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Sammanfattning: 
 
För att lyckas bra som egenföretagare i dag är det bra att genomföra en marknadsbedömning, 

gärna under själva etableringsfasen. Ska en butik lyckas på marknaden och få ett bra 

kundunderlag är det en god idé att undersöka om det finns någon marknad för det sortiment 

företaget planerar att ha i sin butik. Marknaden skiftar ständigt och företaget bör vara 

föreberedd på förändringar då de kan påverka företaget stort.  

 

Syftet med den här uppsatsen är att studera och ge djupare förståelse för hur en egenföretagare 

genomför en marknadsbedömning vid etablering av en butik. Uppsatsen avser att belysa de 

svårigheter som kan uppstå vid en marknadsbedömning och hur en egenföretagare kan 

undvika dessa. Åtta stycken intervjuer med butiksägare har genomförts.  

 

Att vara medveten om vad en marknadsbedömning är, och tillför företaget, är en förutsättning 

för att kunna genomföra en grundlig och noggrann sådan. Några hinder för detta kan vara 

tidsbrist, brist på finansiella resurser eller att butiksägaren inte inser nyttan eller betydelsen av 

en marknadsbedömning. Detta är några av de faktorer som kan påverka om ett företag 

genomför en marknadsbedömning eller inte. Resultatet visar att de mindre företag som inte 

genomför en marknadsbedömning ändå kan lyckas bra, men i framtiden kommer det troligtvis 

att bli viktigare då många städer både expanderar när det gäller boende och handel. Uppsatsen 

tar bland annat upp de hinder som företagarna ser för att det i Skaraborg, och framförallt 

Skövde, skall vara nödvändigt att genomföra en marknadsbedömning.  

  

Nyckelord i uppsatsen är marknad, marknadsbedömning, omvärldsanalyser, konkurrentanalys 

och marknadsundersökning. 
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1 Inledning 

Denna uppsats behandlar ämnet marknadsbedömning. Uppsatsen ger läsaren en inblick i hur 

en marknadsbedömning kan utföras, samt hur och om den utförs i verkligheten av 

egenföretagare vid etablering av en butik. Uppsatsen beskriver även de svårigheter 

egenföretagare upplever i samband med marknadsbedömningen och identifierar möjliga 

orsaker till detta.  

1.1 Bakgrund och problemställning 

Handeln i Sverige i dag utgör cirka tio procent av Sveriges BNP och den har utvecklats 

mycket de senaste decennierna. Handeln är en viktig del av landets näringsliv och de anställda 

inom parti- och detaljhandeln uppgår till cirka 436 000.1 Svensk detaljhandel har varit mycket 

stark under de senaste åren, den genomsnittliga tillväxten ligger på cirka fyra procent under de 

senaste tio åren. Denna utvecklig anses vara god för branschen.2 Under tredje kvartalet 2008 

startades 13 324 företag i Sverige. 2 437 av dessa var inom varuhandeln och 

restaurangrörelsen.3 1 524 av alla etablerade företag inom handeln under 2008 gick också i 

konkurs.4 Dessutom ökar andelen personer som kan tänka sig att vara egna företagare från år 

till år.5  

 

När ett nytt företag ska startas är det mycket att tänka på och mycket som ska genomföras. 

Några av dessa saker är bland annat att utveckla en affärsplan och hitta finansiering, välja 

företagsform och sedan registrera företaget hos olika myndigheter som Bolagsverket och 

Skatteverket.6 En annan del är att hitta sin plats på marknaden. Marknaden skiftar ständigt, 

människors köpvanor förändras och låg- och högkonjunktur påverkar. I samband med att en 

företagare ska planera sin kommande verksamhet är det viktigt att göra en 

marknadsbedömning. Detta är viktigt för att kunna planera och vara föreberedd och undersöka 

                                                 
1 Cronholm & Hedlund, 2006, Sid 5- 6 
2 Cronholm & Hedlund, 2006, Sid 8 
3 www.itps.se, 2009-01-29, Nyföretagarstatistik kvartal 3, 2008, tabeller 
4Konkurser och offentliga ackord 2008, Itps & Statistiska centralbyrån, 2009, Sid 11 
5 http://nutek.se/sb/d/1131 
6 http://www.bolagsverket.se/dokument/pdf/infomtrl/9.pdf Sid 2 & 4 
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förutsättningarna för sin butik på den eventuella marknaden.7 Att låta bli att undersöka 

marknaden kan få stora negativa konsekvenser.8 

 

Ämnet är värt att undersöka för att det hjälper egenföretagare att skapa en medvetenhet och 

förberedelser på svårigheter som eventuellt kan uppstå så att de istället kan möta detta och 

vara förberedda på bästa sätt, och sparar både tid och pengar. 

 

Det är viktigt att ha förmågan att kunna analysera och hantera osäkerhet i dagens 

marknadsläge. Det kan vara en kompetens som är avgörande för en organisations överlevnad. 

Att till exempel utforska sin omvärld är något vi människor har gjort i alla tider både för sin 

överlevnad och för sin utveckligs skull.9 För att lyckas är det viktigt att lyssna på kunderna 

och hålla koll på marknaden.10 

1.2 Problemformulering 

Hur går en egenföretagare tillväga för att göra en marknadsbedömning vid etablerandet av en 

butik och vilka svårigheter upplevs i samband med detta? 

1.3 Uppsatsens syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att studera och ge djupare förståelse för hur en egenföretagare 

genomför en marknadsbedömning vid etablering av en butik. Uppsatsen avser att belysa de 

svårigheter som kan uppstå vid en marknadsbedömning och hur en egenföretagare kan 

undvika dessa. Anser egenföretagarna att marknadsbedömning är viktigt, och har dem de 

resurser som krävs för att utföra detta?  

1.4 Undersökningen 

Vi genomförde vår undersökning med hjälp av öppna individuella intervjuer.11 De flesta 

genomfördes ansikte mot ansikte och de vi intervjuade var åtta stycken butiksägare till små 

enskilda företag i Skaraborg. Vi riktade inte in oss på någon speciell bransch under 

undersökningen men det butikerna hade gemensamt är att de inte tillhandahåller mat- och 

dagligvaror. Vi tog heller inte hänsyn till hur många år de har befunnit sig på marknaden. Vi 

                                                 
7Meurling, 1978 
8Lundén & Svensson, 2008, Sid 39 
9 Lind Nilsson & Gustavsson, 2006, Sid 16-17 
10 Ek, 1994, Sid 21 
11 Jakobsen, 2002, Sid 160-161 
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ville ta reda på hur dessa butiker har arbetat igenom marknadsbedömningen och vilka 

svårigheter som upplevdes av dem och varför. 
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2 Teoretisk referensram 

Nedan följer den teoretiska referensram som är relevant för uppsatsen. Den teoretiska 

referensramen skapar nödvändigt teoretiskt underlag till analysen av det empiriska material 

som uppsatsen bygger på. Den teoretiska referensramen ligger till grund för den intervjuguide 

som har tagits fram för att genomföra intervjuerna med butikscheferna.  

2.1 Att starta eget företag 

Sverige har idag ett stort antal företag, cirka 900 000. Inom den privata sektorn finns 25 

procent av all sysselsättning i enmansföretag eller företag med en till fyra anställda. Dock är 

Sverige sämre när det gäller nyföretagande än många andra länder. De flesta företagen som 

finns i Sverige idag är mycket små och omsätter mindre än en halv miljon kronor per år. 

Hälften av alla företag tillhör den vanligaste företagsformen som är enskild näringsidkare.12 

Nyckelpersonen i mindre företag är oftast företagsledaren. Hur företaget lyckas på marknaden 

beror ofta på företagsledarens erfarenhet, kompetens, ledarförmåga och omvärldsrelationer.13 

 

Det finns olika uppfattningar bland forskare om hur ett starkt och lönsamt företag startas. Hur 

det bör göras finns det ingen gemensam och allmän modell för. Detta beror nog på att det 

finns många olika former utav företag i olika branscher. Att ha en välplanerad verksamhet och 

en väl genomarbetad affärsidé är det som är mest avgörande för om företaget skall lyckas eller 

inte.14 Vid start utav företag och vid ledning av befintligt företag utgörs bas och riktlinjer för 

hela verksamheten av affärsidé, mål och strategi. Om företaget exempelvis vet om vilka mål 

de har med sitt arbete, vilken utveckling företaget ska styras mot, hur företaget ska arbeta för 

att nå målen, är det lättare att styra företaget och dess verksamhet. Företaget bör även ha en 

vision som fungerar som en slags vägvisare eller en drivkraft. Exempelvis varför företaget 

drivs och vilken storlek och utveckling de vill nå. Företaget bör med jämna mellanrum 

ompröva sin affärsidé, övergripande mål och strategi för att se om något bör förändras. Ett bra 

sätt för företaget att arbeta med förnyelser är att utgå ifrån kundernas önskemål, som hela 

tiden förändras, och att konkurrensen alltid finns. Detta för att det då blir naturligare för 

                                                 
12 Stensson, 2006, Sid 7-9 
13 Johannisson & Lindmark, 1996, Sid 25   
14 Nilsen, 1995, Sid 13 
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företaget att hela tiden söka efter möjligheter till utveckling.15 När ett företag ska startas är det 

viktigt att vara medveten om vilken marknad företaget ska rikta sig till.  

