfte att 

övertyga kunden. Det kan ske genom användandet av metaforer för att på så vis beskriva 

”känslan” och ge en bild av lösningen som köparen kommer att få om de köper tjänsten. De kan 

även vinna på att belysa sina kunskaper och sin expertis inom området genom att på olika sätt 

framstå som förtroendeingivande och kunniga. Ett sätt att visa det är genom att presentera tidigare 

inredningsprojekt på hemsidan, där kunden kan se före och efter bilder samt uttalanden från nöjda 

kunder. Att använda sig av tidigare kunder i sin marknadskommunikation är positivt eftersom det  

blir en sorts iscensatt word of mouth. Precis som Lovelock och Wirtz (2007) säger ökar det 

förtroendet företaget, då kunder tenderar att lita mer på vad andra kunder säger än på företagets 

egna påtryckningar. Det kan även vara en god idé att av samma anledning figurera i massmedia i 

olika positiva sammanhang, vilket både ökar företagets trovärdighet och minskar de eventuellt 

upplevda riskerna hos kunderna. 

 

Vargo och Lusch (2004) menar att företag bör sträva efter att kommunicera en lösning istället för 

en specifik produkt. Det skulle i BittraBrittas fall kunna ske genom att använda uttryck som; ”Det 

inspirerande kontoret”. Det stämmer även överens med vad Swami och Porwal (2005) talar om då 

de menar att det gäller att tillfredsställa needs istället för wants. Här skulle det innebära att 

BittraBritta exempelvis skulle sälja en trevlig och inspirerande arbetsmiljö, inte en kontors-

inredning. Som Grönroos (2007) säger så är det viktigt att de verkligen lever upp till löftet om den 

”lösning” de säljer, så att inte kunden blir besviken. Det kräver naturligtvis att de verkligen tar 

reda på om kunden är nöjd, vilket underlättas av ett fortsatt nära samarbete med företagskunderna.  

6.2.2 Kanaler 

Kanal för kommunikation bör väljas beroende på vilken målgrupp BittraBritta väljer att rikta sin 

kommunikation mot. Skulle målgruppen vara en stor användare av sociala medier och Internet 

som informationskälla kan det vara stor idé att lägga tid på det, vilket Brotén och Nilsson talar om 

att de vill göra. Internet och hemsidor förespråkas vara en billig marknadsföringslösning för små 

företag, men vi menar att de ska utnyttjas i en grad som är relevant för målgruppen. Om 

målgruppen däremot inte är en stor användare av sociala medier som exempelvis Facebook och 

Twitter, menar vi precis som Harris och Rae (2009)  att andra kanaler bör ses över.  Detta 

eftersom det är slöseri med tid att satsa stort på en kanal som inte är speciellt relevant för 

målgruppen. Med en tydligare marknadsorientering kommer intresset för att basera sin 

marknadsplan på undersökningar och information från marknaden, eftersom företaget då anser att 

kundens preferenser är av central betydelse. BittraBritta bör därför göra undersökningar kring hur 

deras företagskunder är mest mottagliga för deras information.  
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Eftersom målbilden innefattar en konceptbutik är företagets förhoppning att målgruppen i 

framtiden utöver företagskunder, kommer inkludera en större andel konsumenter än i dagsläget.  

Det är därför viktigt att de i sitt framtida arbete med att utveckla en konceptbutik, tar hänsyn till 

Carbonaros (2005) uppmaning att orientera kunden till något välkänt och få dem att känna att de 

kommit hem till BittraBritta. För att klara av den uppgiften måste ägarna lära känna kunden 

ordentligt för att få grepp om de grundläggande värderingarna. Återigen kommer företaget med 

hjälp av en tydligare marknadsorientering bli motiverade till att skaffa denna kunskap om 

kunderna.  

6.2.3 Nätverkande som strategi 

Vi har redan konstaterat att BittraBrittas huvudsakliga marknadsföringsåtgärd i dagsläget är att de 

nätverkar. Enligt Watson (2007) och Donckels och Lambrecht (1997) är nätverkandet en viktig del 

för att ett litet företag ska kunna växa i önskad riktning. Därmed bör BittraBritta i takt med att de 

växer fortsätta med nätverkande, då det enligt författarna är lika viktigt för väletablerade företag. 

Dock menar författarna att det krävs vissa anpassningar av sitt nätverkande för att företaget ska nå 

en tillväxt. Det gäller därför att börja arbeta med det mer strategiskt. I enlighet med Donckels och 

Lambrecht (1997) menar vi att BittraBritta som entreprenörsföretag bör fokusera på att inte bara 

nätverka ”spontant”. Ägarna bör lära sig att bli mer ”managers” istället för ”doers” i takt med att 

de lär sig mer och blir mer strategiska.  

 

Att arbeta mer strategiskt med sitt nätverkande betyder att BittraBritta i högre grad bör välja sina 

relationer och utvärdera dem kontinuerligt. Syftet är att se om de resurser de lägger ned på att 

upprätthålla relationen i tid, engagemang och pengar ger lika mycket tillbaka (Ford, 1980). På så 

vis kan de upptäcka de relationer som ”kostar mer än de smakar”. Ytterligare anledning att 

utvärdera är för att upptäcka om företaget är aktivt i för många nätverk, vilket enligt Watson 

(2007) kan bli kontraproduktivt. Vi menar därför att de bör se upp för att ”närverka för 

nätverkandets skull”. Ägarna måste alltså kunna se att företaget gynnas av nätverkandet. Att 

utvärdera sina relationers betydelse kan därmed bidra med en större förståelse för vad varje 

enskild relation betyder för verksamheten. Genom denna förståelse bör det även bli lättare att i 

enlighet med Gadde, Huemer och Håkansson (2003) se relationerna som viktiga resurser och på så 

vis öka dess värde genom att göra det mesta möjliga av varje relation.  

 

Precis som Watson (2007) säger bör BittraBritta ta hänsyn till att det kan finnas relationer som 

gynnar företaget på annat sätt än direkt ekonomiskt. Att nätverka över gränserna med företag i 

samma bransch ger positiva fördelar och små företag som BittraBritta kan gynnas av att samarbeta 

med varandra. Dock menar vi precis som Gilmore, Carson och Grant (2001) att det gäller att 

komma ihåg att en konkurrent är en konkurrent och att viss försiktighet måste tillföras ett 

eventuellt samarbete. När Brotén och Nilsson kom i kontakt med vaktmästaren på GP-huset, 

visade det sig vara precis ”rätt” kontakt och vi anser att de då lärde sig något som de bör ta fasta 

på. Högsta chefen är inte alltid den som är viktigast att kontakta. Vi rekommenderar därför att de 

ska fortsätta att nätverka brett och prestigelöst genom att behålla sin filosofi att ”alla vi möter är 

betydelsefulla”. Vi menar även att detta med att nätverka brett inom ett visst företag är viktigt för 

ägarna, eftersom kontakten med företaget inte riskerar att försvinna lika lätt som en kontakt med 

en person tenderar att göra (Gilmore, Carson & Grant, 2001).   
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6.3 Den lilla marknadsplanen 

Diskussionen har lett fram till att vi identifierat en lösning för hur ett innovativt och kreativt 

entreprenörskap kan kombineras med planering och struktur. Utifrån det har vi utformat en modell 

som är tillämpbar i små företag oavsett bransch. Modellen är ett användbart verktyg vid planering 

av såväl den övergripande verksamheten som av enskilda projekt. Vi anser att den kan vara till 

hjälp i de situationer där entreprenören eller småföretagaren känner en otillräcklig kunskap inom 

marknadsföring, eller när det saknas resurser för att tillämpa de tillvägagångssätt som vanligtvis 

beskrivs i traditionella hand- eller läroböcker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1: Den lilla marknadsplanen  

 

Varje företag behöver uppnå lönsamhet för att verksamheten ska kunna fortgå. För att lyckas med 

det är det viktigt att de projekt som företaget tar sig an, bidrar till den totala lönsamheten. Även 

om varje projekt kan få sin egen planering, bör de ändå ses som en del av en större helhet. Det 

innebär att entreprenören måste kunna klara av att underhålla varje projekt så att inte resten av 

verksamheten får en negativ påverkan. Exempelvis kan en entreprenör ha fem olika projekt på 

gång som denne önskar förverkliga. Även om resurserna tillåter att samtliga fem idéer sätts i 

verket, så är det inte säkert att de räcker till för att underhålla de olika projektens marknadsförings-

åtgärder. Det är därför en bättre strategi att satsa samtliga resurser på två av idéerna, än att i 
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slutändan stå med fem projekt som det inte finns resurser för att kommunicera ut till de rätta 

kunderna. 