2.2 Marknad 

En marknad är en handelsplats som har två aktörer, dels en köpare som efterfrågar en viss 

vara eller tjänst, dels en säljare som tillhandahåller varan eller tjänsten. En marknad är den 

plats där köpare och säljare möts.16 I detta avseende kan marknaden vara hela jorden och all 

dess befolkning. En marknad måste delas av för att passa till företaget. Detta kallas 

selektering. En selektering kan göras på olika sätt, till exempel så kan marknaden delas in 

geografiskt, det kan vara land, stad, område. Den kan även delas in efter företag, 

privatpersoner och kommuner, efter inkomst bransch eller yrke, efter ålder eller efter kön.17 

 

Segment, målgrupp, nisch och marknad hör ihop på olika sätt. Ett företag kan segmentera 

marknaden och dela in den i olika segment. Detta innebär att företaget delar in 

totalmarknaden i olika delmarknader. Detta kan ske utifrån olika egenskaper hos kunderna 

eller demografi, behov och värderingar. Segmenteringen sägs vara det viktigaste för att kunna 

rikta sig till rätt sorts kunder och för att konkurrera med andra företag.  Fördelen med att 

segmentera är framförallt att kunna anpassa sitt sortiment efter kunderna. 18  En målgrupp är 

den grupp av kunder som företaget har bestämt att rikta sig till i marknadsföringen och med 

sortimentet. Utifrån segmenteringen kan företaget till exempel välja en eller flera målgrupper 

att kommunicera med och rikta sitt erbjudande till. En nisch är en del av ett större 

sammanhang. Det kan till exempel betyda att företaget riktar sig till ett mindre 

marknadssegment på olika sätt. Genom att ha en nisch och veta om den gör det lättare för 

företaget att utmärka sig gentemot andra företag.19 

 

För ett nystartat företag har det stor betydelse att veta hur marknaden ser ut. Det är viktigt att 

veta hur stor den är, hur den utvecklas eller förväntas utvecklas. Det är en chansning att gissa 

sig till sin marknad då det kan få otrevliga konsekvenser om det skulle gå fel. Detta kan i 

värsta fall leda till konkurs.20 

 

                                                 
15 Stensson, 2006, Sid 9 
16 Albertsson & Lundqvist, 2005, Sid 20 
17 Lundén & Svensson, 2008, Sid 37 
18 Albertsson & Lundqvist, 1997, Sid 99-101 
19 Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2004, Sid 219-221 
20 Albertsson & Lundqvist, 1997, Sid 24 
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När det gäller marknaden är kunder och konkurrenter det viktigaste. Ju mer företaget känner 

till om dessa två desto lättare blir det att driva företaget och samtidigt skapa lönsamhet.21 Att 

ta reda på hur marknaden för företaget ser ut kan göras på olika sätt. Det går att mäta, 

analysera och undersöka. För att företaget ska få reda på denna viktiga information är det bra 

att göra en marknadsbedömning, bedöma om det finns en marknad för affärsidén.  

 

Marknad definieras i denna uppsats även som målgrupp. 

2.3 Marknadsbedömning 

Att göra en marknadsbedömning innebär att skaffa information som är värdefull för företaget. 

Det kan till exempel handla om att undersöka om det finns en marknad för en viss produkt.22 

Marknadsundersökningar, omvärldsanalyser, konkurrentanalyser och segmentering är en del 

av en marknadsbedömning.23  

 

Marknaden skiftar ständigt genom ändrade köpvanor hos konsumenterna, nya etableringar 

och svängande konjunkturer, därför är det viktigt för en butik som ska etableras att göra en 

marknadsbedömning för att lättare kunna planera verksamheten. En marknadsbedömning är 

även något som företaget bör göra regelbundet just eftersom marknaden lätt förändras.24 Det 

är viktigt att ha kontakt med de kunder som butiken har tänkt rikta sig till, men det är också 

viktigt att ha en ständig kontakt med marknaden. Det är inte bara vid starten av ett företag 

som det är viktigt med en marknadsbedömning. Även efter starten av butiken är det 

betydelsefullt att regelbundet följa upp och fortsätta denna kontakt, både med nya kunder, 

gamla kunder och med själva marknaden. En företagare bör ha ett ständigt samtal med 

marknaden. Detta är saker som ständigt förändras, en kund tycker förmodligen inte samma i 

dag som för ett år sedan och marknaden kan också ha genomgått olika förändringar som 

butiken måste anpassa sig till.25 I en marknadsbedömning kan det ingå att undersöka sin 

omvärld. Detta görs genom någon form av omvärldsanalys. Det är viktigt att vara medveten 

om företagets omvärld för att vara förberedd på kommande händelser och ligga steget före 

sina konkurrenter. Av denna anledning är det också viktigt att veta vilka konkurrenter som 

finns på företagets marknad och för att kunna ha dessa i åtanke. Det är även viktigt för 

                                                 
21 Nielsen, 1995, Sid 24 
22 Albertsson & Lundqvist, 2005, Sid 20 
23 Meureling, 1978, Sid 3 
24 Meurling, 1978 
25 Nielsen, 1995, Sid 83 
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företaget att veta vilken position de har på marknaden. En annan del av 

marknadsbedömningen kan vara marknadsundersökningar. Detta är bra att göra då det hjälper 

till att samla in värdefull information åt företaget. 

2.3.1 Omvärldsanalys 

Att ligga ett steg före sina konkurrenter kan innebära en avgörande skillnad för företaget. Det 

sker ständigt saker i omvärlden och de sker ofta väldigt snabbt. Därför är det viktigt att göra 

någon form av omvärldsbevakning eller omvärldsanalys. Omvärldsbevakning görs ofta 

omedvetet och spontant, exempelvis genom att se vad som sker i ens omgivning, läsa 

tidningar, prata med kollegor eller personer från andra branscher. Omvärldsbevakning kan 

även ske mer medvetet, detta genom att exempelvis gå på mässor, köpa in rapporter, söka 

information på internet eller anlita externa konsulter. De företag som gör 

omvärldsbevakningar är bättre rustade för kommande situationer, förändringar. Dessa har 

bland annat bättre framförhållning, bättre underlag för verksamhetsplanering, bättre kunskap 

om marknader, kunder, konkurrenter och ny teknik etc. Det finns alltid ett syfte och ett mål 

med omvärldsbevakningen. Ofta handlar det om att kunna förbättra företagets möjligheter att 

göra bättre affärer, kunna ge bra service och att driva själva verksamheten på ett så effektivt 

sätt som möjligt.26 

 

Margareta Nelke definierar omvärldsbevakning på följande sätt:27 ”Omvärldsbevakning och 

omvärldsanalys är en process för att systematiskt bevaka och analysera faktorer i omvärlden 

som påverkar ett företags eller en organisations nuvarande och framtida utveckling och 

framgång.” 

 

Arbetssättet i omvärldsbevakningen sker som en process. Det handlar om att tar reda på vilka 

faktorer i omvärlden som påverkar verksamheten, vilka faktorer som behöver bevakas och 

vad det resultat som framkommer ska användas till. För att företaget ska kunna fatta taktiska 

och strategiska beslut behövs ett bra och genomarbetat underlag att arbeta med. Detta ges vid 

systematisk omvärldsbevakning och analys, vilket även bidrar till ”ökad kvalitet” i företagets 

beslut. Omvärldsbevakning är även en lärande process. Det är inget enskilt arbete utan bör 

utföras i grupp, som ett lagarbete.  Ett företag som arbetar aktivt med omvärldsbevakning och 

även engagerar många av sina medarbetare höjer företagets allmänna kompetens, och blir 

                                                 
26 Nelke, 2006. Sid 3-7 
27 Nelke, 2006. Sid 6 
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även bättre förbereda på kommande förändringar. Det resultat som framkommer av 

omvärldsbevakningen ska sedan tillämpas i företagets verksamhet. Detta kommer att medföra 

vissa förändringar, vilket ibland kan innebära både genomgripande och dyra sådana. Företaget 

bör anpassa sig till sin omgivning som ständigt förändras. Om de ändå inte gör detta, så har de 

i alla fall bättre kännedom om de faktorer som skulle motivera företaget till förändringar. Det 

är viktigt för företaget att noga tänka igenom vad det är som de vill ha koll på i omvärlden. 

Det underlättar för företaget då det bland annat blir lättare att fokusera på rätt saker, skaffa de 

rätta kontakterna, välja relevanta informationskällor och så vidare. Vilket bör göras för att få 

det underlag som behövs för att kunna fatta beslut.28 

 

En av omvärldsbevakningens allra viktigaste uppgifter är att identifiera de faktorer som är 

mest kritiska för företaget. Dessa kan exempelvis vara faktorer som företaget känner till eller 

kan ana, exempelvis de nuvarande konkurrenterna. Det kan också vara faktorer som företaget 

inte känner till eller inte ens kan ana, men dessa kan komma att påverkar företagets 

verksamhet på ett eller annat sätt i framtiden. Företaget måste även vara överens om vad 

omvärlden innebär för dem, exempelvis om det bara är den lokala marknaden eller om det 

omfattar hela landet. Detta för att kunna fokusera på det som är viktigast för verksamheten.29 I 

företagets omvärld finns även konkurrenterna. Det är företaget och konkurrenterna som 

kämpar om kunderna.  För att kunna rikta sitt erbjudande till kunderna på ett utmärkande sätt 

är det bra att ha samlat in värdefull information om konkurrenterna. En annan viktig sak kan 

vara att veta hur företaget förhåller sig till konkurrenterna och andra företag på marknaden.  