 

Som vår studie har visat behöver små företag anta ett mer långsiktigt tänk. Långsiktigheten ska 

hjälpa entreprenören att se vad olika projekt leder fram till. Det handlar om att inte bara tillämpa 

en dag-till-dag-strategi där projekt startas upp av lust och entusiasm, utan det är viktigt att faktiskt 

se att det leder någonstans. För att kunna uppnå lönsamhet behöver småföretagaren anta en 

marknadsorientering, eftersom omsättningen genereras av kunder som köper produkter och 

tjänster som de upplever tillfredsställer deras behov. Det krävs därmed ett underlag skapat av 

marknadsinformation när beslut fattas. 

 

När underlaget tagits fram kan planeringen påbörjas. Viktigast med planen är att ta hänsyn till 

omgivningen för att kunna identifiera de konkurrensfördelar som gör den aktuella produkten eller 

tjänsten unik. Först behöver entreprenören ta reda på om det finns ett behov för erbjudandet, 

alternativt vilket omedvetet ”problem” som erbjudandet löser för kunden. På så vis kan entrepre-

nören utkristallisera vilken typ av målgrupp de bör vända sig till. Det ger även en indikation på 

vilka konkurrenter som också erbjuder en lösning på samma ”problem” och tillfredställer samma 

upplevda behov hos kunden. Entreprenören bör ha i åtanke att som liten aktör i den aktuella 

branschen är rekommendationen att snarare specialisera sig än att vara bred. På så vis kan 

entreprenören inte bara bli bättre än konkurrenterna på sin specialistkompetens, utan även bli en 

potentiell samarbetspartner i ett nätverk med liknande eller större företag. 

 

Det är även viktigt att i planeringen utforma sin kommunikation utefter målgruppen. Det främsta 

skälet är att spara på de begränsade resurserna genom att bara försöka nå dem som kan tänkas vara 

intresserade. I de fall verksamheten arbetar B-2-B är nätverkande att rekommendera, eftersom det 

är ett effektivt sätt att knyta kontakter både direkt med nätverkets deltagare och i sin tur indirekt 

med deras kontakter. Det är även kostnadseffektivt att använda sig av en hemsida och sociala 

medier, anpassat till den grad målgruppen använder sig av medierna.  

 

Att uppnå lönsamhet innebär all form av ekonomiskt överskott i verksamheten. Dessutom kan det 

innefatta olika former av uppmärksamhet som kan gynna företaget på sikt. Detta är värdefullt i 

små företag med små resurser, eftersom uppmärksamhet och publicitet kan medföra positiv word 

of mouth och bidra med en ökad trovärdighet hos potentiella kunder. Vissa projekt kan därför 

tillåtas vara ekonomiskt olönsamma med motiveringen att de istället bidrar till att generera 

framtida lönsamhet. Planeringen hjälper därmed entreprenören att få en uppfattning om vilka 

resurser projektet kan generera. Det framtidsscenariot ska sedan ligga till grund för beslutet om att 

starta projektet eller lägga det på hyllan. 

 

Lönsamhet är vad som krävs för att företaget ska kunna vidareutvecklas och växa. Genom att extra 

resurser har tillförts företaget finns utrymme för att nyanställa, hyra in konsulter eller att göra 

andra investeringar. Det kan vara i form av utrustning, kompetensutveckling av redan befintlig 

personal eller ytterligare marknadsföringsåtgärder. Allt efter som företaget utvecklas och växer 

blir det viktigt att följa upp och kontinuerligt utvärdera vad som gått bra och dåligt i projektet eller 

företaget. På så vis lär sig småföretagaren av sina erfarenheter, såväl bra som dåliga. 
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Eftersom lönsamhet kan leda till nyanställningar och inhyrning av konsulter kan arbetsbelast-

ningen fördelas över flera personer, vilket frigör mer tid till entreprenören att vara innovativ och 

kreativ. Det är just vad som behövs för att även kunna vara innovativ på marknaden och komma 

med nya radikala erbjudanden. Vi menar att tiden ska ses som kvalitetstid, avsedd till att skapa 

och forma sina idéer. De idéer som småföretagaren själv tror på görs därefter till nya projekt. Det 

är sedan återigen dags att låta projekten filtreras genom processen.  