2.3.2 Konkurrentanalys/positionering 

För att kunna bestämma och utvärdera sin affärsidé behövs en konkurrentanalys. Detta kan 

exempelvis göras genom en SWOT- analys, där man analyserar konkurrenternas starka och 

svaga sidor. För att få kunskap om konkurrenterna kan bland annat en del frågor besvaras. 

Dessa kan exempelvis vara följande: Vilka är våra konkurrenter? Hur arbetar våra 

konkurrenter? Hur utvecklas våra konkurrenter? Hur stora är våra konkurrenter? Vilka 

konkurrensmedel använder våra konkurrenter? 30  

 

                                                 
28 Nelke, 2006. Sid 7-17 
29 Nelke, 2006, Sid 7-17 
30 Stensson, 2002, Sid 34 
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Det kan även behövas kunskap om konkurrenterna för att bland annat kunna definiera mål, 

välja målgrupp, strategi och även för att kunna välja passande marknadsförningsaktiviteter. 

Konkurrentanalysen bör göras utifrån kundernas perspektiv, vilket innebär att företaget bör 

utgå från de egenskaper som den tänkta målgruppen tycker är viktigast.31  

 

En konkurrentanalys kan även göras genom att ta reda på hård och mjuk fakta om företagen. 

Med hård fakta innebär sådant som exempelvis omsättning, resultat, lönsamhet med mera. För 

att kunna få en klar bild, vilket inte enstaka siffror ger, bör de som anses vara 

huvudkonkurrenter följas under några år. Hård fakta kan även vara uppgifter om 

konkurrentarenas konkurrensmedel som exempelvis sortiment, priser, distributionskanaler 

osv. För att få reda på de mjuka faktorerna bör företaget göra undersökningar. De bör bland 

annat ta reda på hur det egna företaget uppfattas av kunderna, och vad kunderna anser om 

konkurrenterna.  Företaget kan även ställa sig frågor som: Vilken är den allmänna bilden av 

det egna företaget och utav konkurrenterna? Hur ser det egna företagets/konkurrenters 

företagsbild ut? Vilken är det egna företagets position på marknaden i förhållande till 

konkurrenterna? 32  

 

Med positionering menas hur det egna företaget förhåller sig till de andra företagen på 

marknaden. För att företaget ska kunna ha koll på detta kan en positioneringskarta göras. 

Företaget bör för det första ta reda på dess nuvarande position på marknaden och även 

konkurrenternas utifrån marknadens uppfattning. Detta kan göras genom en 

marknadsundersökning. För att få en så sann bild av verkligheten som möjligt bör företaget 

göra flera positioneringskartor för att se hur de förhåller sig till sina konkurrenter. För att göra 

ett genomtänkt program för positioneringen bör förtaget utgå från fyra grundläggande frågor. 

Den första är att ta reda på vilken position företaget har nu och för att få reda på detta krävs en 

undersökning av vad marknaden har för uppfattning om företaget. Det andra steget är at ta 

reda på vilken position företaget vill ha. Den positionen företaget vill ha måste stämma 

överrens med affärsidén. Företaget bör undvika de positioner som redan är upptagna och även 

de som ligger för nära konkurrenterna. Den valda positionen måste vara trovärdig, företaget 

måste leva upp till vad de utgör sig för att vara. Nästa steg är att ta reda på vilka konkurrenter 

företaget måste rubba på. Om det till exempel finns en stark konkurrent som har en viss 

position på marknaden bör företaget undvika denna position. Företaget bör i stället hitta en ny 

                                                 
31 Stensson, 2002, Sid 34 
32 Albertsson & Lundqvist, 1997, Sid 346-347 



 

10 
 

position som ingen har, detta för att utmärka sig på marknaden. Den sista frågan är om 

företaget kan hålla ut? Det tar lång tid för företaget att skapa en position i marknadens 

medvetande. Det handlar även om pengar, om företaget har de resurser som krävas för att till 

exempel kunna marknadsföra sig på marknaden på det sätt som behövs.33  

2.3.3 Marknadsundersökningar 

Marknadsundersökningar är en form av mätinstrument.34 En marknadsundersökning startas 

oftast genom att undersökaren analyserar den information som redan finns om marknaden till 

exempel genom att titta på tidigare gjorda undersökningar, tidningar eller statistik. När 

undersökaren redan vet lite om marknaden är det lättare att bestämma sig för hur resten av 

informationen om marknaden ska samlas in. 35  

 

Redan innan företaget är startat är det viktigt att få kontakt med sina kunder. Det ska ligga i 

företagarens intresse att vilja ha reda på vilka kunderna är och vad de gillar, men också vad de 

inte gillar. För att ta reda på detta är det en bra idé att göra någon form av 

marknadsundersökning. Två huvudfrågor att utgå ifrån vid utformandet av detta för 

företagaren kan vara vad företaget vill ha reda på och varför vill företaget veta detta?36 

 

En marknadsundersökning kan hjälpa företagaren med att bland annat utforma sin affärsidé på 

ett bra sätt, bedöma storleken på sin marknad och veta vilken ens framtida målgrupp kommer 

att vara. Informationen företaget får in genom en marknadsundersökning kan delas in i två 

grupper, primär och sekundär information. Primär information är sådan information som 

undersökaren skaffar själv för ett specifikt ändamål, till exempel genom intervjuer. Sekundär 

information är information som redan finns tillgänglig på olika sätt, till exempel genom 

statistik, branschtidningar, branschorganisationer, mässor och utställningar. I ovan nämnda 

fall är det undersökarens uppgift att hitta den information och ta reda på vad den kan 

användas till.37 Marknadsundersökningar kräver både tid och ekonomiska resurser av 

företaget. Vill företaget genomföra dem själv krävs det också en del kunskaper för att den ska 

bli lyckad.38 

 

                                                 
33 Albertsson & Lundqvist, 1997, Sid 114-127 
34 Trostek, 2000, Sid 42 
35 Trostek, 2000, Sid 43 
36 Nielsen, 1995, Sid 83 
37 Nielsen, 1995, Sid 83-84 
38 Lekvall & Wahlbin, 2001, Sid 122 
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En marknadsundersökning kan ske på olika sätt. Undersökaren kan ta hjälp av information 

som finns inom eller utanför företaget med utgångspunkt från till exempel statisktik eller 

kundregister. Ett annat alternativ är att använda sig av branschtidningar, 

branschorganisationer eller statistiska centralbyrån. Det går att göra en kvantitativ eller 

kvalitativ undersökning. Vid en kvantitativ undersökning är det mängden svar som är det 

viktiga.39 Denna metod tar inte hänsyn till uttryck eller känslor.40 En kvalitativ är tvärtemot, få 

objekt undersöks och stor vikt läggs vid kroppsspråk med mera.41 Ett annat alternativ 

företaget har när en marknadsundersökning ska genomföras är att göra den själv eller hyra in 

ett marknadsföringsföretag. Det som främst skiljer dessa alternativ åt är kostnaden det medför 

och kunskaperna det ger.42  

2.4 Sammanfattning 

Teorin ovan finns med i uppsatsen för att den är relevant för problemformuleringen och syftet. 

Den teoretiska referensramen ligger till grund för både empiridelen och den intervjuguide som 

har använts vid de intervjuer som har skett. Den skapar även ett nödvändigt teoretiskt 

underlag för att vi ska kunna analysera den empiriska delen i uppsatsen. Det första stycket i 

den teoretiska referensramen handlar om att starta eget företag. Vi anser att detta avsnitt är 

relevant för att den ger förståelse för hur viktig affärsidén är för företaget eftersom den utgör 

en bas. Eftersom det inte finns några modeller för hur ett företag bör startas för att det ska bli 

lönsamt ansåg studiegruppen att det kunde vara intressant att undersöka hur de utvalda 

butikerna gick tillväga i denna process.43  Efter detta leder referensramen in på avsnittet som 

handlar om marknad. Anledningen till detta stycke är att när ett företag startas, och de ska 

göra sin marknadsbedömning bör de veta vad en marknad är för att kunna undersöka och 

bedöma den utifrån butikens förutsättningar. Ju mer företaget känner till om marknaden desto 

lättare blir det att driva och skapa lönsamhet för företaget. 44 När företaget känner till sin 

marknad är det en fördel att undersöka om marknaden har ett behov av det sortiment som 

företaget har tänkt erbjuda. Av denna anledning leder den teoretiska referensramen in på 

ämnet marknadsbedömningar. Marknaden skiftar ständigt och företaget bör vara föreberedd 

på detta.45 Följande delar av referensramen innehåller stycken som är en översikt över vad 