 

För att ytterligare förtydliga modellens funktion för små företag i allmänhet, använder vi skötseln 

av en planta som metafor. Kreativiteten symboliseras av en vattenkanna där varje vattendroppe 

representerar en ny idé. Tack vare bladens skyddande effekt blir inte jorden övervattnad, det vill 

säga att med hjälp av långsiktighet, marknadsorientering och planering blir företagets lönsamhet 

inte negativt påverkad. Så länge växten lever behöver den fortsätta vattnas, annars torkar jorden 

och växten dör. Det kan kopplas till att utan kreativitet och idéer utvecklas inte företaget. Bästa 

sättet att sköta växten är att lära sig precis vilken mängd vatten som är lämplig för att behålla 

jorden bördig. Det kommer från erfarenhet av tidigare vattnande.  

 

 
 

Figur 2: Att vattna en planta  
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7. Slutsatser 

Efter att ha samlat våra analyser och diskussion i en modell, kommer vi här att konkretisera våra 

svar på frågeställningen och därmed uppfylla studiens syfte. 

 

Syftet med uppsatsen var att bidra med kunskap gällande hur entreprenörer kan arbeta med 

marknadsplanering. Genom att beskriva BittraBrittas situation och upplevda problem har vi 

kunnat hitta förbättringsområden. Med stöd samt ifrågasättande av befintlig litteratur har vi sedan 

kunnat uttala oss om hur det borde vara. Det har lett fram till rekommendationer på hur 

marknadsplanen på ett effektivt och framgångsrikt sätt kan implementeras i företaget. 

 

Vi har funnit att BittraBritta är livsstilsentreprenörer som skapar utifrån sina egna idéer för att 

sedan testa dessa på marknaden. De arbetar ad hoc eftersom de är spontana i sitt agerande och tar 

det lite som det kommer. I sin marknadsföring fann vi att de arbetar med en inledande trans-

aktionsmarknadsföring, vilken sedan följs upp med en avslutande relationsmarknadsföring. De 

tillämpar en enkelspårig marknadskommunikation gentemot företagskunder och förlitar sig på 

word of mouth och publicitet vad gäller privatpersoner. De nätverkar brett och just nu är detta 

nätverkande deras faktiska strategi när det gäller att skaffa nya kunder. Det framgår även att de har 

en marknadsorienterad målbild, eftersom den är baserad på uppfattade trender.  

 

De förbättringsområden som vi identifierat utifrån nuvarande arbetssätt är planering, marknads-

orientering och relationsmarknadsföring. Det beror på att litteraturen visar att med en övervägande 

entreprenörsorientering kan marknaden och dess behov komma i skymundan för entreprenörens 

strävan efter att vara innovativ. Med en marknadsorientering erbjuder företaget istället vad 

marknaden vill ha, men nya radikala innovationer kan utebli. För att vara ett lönsamt företag 

behövs därmed en kombination av bägge orienteringarna. Små företag grundar sig ofta i 

entreprenörens nya och innovativa idéer och för att de ska lyckas på marknaden bör marknads-

föringen utformas utefter undersökningar baserade på information om kundernas behov och 

önskningar.  

 

I litteraturen redogörs det inte för några praktiska förslag för hur en sådan kombination skulle 

kunna se ut. Istället presenteras att små företag måste välja mellan planering eller att arbeta ad 

hoc. Förespråkarna för att arbeta ad hoc menar att småföretag behöver en flexibilitet, vilken de 

menar hämmas av planering. Dock visar BittraBrittas fall på att den flexibiliteten snarare varit vad 

som legat till grund för deras problem med ett alltför brett och svårkommunicerat utbud. Vi har 

därför inte funnit några hinder till varför ett företag inte skulle kunna kombinera de två sätten. 

Genom en analys grundad i BittraBrittas faktiska situation kopplat till litteraturen har en modell 

utvecklats som visar hur en sådan kombination skulle kunna se ut. 

 

Det behövs ett mer långsiktigt tänkande i små företag. I litteraturen påvisas att små företag är 

kortsiktiga i sin planering. Dock syftar det endast till hur de faktiskt arbetar och inte till hur de 

skulle kunna arbeta, det vill säga det rådande arbetssättet blir inte ifrågasatt huruvida det är den 

bästa lösningen. Vår studie har visat att utan marknadsplanering blir det svårt för små företag att 

uppnå lönsamhet, eftersom de inte vet var, hur och när de ska marknadsföra sig. Utan kunder som 

köper företagets erbjudanden uppnås ingen lönsamhet, vilket gör att det inte finns marginaler för 

att vara kreativ överhuvudtaget. 
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Med hjälp av en marknadsplan kan företag definiera sin verksamhet och identifiera sina 

konkurrensfördelar. Den hjälper även företag att utforma sin kommunikation, vilket kan skapa en 

tydligare positionering hos kunden och konkurrenterna. En lämplig och billig kanal för små 

företag att marknadsföra sig är genom nätverkande, förutsatt att det sker med eftertanke.  

 

Genom att tillämpa Den lilla marknadsplanen frigörs mer tid för kreativitet och entreprenörskapet. 

Anledningen är att planering hjälper entreprenören att uppskatta om och hur företag och dess 

projekt kan bli lönsamma. Det ger även en översikt kring hur resurserna kan fördelas så att de 

räcker till, eftersom det gäller att se att projekten kan underhållas efter att de startats. Det gör att 

arbetet i små företag blir mer strukturerat i syfte att främja den kreativa processen. Blir BittraBritta 

mer selektiva gällande sina projekt kan de alltså få mer tid till att vara kreativa. På så vis kan 

planering leda till bättre kvalité på projekten från början till slut, vilket i sin tur bidrar till en ökad 

lönsamhet. 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Under arbetet med uppsatsen har vi identifierat områden som vi inte avsåg att undersöka, men som 

vi ser som relevanta forskningsområden.  

 

I litteraturen saknade vi forskning och studier kring konsekvenserna av att implementera 

marknadsplanering i ett litet företag. De flesta studier inleds med att behandla frågan om 

marknadsplanering i små företag, men utför sedan undersökningar vars resultat endast visar hur 

företagen arbetar idag. Det ges alltså inte förslag på tillvägagångssätt för förbättringar som 

grundar sig i försök att faktiskt implementera planering. Vi skulle därför vara intresserade av att se 

forskning som visar på konkreta fördelar och nackdelar med planering i små företag. Ett sätt att 

göra det kan vara att implementera Den lilla marknadsplanen i praktiken, för att testa och 

utvärdera dess relevans för små företag i allmänhet. 

 

Den lilla marknadsplanen är utformad för att kunna appliceras på småföretag i allmänhet, oavsett 

verksamhet och bransch. Det skulle dock vara intressant att undersöka dess tillämpbarhet på olika 

typer av verksamheter, för att antingen bekräfta dess generella tillämpbarhet eller visa på 

eventuella skillnader. För detta skulle det vara lämpligt att använda sig av longitudinella studier så 

att det går att se planeringens påverkan på företagets lönsamhet på sikt. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Tema 1. Vem är BittraBritta? (dvs. verksamhetens identitet, vad identifierar dem som företag, 

kärnvärden, företagskultur) 

 

Detta samtal syftar till att gå på ”djupet” med den information vi fick vid förra mötet. Tanken är 

att vi utgår från detta och att ni får tala relativt fritt kring de teman vi tar upp; främst handlar det 

om er, era produkter/tjänster, era kunder och era mål. 

 

Punkter att ta upp här:  

Kan ni fundera en stund över vilka av era egenskaper/värderingar som har format företaget? 

Vad är era huvudsakliga drivkrafter för att hålla företaget i gång? (varför gör ni detta?) 

Vad gör BittraBritta unikt? 

 Tankarna kring kreativitet 

 Tankarna kring CSR 

 Tankarna kring affärsverksamhet 

(Varför BittraBritta? Hur föddes idén bakom verksamheten, hur gick tankarna som lett till dagens 

verksamhet?)  