                                                 
39 Trostek, 2000, Sid 43-44, 46 
40 Seymor, 1992, Sid 20 
41 Trostek, 2000, Sid 445-446 
42 Lekvall & Wahlbin, 2001, Sid 122 
43 Nilsen, 1995. Sid 13 
44 Nielsen, 1995, Sid 24 
45 Meurling, 1978 
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som kan tänkas vara en del av en marknadsbedömning. De handlar om omvärldsanalyser, 

konkurrentanalyser/positionering och marknadsundersökningar. Alla är hjälpmedel för hur 

företaget ska kunna ta reda på om det finns en marknad för det tänkta sortimentet. Det handlar 

också om att kunna ligga ett steg före konkurrenterna och att veta så mycket som möjligt om 

sina konkurrenter för att det i sin tur kan leda till att det hjälper företaget att definiera sina 

mål, sin målgrupp och strategi.46 Det handlar också om att samla in information om 

marknaden som kan hjälpa företaget i olika situationer.47  

 

 

                                                 
46 Stensson, 2002, Sid 34 
47 Albertsson & Lundqvist, 2005, Sid 20 
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3 Metod  

I detta tredje kapitel kommer vi att beskriva den metod vi har använt oss av för att samla in 

den information som ska kunna besvara vår problemformulering. Metoden beskriver även 

varför vi har valt att gå tillväga så som vi har gjort. Vi beskriver utveckling av 

problemställning, val av undersökningsuppläggning, val av metod, hur vi har samlat in data 

samt hur vi har valt ut intervjuobjekten. Detta ska ge en inblick i vad vi har gjort och varför vi 

har valt att gå tillväga på det sätt som vi har gjort.  

3.1 Utveckling av problemställning 

Uppsatsens ämne är marknadsbedömning och vi vill ta reda på hur egenföretagare går tillväga 

vid en marknadsbedömning vid etableringen av en butik och vilka svårigheter de upplever i 

samband med detta.  Problemställningen är utformad så att den har utgångspunkt för en 

empirisk undersökning, vilket innebär att syftet är att skaffa fram kunskap om ämnet.48 

 

Enligt Jacobsen är det nödvändigt med avgränsningar i en empirisk undersökning. Det innebär 

att vi väljer bort vissa delar av ämnet. Denna avgränsning kan göras explicit, som innebär att 

forskaren gör avgränsningen genom att klart säga vad denne fokuserar respektive inte 

fokuserar på. Den kan också göras implicit vilket innebär att avgränsningen görs mer 

omedvetet, bland annat på grund av fördomar och uppfostran.49 Vår undersökning har en 

explicit avgränsning då vi valde att inrikta oss på mindre företag inom detaljhandeln. Det 

dessa hade gemensamt var att de inte säljer mat och dagligvaror. Vi gjorde också ett medvetet 

val i att inte fokusera på att företagen måste ha startat inom en viss tidsperiod. Vi valde en 

explicit avgränsning för att vi ville inrikta oss på hur småföretagare går tillväga när det gäller 

marknadsbedömningen och i fall de anser att detta är något viktigt. Vi valde att inte ha med 

några kedjor, varken stora som små, i undersökningen för att de troligtvis har mer personal 

och större resurser för att kunna göra en marknadsbedömning i större utsträckning än vad 

småföretagare har. En annan anledning till att vi valde att inrikta oss på småföretagare var att 

vi har en uppfattning om att de har det svårare att positionera sig på marknaden på grund av 

att de inte har de ekonomiska resurser som större företag har.  

 

                                                 
48 Jacobsen, 2002, Sid 15 & 65 
49 Jacobsen, 2002, Sid 66 
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Från början hade vi förhoppning om att även undersöka om butiksägarna inte bara vid 

etableringen av butiken utan även kontinuerligt genomför en marknadsbedömning. Vi valde 

sedan att inte ta med denna del då vi ansåg att det skulle blir för stort och att vi ville fokusera 

på en sak genom hela arbetet, vilket var om de genomförde någon marknadsbedömning i 

etableringsfasen av sina butiker.  

 

Problemställningen i denna uppsats är klar, vilket innebär att det finns teoretiska belägg som 

kan besvara uppsatsens problemställning. Resultatet i denna uppsats kan inte generaliseras då 

undersökningen inte innefattar tillräckligt många enheter för detta.50   

3.2 Val av undersökningsuppläggning 

En undersökning kan utformas på två olika sätt. Det ena är intensiv, vilket innebär att 

undersökningen går på djupet. Det är få enheter som undersöks med många variabler. Vid en 

extensiv uppläggning går undersökningen mer på bredden, många enheter undersöks med få 

variabler.51 Vår undersökning har en intensiv uppläggning då vi har undersökt nio olika 

företag och har fått så detaljerade svar som möjligt.  Vi har använt oss av intervjuguide som 

består av trettiosju stycken frågor. Utöver detta har vi diskuterat runt ämnet med 

intervjuobjekten och fått deras personliga åsikter och uppfattningar kring ämnet. På grund av 

detta har vi kunnat ha en öppen och bra kommunikation med intervjuobjekten vilket har varit 

till en stor fördel för oss.  

 

En uppsats kan vara både beskrivande eller förklarande. En beskrivande uppsats beskriver hur 

någonting ser ut och en förklarande uppsats förklarar varför något ser ut som det gör.52  Vår 

uppsats hade som målsättning att vara beskrivande då vi ville se hur företagarna har gått 

tillväga och vad de anser om marknadsbedömningar. Med denna undersökning ville vi 

komma fram till hur det fungerar vid marknadsbedömning för ett antal utvalda småföretagare. 

Vi ville även få reda på om det finns några svårigheter de har stött på och om de anser att 

marknadsbedömning är viktigt. Vi valde att göra en beskrivande uppsats då teorin inom ämnet 

oftast tar upp hur viktigt det är med en marknadsbedömning eller i alla fall göra delar av den, 

som till exempel marknadsundersökningar eller omvärldsanalyser med mera, om man ska 

starta eller driva ett företag. I vår undersökning ville vi då ta reda på om marknadsbedömning 

                                                 
50 Jacobsen, 2002, Sid 70-81 
51 Jacobsen, 2002, Sid 91-98 
52 Jacobsen, 2002, Sid 73-74 
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ansågs vara viktig med utgångspunkt från egna företagare och på så vis få en bild av hur det 

ser ut och fungerar i verkligheten.   

3.3 Undersökningsmetod 

En undersökning kan vara utformad efter en kvalitativ eller en kvantitativ metod. Vid en 

kvalitativ metod återger oftast personers upplevelser och tolkningar av en situation som görs 

med ord. Denna metod kan även sägas vara en öppen metod då forskaren vid insamling av 

information inte är styrd av ett strukturerat frågeformulär, struktureringen sker efter 

informationsinsamlingen. Det unika hos varje enhet är viktigt. Vid en kvantitativ 

undersökning presenteras ofta resultatet i form av siffror och är strukturerad innan 

informationssamlingen sker.53  

 

Vi utförde undersökningen efter den kvalitativa metoden. Metoden syftar till att tolka och 

förstå en situation. Vi lade stor vikt vid varje enhets personliga svar och det unika hos var och 

en av dem. Denna metod lämpar sig bäst för oss då vi ville gå på djupet inom ämnet. Vid 

intervjuerna har vi utgått ifrån en intervjuguide men vi har inte varit bundna av den. Både vi 

och intervjuobjekten har kunnat diskutera fritt kring dessa frågor och även andra tankar som 

har uppkommit under intervjuns gång. Sammanställningarna av intervjuerna och empirin 

återger butiksägarnas egna uppfattningar och tolkningar kring ämnet. Vi har märkt att de 

frågor vi hade förhoppning om att få mest och mycket utförliga svar på visade sig vara det 

intervjuobjekten hade minst erfarenhet av.  Fördelarna med en kvalitativ metod är att det 

sätter få begränsningar vid de svar intervjuobjekten ger. Metoden lägger som sagt stor vikt vid 

nyanser, det unika och detaljer hos varje objekt. Genom att vi valde att inte ha några fasta 

frågor med fasta svarsalternativ, utan i stället en guide för intervjun, fick vi en öppenhet i 

intervjun. Alla fick framföra sina åsikter och vi har på så vis fått en närhet till 

intervjuobjekten. Detta ger oss en hög intern giltighet genom att vi fått fram den riktiga 

förståelsen för vad butiksägarna tycker och känner om marknadsbedömning. Nackdelarna vid 

en kvalitativ metod är att den är resurskrävande. Intervjuerna tog mycket tid genom att tider 

skulle passas och ombokningar av intervjun skedde. Av denna anledning kunde vi genomföra 

åtta intervjuer och inte mer.54    

                                                 
53 Jacobsen, 2002, Sid 137-143 
54 Jacobsen, 2002. Sid. 142-143 
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3.4 Datainsamlingsmetod 

För att kunna samla in den information vi behövde för undersökningen hade vi förhoppning 

om att intervjua tio stycken butiksägare till mindre butiker i Skaraborg. För att få så mycket 

och detaljerad information som möjligt hade vi förhoppning om att genomföra öppna 

individuella intervjuer, ansikte mot ansikte, med alla butiksägarna. Detta innebär att 

undersökaren och den som blir undersökt samtalar i en öppen dialog där inte frågeformuläret 

är så styrt utan i stället kan anpassas efter samtalets riktning. Denna intervjumetod lämpar sig 

bäst då få enheter undersöks och intresset för den enskilda individens åsikter är stort, samt när 

undersökaren är intresserad av individens egna tolkningar inom ett visst ämne.55  På grund av 

förhinder och tidsbrist har vi varit tvungna att även använda oss av mail- och telefonkontakt, 

även om detta inte var tänkt från början. Detta då tillförlitligheten i dessa metoder inte är lika 

höga som i ansikte mot ansikte, då det anses vara lättare för intervjuobjektet att ljuga via 

telefon. Det har även resulterat i att en butiksägare har varit tvungen att tacka nej i sista stund, 

tyvärr har inte tiden funnits att ta kontakt med ett nytt intervjuobjekt, detta resulterade i att vi 

endast fick åtta stycken intervjuer. Trots detta har vi ändå kunnat ha en god och öppen 

kommunikation med alla intervjuobjekt och vi har även kunnat återkomma till dem för 

ytterligare information. Vi valde att genomföra intervjuerna i butiksägarnas butiker. På 

kontoret eller avsides i butiken för att inte bli störda av kunder. Intervjuplatsen blev då mer 

neutral och naturlig för intervjuobjektet. Vi valde att vara i en naturlig miljö för butiksägaren 

då en konstlad miljö också kan medföra konstlade svar på frågorna.56 Alla intervjuobjekt har 

vi kunnat träffa personligen för att presentera oss och uppsatsens syfte. Intervjuerna har tagit 

mellan fyrtio minuter och en timma att genomföra. Alla intervjuobjekt har varit mycket öppna 

och lätta att ha en god kommunikation med. De har också visat intresse för att ta del av 

rapporten när den är färdigställd.  Från början var vår tanke att spela in intervjuerna för att 

båda skulle kunna koncentrera sig på frågorna och svaren till hundra procent. Detta valde vi 

sedan bort då vi ansåg att det skulle ta för lång tid att sammanställa intervjuerna samt att 

risken att vi skulle missa information var liten då vi var två som genomförde den. Efter varje 

intervju gjordes en sammanställning för att svaren skulle bli så överskådliga som möjligt.  

 

Den frågeguide vi har använt oss av har sin grund i den teoretiska referensramen som finns i 

uppsatsens andra kapitel. Inledningen av frågeformuläret består av allmänna frågor om 

butiksägaren och butiken samt en fråga som ger oss tillåtelse att använda ägarens namn i 
                                                 
55 Jacobsen, 2002, 159-164 
56 Jacobsen, 2002, 164 
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uppsatsen.  Ordningsföljden på frågorna följer ämnenas ordningsföljd i referensramen av den 

anledningen att det blev lättare att sammanställa och jämföra de olika butiksägarnas svar med 

varandra. Då intervjuguiden hade som syfte att hjälpa oss att besvara problemformuleringen 

valde vi att ställa raka frågor som hade en direkt koppling till problemformuleringen. Alltså 

om och hur butiksägaren genomförde en marknadsbedömning och vilka svårigheter som 

upplevdes i samband med detta. Genom att ställa raka och enkla frågor ansåg vi att vi inte 

skulle kunna påverka butiksägaren att ge oss speciella svar. Frågorna var utformade på ett sätt 

där butiksägaren enbart kunde svara med sina egna åsikter och tolkningar. Till exempel 

Gjorde ni någon marknadsbedömning vid etablerandet av butiken? och Upplever ni några 

svårigheter i samband med marknadsbedömningar? Arbetet med frågeguiden gick 

förvånansvärt fort och smidigt då vi var väl medvetna om att det måste kunna hjälpa oss att 

besvara problemformuleringen. Vi hade från början förhoppningen om att även undersöka om 

butiksägarna även genomför en marknadsbedömning kontinuerligt men valde bort detta då vi 

villa fokusera på ett huvudämne. Av den anledningen har vissa frågor blivit överflödiga i vår 

intervjuguide. 

3.5 Val av enheter 

Vi hade förhoppningen om att få tio stycken intervjuer med egenföretagare som driver en 

butik inom detaljhandeln. På grund av förhinder för en butiksägare kunde vi endast 

genomföra åtta intervjuer som motsvarar nio stycken butiker då två av butikerna har samma 

ägare. De butiker som vi intervjuat ligger inom Skaraborg. Butikerna är så kallade mindre 

butiker/företag, de säljer inte mat och dagligvaror och ingår inte i någon kedja. 

Undersökningen tar heller inte hänsyn till om butiken har varit etablerad under någon speciell 

tid då vi anser att det inte spelar någon roll för resultatet. Vi valde att intervjua butiker med de 

krav vi hade för att vi upplever att det är svårare för småföretag att slå sig in på marknaden av 

olika anledningar. Vi gick in med tron om att de inte har samma resurser som större företag 

och kedjor och inte har något större huvudkontor som kan stå bakom dem. Småföretagarna vi 

valde att tillfråga har gjort det mesta av arbetet själva och gör det mesta av allt arbete ett eget 

företag kräver även nu.  Vi trodde att det skulle vara lättare att få reda på den information vi 

sökte genom att intervjua mindre egenföretagare av just denna anledning, att de gör det mesta 

av arbetsuppgifterna själva.  

 

De butiker vi har intervjuat är följande: 

Edwins Corner, Skövde 



 

18 
 

Laban & Labolina, Skövde 

Assbecks Modehus, Skövde 

la Rami, Skövde 

Spirit of st. Louis, Skövde 

Fransson & Frida, Karlsborg 

Ejes väskor, Skövde 

Hemma Inredning, Skövde 

      Sköna Rum, Skövde 

3.6 Litteraturval 

När vi började leta litteratur till uppsatsen startade vi med att kolla i de böcker vi har haft i 

tidigare kurser. Anledningen till detta var att kunna identifiera bra ord, rubriker eller text som 

vi kunde ha som grund i vår vidare sökning. Vi har letat upp litteratur och information via 

olika databaser och hemsidor. Främst har vi valt att använda litteratur från biblioteket på 

Högskolan i Skövde och Skövde Stadsbibliotek. Vi har även använt oss av olika hemsidor 

som Handels, Institutet för tillväxtpolitiska studier och Bolagsverket där vi funnit olika 

rapporter och publikationer som vi har haft användning av. Vi har även läst andra uppsatser i 

ämnet eller liknande ämnen för att få tips om relevant litteratur. Det som har varit störst del i 

vårt sökande efter litteratur är orden marknadsbedömning och marknad. Böckerna vi har 

använt oss av är relativt nya vilket vi anser är bra då de känns aktuella och tillförlitliga. En 

bok av K, Meurling är från 1978 och mycket äldre än någon av de andra böckerna. Denna 

stod vi i valet och kvalet om vi skulle kunna ha med som referens då den är så gammal. Vi 

valde dock att ta med den av den anledningen att den lilla information vi använt från boken 

kändes aktuell och vi ansåg att den typen av information inte har förändras.  

3.7 Utformning av analys 

När den insamlade datan ska analyseras finns det tre olika delar som bör beaktas.57 Den första 

delen är att beskriva datan och med detta menas det att den insamlade datan ska beskrivas så 

detaljerat och grundligt som möjligt utan påverkan av författarna. Systematisering och 

kategorisering är nästa del av analysen, detta innebär att data ska systematiseras, sållas och 

förenklas för att kunna få en klar överblick av materialet. Nästa del är kombination och här 

ska den insamlade datan tolkas för att kunna se ett samband.58   

                                                 
57 Jacobsen, 2002, Sid 216-217 
58 Jacobsen, 2002, Sid 216-217 
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Genom att ha utgått ifrån detta upplägg har vi kunnat analysera vårt resultat. Vi valde att först 

jämföra all data vi fått in genom intervjuerna med den teoretiska referensramen i uppsatsen. 

Under detta tar vi upp om intervjuobjekten följer teorin eller om de gör några avvikelser ifrån 

vad teorin beskriver att företagaren bör göra vid en marknadsbedömning. Efter detta valde vi 

att analysera just de avvikelser som gjorts och tolka varför intervjuobjekten har valt att göra 

på detta sätt. Analysen hjälpte oss att komma fram till slutsatsen och besvara 

problemformuleringen.  

3.8 Validering av resultat 

Det är viktigt att kritiskt bedöma giltigheten och tillförlitligheten på de data som samlats in. 

Detta innebär att förhållningssättet till kvalitén på de data som insamlats bör vara kritisk. Det 

kan exempelvis ifrågasättas med om vi har fått reda på det vi ville ha och om vi kan lita på de 

data som insamlats. Då vi valde att ha en intervjuguide med frågor som fungerade mer som en 

mall, riktlinje att gå efter, fick vi en öppenhet i intervjuerna. Alla intervjuobjekt fick framföra 

sina åsikter och vi har försökt att i minsta möjliga mån utsätta intervjuobjekten för någon form 

utav påverkan. Vi har på så vis fått en närhet till intervjuobjekten. Detta ger oss en hög intern 

giltighet genom att vi fått fram den riktiga förståelsen för vad butiksägarna tycker och känner 

om marknadsbedömning. Tillförlitligheten av den insamlade datan kan ifrågasättas då vi inte 

riktigt är säkra på om vi har haft någon påverkan eller inflytande på intervjuobjekten under 

intervjuernas gång. Vi tror dock att vi inte har påverkat den data som framkommit och vi har 

kritiskt ifrågasatt resultaten som framkommit av intervjuerna. Vi anser där av att de resultat vi 

fått fram är av hög intern giltighet och att den är tillförlitlig. 59 

                                                 
59 Jacobsen, 2002, Sid 255-256 
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4 Resultat 

Under denna rubrik återges den information vi fått fram genom intervjuer med butiksägarna. 