Helt enkelt som avslut på detta tema; be dem tala om ”detta är BittraBritta” 

 

Tema 2. Vad de säljer/ erbjuder kunderna (dvs. produkt/tjänsteutbud) 

 

Nu går vi över till nästa tema vilket fokuserar på det företaget säljer. Här skulle vi vilja veta hur 

nya idéer skapas och verkställs. Vi skulle vilja börja med att ni skapar en tidslinje över er 

verksamhet, där alla väsentliga delar läggs in. 

 

Under tiden tidslinjen skapas: Fråga följdfrågor; ex. här började ni med swoporama, hur påverkade 

det den övriga verksamheten? Hur påverkade det er? 

Tänk hela tiden varför. Gå på djupet! 

Konkreta frågor: 

 Vad säljer ni mest av i dagsläget? 

 Vilken produkt ger mest förtjänst? 

 Vad vill ni helst sälja mest av? 

Tema 3. Vem är kunden?( huvudsakliga målgrupper) 

 

Kan ni beskriva en typisk ”kund”, är detta målgruppen? (kan bli avsnittets ”rubrik”) 

Nu kan vi titta på tidslinjen en stund igen med tanke att identifiera ”typer” av kunder ni haft. 

(Genom att titta på vilka insatser de gjort marknadsföringsmässigt så hoppas vi få en koppling till 

de kunder de haft, ex. vilka effekter gav hemsidan, att ringa runt, nätverkandet etc.). 

 Identifiera nuvarande kunder samt kunder de haft tidigare (stora/små, bransch) 

 Hur ”fick” ni dessa kunder?  

 Hur kommunicerar/marknadsför de sig? 

 Dessa kunders respons på BB:s arbete 



 

- 48 - 

Hur arbetar ni för att hålla kvar befintliga kunder?  

 Görs något i detta syfte? 

  Finns det några ”värden” att erbjuda här? 

 Finns det tilläggstjänster?  

Vad ser ni som positivt/ negativt med sättet ni arbetar på idag 

Tankar på hur ni vill/kan arbeta i framtiden 

 

Tema 4. Identifiering av verksamhetens olika mål, ”drömmar” och framtidsplaner. 

 På lång sikt 

 På kort sikt 

 Kan ni beskriva ”målbilden” eller ett ”drömscenario” när det gäller era egna 

arbetsuppgifter? Vad vill ni göra?   

 Vad tror ni själva att det krävs för insatser för att nå dit? Hur bör ni arbeta?  

Till sist: Fundera nu noggrant, ser ni det som att ni har en verksamhet som baserar sig på enstaka 

projekt eller ser ni det som olika tjänster?  
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Bilaga 2: BittraBritta logotyp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hämtad från http://bittrabritta.se/, 2010-06-04  
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Bilaga 3: Förteckning över BittraBrittas kunder 
 

Inredning 

- Handelsakademin 

- Västsvensk Tidningsdistribution (VTD) 

- Aitellu 

- Tolvnollnoll (Bulten) 

- Houswives 

- Katapult of Sweden 

- Restaurangföreningen Gbg 

- Ronald McDonald hus 

- Råvara 

- Previa 

- Camino Magasin 

- The Band Meeting 

- Nöjesguiden 

- Ebba Brann (privat villa i Mölndal) 

- ÅF 

 

Grafiska uppdrag 

- Mattias Andersson, spel 

- Zogaj 

- Jan Peters Trädgård 

- Preflect 

- Boreda 

- Fattamod 

- IMCG 

- Housewives 

- Adeline Supreme 

- Råvara 

- Idé & Information 

- Katapult of Sweden 

 

Produktformgivning 

- Skandilock 

- Acqwool 

- Stena 

- Svenska Mässan 

- Creatables 

 

Återförsäljare 

- Acqwool 

- Skandilock 

- Treeshoe 
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Samarbeten 

- Sigrid Strömgren (Quiet design) 

- Creatables 

- ARKFO 

 

Swap-o-rama 

- Sponsorer; MQ, Weekday, Rockafella, Himla 

- Samarbetspartners; Göteborg & co., Nordiska Museet 
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Bilaga 4: Traditionell marknadsplan 
 

 
 

 

Strategic Marketing Process Framework (Swami och Porwal 2005, s. 65) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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