Kapitlet delas in i flera rubriker där den första är en kort beskrivning av varje butik. Butikerna 

kommer att presenteras var för sig under varje rubrik. Varje rubrik omfattar ett eller flera 

ämnen och samma rubriker kommer att användas i analysdelen i uppsatsen. Detta för att få en 

lättläst och strukturerad uppsats. Den fullständiga sammanställningen av intervjuerna återges i 

bilagorna.  

4.1 Butiker 

Här följer en kort beskrivning av varje butik som vi har intervjuat.  

4.1.1 Edwins Corner 

Edwins Corner ligger i centrala Skövde och startades 2004 av Linda Alderstig, som är 

butikschef, hennes sambo samt svärmor. Edwins Corner har tre anställda som arbetar i 

butiken. Sortimentet består av inredningsartiklar som möbler, ljusstakar, porslin, ljus och 

inredningsdetaljer, främst dansk design. 80 procent av sortimentet köps in från danska 

leverantörer.  

 

När det kommer till företagets egen nisch är det främst sättet de skyltar upp sitt sortiment på. 

De har dansk design, som inte är vanligt i Skövde. De försöker också att ligga ett steg före 

andra butiker och hitta det som inte finns. 

4.1.2 Laban & Labolina 

I maj 2008 startades aktiebolaget Glimten i ögat AB av Susanne Westerberg som är 

butikschef och ägare. Företaget Glimten i ögat AB blev sedan en butik som heter Laban och 

Labolina och som öppnades i november 2008 i gallerian Vasaporten i Skövde centrum. Laban 

och Labolina är ett koncept som ägs av familjen Sandberg. Butikschefen har i sin tur fått köpa 

rättigheterna till att använda konceptet men gör allt arbete själv. I butiken arbetar butikschefen 

samt två timanställda.  Sortimentet i butiken består av barnkläder och pedagogiskt material 

som pussel och spel. Butiken tillhandahåller även presentartiklar och andra tillbehör som 

sängkläder och handdukar för barn från 0-6 år. Butiken har totalt 17 stycken 
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underleverantörer som till exempel Novali, Rätt Start, Egmont Kärnan, Lgkompaniet, Klippan 

och tre sandberg som även äger konceptet med Laban och Labolina.  

 

Butikens nisch är att det är en konceptbutik och att sortimentet består utav bland annat 

barnkläder med bra kvalitet som är noga utvalt och pedagogiskt material som pussel och spel. 

Hon tillhandahåller även prematurkläder vilket kan vara svårt att få tag i.  

4.1.3 Assbecks Modehus och la Rami 

Assbecks Modehus startades år 1876 av Carl Fredrik Assbeck och Axel Westling. 1960 

köptes företaget av Anders Rapp och har sedan dess funnits inom familjen Rapp. 1955 

övertog Anders Rapp strump- och underklädesaffären la Rami i Helsingborg och gjort om den 

till en ungdomlig modebutik. Han startade sedan 1963 en la Rami butik i Skövde och den 

hade ett sortiment av trendiga kläder till ett lågt pris. Efter många flyttar och ombyggnationer 

ligger i dag Assbecks Modehus på övre plan i gallerian Commerce och la Rami huserar på 

storgatan 16 i centrala Skövde. Dock ska Assbecks under slutet av året flytta till nya större 

lokaler, där Coop Konsum tidigare låg. Butikerna ägs idag av Christer Rapp, Håkan Rapp och 

Helene Tegeborg Rapp. la Rami har idag tre stycken anställda och deras sortiment består utav 

kläder och accessoarer. Några av la Ramis leverantörer är Burfitt, Snö, Fornarina, POUR 

Homme/ POUR Femme och RA-RE med många fler. Assbecks har leverantörer som till 

exempel Cappuccini, Gianini och Parklane.  

 

Nischen som Assbecks har är att de vänder sig till den modemedvetna kvinnan och mannen. 

De har ett bredare sortiment som ska passa så många som möjligt. Det är viktigt att butiken 

inte har tantkläder då ingen vill vara tant i dag. Åldersskillnaden är inte så stor när det 

kommer till kläder. En 60 åring har samma kläder som en 40 åring i dag och det är viktigt att 

kunna möta allas behov.  

 

Det som är speciellt för just la Rami och kan sägas vara deras nisch är att vara först med det 

senaste vad det gäller trender och varumärken. De ska ha kläder i butiken som trendiga, unika 

och som helst ingen annan butik i staden har.  

4.1.4 Spirit of st. Louis 

Butiken Spririt of St. Louis startades 1998 av Mats och Ann Rönquist men år 2006 beslutade 

sig de för att sälja den och då köpte Eva Rönquist och Carina Jakobson butiken. Både Eva och 
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Carina arbetade sedan tidigare i butiken och Eva har varit anställd sedan Spririt of St. Louis 

startades 1998. Idag är dem fem stycken som arbetar i butiken. Butikens sortiment består utav 

dam- och herrkläder, de har välkända varumärken som är lite dyrare. Några av dessa märken 

är Sand, Armani, Boomerang, Björn Borg, Henri Lloyd och många fler.  

 

Butikens nisch är just att de har lite dyrare varumärken och att de riktar sig till den målgrupp 

som de gör. Butiksägarna anser även att det är viktigt att hålla sig till det tänkta konceptet, 

trots lågkonjunktur och att kunderna har mindre pengar. Ändrar butiken hela tiden inriktning 

och inte håller fast vid det tänkta konceptet är det svårt för kunden att veta vad butiken står för 

eller vilka de riktar sig till, menar Eva och Carina. 

4.1.5 Fransson & Frida 

Fransson och Fridas butik är uppdelad i två avdelningar. En del är en frisörsalong och en del 

är barnklädesbutik. Den drivs av Jessika och Frida och ligger i Karlsborg. 2005 ville de utöka 

sin verksamhet som då enbart var en frisörsalong och bestämde sig för att bygga om butiken 

och göra halva till en barnklädesbutik. Jessika och Frida har två anställda i butiken.  

Sortimentet i butiken består av barnkläder 0-10 år, barnskor, inredning riktat till barn och lite 

saker till gravida. Några av de leverantörer de har är Katvig, molo, plastis sock och bobux.  

 

Nischen butiken har är märkeskläder till barn. De har överlag bra kvalitet och mycket färger 

och mönster. 

4.1.6 Ejes väskor 

Ejes väskor startades 1939 av Ejnar Ekström och ligger i centrala Skövde. Butiken har funnits 

inom släkten och år 2006 tog Ann-Sofie Ekström över den. I butiken arbetar, förutom Ann-

Sofie själv, en till person samt några extraanställda. Sortimentet består bland annat av 

handväskor, resväskor, plånböcker, necessärer, ryggsäckar och handskar. Några av 

leverantörerna är Björn Borg, Marc o Polo, E-sprit, Lycke, Samsonite, Titan och Travelite.  

 

Butikens nisch är att det har en välsorterad väskaffär och ett stort sortiment. De har också 

mycket skinnväskor till skillnad från andra och erbjuder alltid en bra service.  
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4.1.7 Hemma Inredning 

Hemma Inredning startades av butiksägaren Emma Eklindh som enskild firma i oktober år 

2000. Butiken ligger mitt i centrala Skövde och har två anställda. Hemma Inredning har ett 

sortiment som består av inredning och småmöbler till ett hyfsat pris. De har ungefär ett 

trettiotal leverantörer och några av dessa är Cult, Bruka, Himla, Serholt, On Interiör, Spira, 

LOB, Dixie med flera.  

 

Butikens nisch är att alltid värna om deras kunder. Bland annat att kunderna blir trevligt 

bemött och får sina varor vackert paketerade i en fin påse. Detta med en trevlig och personlig 

helhetskänsla. 

4.1.8  Sköna Rum 

Maria Buchmann och Linda Hoheisel startade sitt företag 2006 i Falköping. Både då med en 

fysisk butik och med en internetbutik. Butiken i Falköping har stängt och den 1 juni öppnar de 

upp en ny och större butik i Skövde på handelsområdet Stallsiken. Butikens sortiment består 

av diverse olika heminredningsdetaljer.  

Butikens nisch sammanfattas med inredning i det dyrare segmentet 

4.2 Att starta eget företag 

Under denna rubrik återges vad var och en av butiksägarna anser och tycker om att starta och 

driva ett eget företag.  

4.2.1 Edwins Corner 

Edwins corner ligger i centrala Skövde och startades 2004 i samband med att en lokal i ett hus 

ägarna ägde blev ledig. De var alla sugna på att göra något nytt och hitta på något på egen 

hand. De hade många idéer och tog chansen. Vid starten arbetade butikschefen fram en 

affärsidé som de använde sig av vid de olika stegen som de gick igenom vid starten, till 

exempel möte på banken, registreringen av företaget och så vidare. Butikschefen upplever 

inga direkta svårigheter med att ha ett eget företag. Det tar mycket tid men det tycker hon 

samtidigt är kul. Hon tycker att arbetet det medför blir lättare och lättare eftersom hon lär sig 

mer och mer. En styrka de har inom företaget är att det har kunskapen som krävs för att kunna 

utföra alla arbetsuppgifter själva. Sambon är till exempel utbildad ekonom så han sköter 

ekonomin vilket butikschefen ofta tror är en del som lämnas bort av egenföretagare och för på 

så vis med sig en stor kostnad. Att hela tiden tänka på jobb är en svårighet, det blir svårt att 
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koppla bort. Hon tycker det är viktigt att våga satsa på ett eget företag om det är det som man 

tycker är kul, även om det är mycket jobb för det är det värt. Om hon skulle starta ett företag i 

dag med de erfarenheter hon nu har skulle hon inte välja att göra något annorlunda. Det 

viktigaste vid en start av en butik är att hitta rätt och kvalificerad personal, och placera dem på 

rätt ställe. Det är A och O för att få det att gå bra. 

4.2.2 Laban & Labolina 

Butikschefen på Laban och Labolina har ingen utbildning i företagande eller handel mer än att 

hon gick en momsredovisningskurs innan starten av företaget och har lite erfarenhet av 

butiksarbete. Anledningen till att hon startade Laban och Labolina var att hon länge hade velat 

göra något eget. För två år sedan gick hon in i en liknande butik i Göteborg och fastade direkt. 

Det hon främst gillade var allt det pedagogiska materialet, då detta återkopplade med hennes 

yrke. Hon frågade i butiken hur man kunde få tag på leverantörer och fick ett telefonnummer. 

Efter detta följde en process med siffror och antagning och tillslut fick hon ett ja av ägaren till 

konceptet. Under dessa två år som detta pågick har de tillsammans letat lokal till butiken och 

planerat innehållet. Då butikschefen har fått stort stöd av familjen Sandberg har hon inte stött 

på några större svårigheter med att driva och starta ett eget företag. Sedan innan hade hon ett 

bra nätverk med konakter och kunskaperna som krävdes fanns inom familjen. Att ha ett eget 

företag sammanfattar butikschefen med mycket arbete och mycket roligt. Om hon skulle ha 

startat butiken i dag med de erfarenheter hon nu har skulle hon inte valt att göra något 

annorlunda. Hon är nöjd med arbetet och butiken. Det viktigaste vid starten av ett eget företag 

tycker hon är att ha en ekonomisk inblick i allt. Det är en del man ska vara säker på och en bra 

sak är att gå kurser till exempel. En annan viktig sak är att gilla sitt sortiment riktigt mycket. 

Det gör att det blir lätte att prata för dem och att man kan stå för dem. Man ska vara överens 

med det man säljer, att vara serviceinriktad är en annan sak. Många uppskattar det lilla extra. 

Det allra viktigaste är att tro på det man gör. 

4.2.3 Assbecks Modehus och la Rami  

Assbecks Modehus startades redan år 1876. År 1960 köptes företaget av Anders Rapp och har 

sedan dess funnits inom familjen Rapp. 1955 övertog Anders Rapp en butik i Helsingborg 

som hette la Rami som han sedan gjorde om till en ungdomlig modebutik. 1963 öppnade de 

första la Rami butiken i Skövde som hade ett sortiment av trendiga kläder till lågt pris. Den 

intervjuade butiksägaren har ett stort ansvar för de båda butikerna idag. Hon har en 

butiksledarutbildning och har även gått en rad olika kurser under åren. Hon anser att det vid 
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egenföretagande är viktigt att brinna för det man gör och vara intresserad av sortimentet. Hon 

tycker också att det finns en hel del svårigheter som uppstår vid egenföretagande men det är 

något som lätt glöms bort för att det är så kul. Till exempel är hon näst intill aldrig ledig, 

jobbet finns alltid i tankarna och det ingår i vardagen. Detta medför att om det är något som är 

dåligt med företaget vissa perioder finns det alltid i tankarna och det ger en psykisk press som 

man inte har på samma sätt om man bara är anställd med fasta tider.  Det är också svårt att få 

tag på bra personal. Sammanfattat tycker hon att det är mer roligt än bekymmer.  Det 

butiksägaren anser är viktigast vid starten av en butik idag är läget och en medvetenhet om att 

det innehåller både blod, svett och tårar samt att hjärtat måste vara med. 

4.2.4 Spirit of st. Louis 

De två butikscheferna som äger Spirit of st. Louis arbetade sedan tidigare i butiken och en av 

dem har varit anställd ända sedan Spririt of St. Louis startades 1998. Butiksägarna sköter det 

mesta själva men ekonomibiten med bland annat bokföring har de valt att lämna bort. En av 

ägarna har ekonomiutbildning och har tidigare drivit företag i olika branscher. Den andre av 

ägarna har en skräddarutbildning i grunden vilket hon har stor nytta av i sitt arbete. Om 

kunden behöver hjälp med att till exempel ändra ett plagg kan de få denna hjälp i butiken, de 

har även en anställd sömmerska då det inte alltid hinns med av en person.  Båda butiksägarna 

upplever inga direkta svårigheter med att vara egen företagare, men det är ett krävande jobb 

som tar mycket tid. Det som de anser viktigast vid start av en butik är att man bör vara påläst 

och vara medveten om vad som krävs. Det är även viktigt att ha god koll på ekonomin och om 

detta saknas bör detta lämnas bort till någon som kan. De anser även att det är viktigt att dra 

nytta av sina kontakter, det går inte att vara bäst på alla arbetssysslor som en butiksägare har. 

4.2.5 Fransson & Frida 

Fransson och Fridas butik är uppdelad i två avdelningar. En del är en frisörsalong och en del 

en barnklädesbutik och den ligger i Karlsborg. 2005 ville de båda ägarna utöka sin 

verksamhet som då enbart var en frisörsalong och bestämde sig för att bygga om butiken och 

göra halva till en barnklädesbutik. Ingen av dem hade innan någon utbildning inom handel 

eller företagande men det har lärt sig mycket på vägen och skaffar sig hela tiden nya 

erfarenheter. Anledningen till att de valde att utöka verksamheten med en butik var att de 

båda ville prova på något nytt men ändå inte sluta med salongen. De startade med att bygga 

om lokalen och anpassa den till förändringen. De åkte på mässor och kontaktade banken för 

att få hjälp. De anser att egenföretagande inte för med sig så mycket svårigheter. Det är 
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mycket jobb men det blir samtidigt roligt, det är också slitsamt med det roliga att arbeta åt sig 

själv väger upp detta. Att vara egenföretagare tycker de båda är kul då de ger mycket frihet i 

arbetet. De utvecklas hela tiden och det är roligt att jobba. Vissa perioder blir det mer slitsamt 

än andra men det spelar ingen större roll. En av butikscheferna anser att det idag är svårt att 

vara småföretagare då man inte får så mycket hjälp, det borde vara lättare att lyckas. Skulle de 

båda starta en butik idag skulle de valt att göra en del saker annorlunda. Nu anser de sig har 

lärt sig en del på vägen och skaffat sig erfarenheter som skulle vart bra att ha i början. De 

anser att det viktigaste vid egenföretagande är att göra något man brinner för och verkligen 

vill annars lyckas man inte.  

4.2.6 Ejes väskor 

Ejes väskor startades år 1939 . Butikschefen tog över butiken år 2006 och har inte sett några 

svårigheter med detta, hon har själv arbetet där sedan 2001. Egenföretagande upplever hon 

som jättekul, det är fritt men ändå väldigt bundet. Jobbet finns alltid med i tankarna men det 

är i positiv bemärkelse. När man ska starta ett eget företag är det viktigaste att ha en bra 

affärsidé och kolla upp marknaden så att det finns ett kundunderlag anser butikschefen. Det är 

också viktigt att ha ett kapital så att man kan klara motgångar som dyker upp på ett lättare 

sätt.  

4.2.7 Hemma Inredning 

Butikschefen på Hemma har läst ekonomi på gymnasiet med Ung Företagsamhet som tillval. 

Hon startade butiken för att hon tyckte Skövde saknade något liknande och även för det fanns 

ett ökat intresse för just inredning. Hon har rest runt i världen och sett många mysiga butiker 

vilket har bidragit till inspiration till butiken. Efter att butikschefen kom över lokalen genom 

en bekant tog hon kontakt med en revisor och tillsammans gjorde de en trovärdig budget som 

sedan visades upp för banken. Med hjälp av sparkapital och en checkkredit på banken kunde 

hon starta verksamheten i en liten skala till en början. All vinst satsades i butiken i form av 

mer och mer varor och sakta byggdes ett lagom stort varulager upp. Hon upplevde inga 

svårigheter vid start av butiken, vilket kan bero på att hon alltid valt att inte se svårigheterna. 

Butikschefen var tjugo år när hon startade den och hon tror att hennes unga ålder har 

underlättat, då hon var orädd, målinriktad och bestämd. Hon har även alltid haft ett stort stöd 

av hennes familj. Hon trivs väldigt bra som egen företagare, men hon menar att det har många 

olika sidor. Mestadels har hon upplevt det positivt men när hon blev mamma fick hon kämpa 

för att kunna vara föräldraledig och få en rättvis föräldraersättning. Hon kan även ibland 
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uppleva att det är jobbigt med ansvaret över de anställda, exempelvis då det är dåliga tider ska 

de anställda ha sin lön oavsett hur försäljningen i butiken har gått. Om butiksägaren hade 

startat butiken idag hade hon gjort noggrannare undersökning av marknaden, vilket kan vara 

både positivt och negativt, då hon menar att ibland bör det litas på magkänslan och köra på 

utan att analysera, annars förblir drömmar bara en dröm. Hon anser även att det är viktigt att 

tror på idén, att ha en realistisk budget att gå efter och att vara beredd att kämpa.    

4.2.8 Sköna Rum 

Sköna rum startades 2006 i Falköping. Då med en fysisk butik och med en internetbutik. 

Butiken i Falköping har de stängt och den 1 juni öppnar de upp en ny, större och fräsch butik i 

Skövde på handelsområdet Stallsiken. Anledningen till att butikschefen startade ett eget 

företag var att hon var sugen på att göra något eget. Hon har inte någon utbildning inom 

handel eller företagande, det bygger på erfarenhet. Att vara egenföretagare sammanfattar hon 

med ett ord, fantastiskt. Då hon stod i uppstarten av företaget började hon med att starta ett 

handelsbolag och efter det tog hon kontakt med intressanta leverantörer och fick ta ett litet lån 

på banken, det var detta som var det enda problemet hon stötte på att just få låna pengar av 

banken. I dag håller de på att starta en ny butik i Skövde och då finns det en sak de gör 

annorlunda än innan och det är att satsa mer på reklam. Det viktigaste vid starten av en butik 

tycker hon är generositet och att ha en mycket hög servicegrad. 

4.3 Marknad och marknadsbedömning 

Här kommer en kort beskrivning om vilken marknad butiken riktar sig till samt hur det har 

gått tillväga vid marknadsbedömningen vid etableringen och sedan kontinuerligt.  

4.3.1 Edwins Corner 

Marknaden till Edwins corner är Skövde med kranskommuner och då främst kvinnor från 25 

år och uppåt. Den äldsta kunden hon har är 97 år. Butikens koncept riktar sig till marknaden 

men även till alla som är intresserade av inredning och har ett eget hem där inredningen är 

viktig. I starten av butiken gjordes ingen marknadsbedömning i större omfattning. De var alla 

överrens om att det sortiment de ville ha helt enkelt inte fanns i Skövde och valde att satsa. 

Butikschefen anser att marknadsbedömning är viktigare i större städer samt att det är viktigare 

för större företag att göra en mer omfattade bedömning. 
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4.3.2 Laban & Labolina 

Laban & Labolinas marknad är främst Skövde med omkringliggande kommuner och 

målgruppen är mest mormödrar och farmödrar som vill köpa presenter till barnbarnen. De är 

de bästa kunderna. Småbarnsfamiljer och förskolor är en annan del av målgruppen. 

Butikschefen uppskattar dock att nio av tio av kunderna köper presenter. Butiken erbjuder 

även prematurartiklar som uppskattas av många. I framtiden vill butikschefen utöka 

upplevelserna i butiken med att till exempel ha sagostund och annat som är lite utöver det 

vanliga. När butikschefen skulle undersöka om en butik som Laban och Labolina skulle 

kunna fungera hörde hon sig först för med andra liknande butiker både i Sverige och i Norge 

och tog därefter ett beslut om att starta i Skövde. Genom denna undersökning kom hon fram 

till att konceptet gick bra i andra städer och eftersom det inte fanns något liknande i Skövde 

bedömde hon att det skulle fungera bra. Susanne anser att en marknadsbedömning är mycket 

viktigt att göra innan en start av ett företag. Man kan inte bara gissa utan man måste vara 

realist. 

4.3.3 Assbecks Modehus och la Rami 

Då Assbecks Modehus och la Rami startade för så pass längesedan tror ägaren att inte någon 

direkt marknadsbedömning har gjorts. Marknaden för Assbecks Modehus och la Rami är 

Skövde med omkringliggande kommuner på en fem till sex mils radie. Målgruppen mellan 

butikerna ser olika ut.  För Assbecks Modehus riktar de sig främst till kvinnor och män i 

åldern 30 år och uppåt. Gemensamt för målgruppen är att de är intresserade av att ha 

kvalitetskläder, de tycker det är kul att ha fina kläder men inte måste ha det senaste. la Ramis 

målgrupp är yngre kvinnor men även yngre män och åldersgruppen är från arton år och uppåt.  

Någon direkt marknadsbedömnings är inget som görs idag. 

4.3.4 Spirit of st. Louis  

Spirit of st. Louis målgrupp består utav kvinnor och män som är över 30 år och uppåt, men 

det finns även många yngre som handlar hos dem. Den geografiska marknaden är Skaraborg, 

Skövde med omnejd. De har även många kunder från andra städer som exempelvis 

Jönköping, Göteborg, Örebro m fl. Butiksägarna gör inte direkt några marknadsbedömningar 

utan det enda bedömning som gör av marknaden är mindre och omedvetna omvärldsanalyser 

som till exempel genom att läsa tidningar. Butiksägarna menar att marknadsbedömning är 

ingenting som behövs göras då Skövde är en liten stad och det är lätt att hålla koll på dess 

marknad. 
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4.3.5 Fransson & Frida 

Marknaden för Fransson & Frida är främst Karlsborg med omnejd. Marknaden är inte så stor. 

På sommaren kommer det en del turister till Karlsborg och de brukar komma in och handla.  

Innan butiken startades gjordes ingen marknadsbedömning.  

4.3.6 Ejes väskor 

Butikens marknad är Skaraborg. Eftersom butiken har funnits så länge och har ett väl 

inarbetat sortiment så görs inga marknadsbedömningar kontinuerligt. Det butikschefen brukar 

göra är att kolla feedback på de olika annonser de har med jämna mellanrum. Butiken riktar 

sig till en målgrupp som innefattar män och kvinnor i åldern 25-60 år.  

4.3.7 Hemma Inredning 

Butikens marknad består utav Skaraborg, de har mycket kunder från närliggande kommuner 

till Skövde som till exempel Mariestad, Tibro och Skara. Marknadsbedömning är inget som 

direkt gjordes vid start av butiken och det är heller inget som gör kontinuerligt. Hemma 

Inredning har en målgrupp som framförallt riktar sig till tjejer, kvinnor i åldrarna tjugo till 

femtio år. Detta för att butikschefen tyckte att det låg nära till hands, då hon vill sälja varor 

hon själv tycker om och kan stå för. 

4.3.8 Sköna Rum 

Marknaden består utav Skaraborg med omnejd och målgruppen butiken riktar sig till är 

människor i åldern 35-65 år. Anledningen till att de valde just denna målgrupp är bland annat 

att det är en köpstark målgrupp. När företaget startades gjordes ingen marknadsbedömning 

utan de utgick mest ifrån sig själva, de tyckte helt enkelt att det saknades en liknande butik i 

Skarabog.  

4.4 Omvärldsanalys, konkurrentanalys, marknadsundersökningar 

Under denna rubrik sammanfattas det som butiksägarna anser om omvärldsanalyser, 

konkurrentanalyser och marknadsundersökningar.  

4.4.1 Edwins Corner 

Omvärldsanalyser är inget som butiksägaren gör i så stor utsträckning. När det kommer till 

trender på marknaden undersöker de dem med hjälp av tidningar, mässor och Internet. 

butikschefen anser att det i storstäderna är mer trendkänsligt men i Skövde som är en liten 
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stad tar det ett tag innan trenderna uppmärksammas och på så vis blir hennes marknad inte så 

trendkänslig. När det gäller konkurrentanalys är detta inget som görs då hon anser att det inte 

finns några direkta konkurrenter häromkring.  

4.4.2 Laban & Labolina 

Butiksägaren gjorde ingen större bedömning med marknadsundersökningar och 

omvärldsanalyser. För att hålla koll på trender tar hon mycket hjälp av sin syster som bor i 

Stockholm. Hon kallar Skövde för lill-Stockholm och hon menar att det som är där nu 

kommer snart till Skövde. Hon läser också tidningar och annat relevant material för att hålla 

sig uppdaterad. En konkurrensanalys var inget Susanne gjorde eller gör. Det hon gör är att 

kolla vad som finns i Skövde med omnejd. Idag arbetar Skövde för att bli ett och inte att de 

olika galleriorna eller handelsplatserna ska arbeta mot varandra. Alla ska hjälpas åt. 

Butikschefen anser att det inte behöver vara konkurrens mellan alla utan i stället skapa en 

gemensam handelsstad.  

4.4.3 Assbecks Modehus och la Rami 

Den butiksägare som intervjuades gör mest omedvetna omvärldsanalyser som till exempel att 

läsa tidningar och kolla på Internet. Utöver detta åker hon på mässor, prata med vänner och 

bekanta samt att hålla koll på vad som händer i Skövde och se vad som fattas och vad som 

önskas. En sak som marknadsundersökningar tycker hon är ett mycket bra hjälpmedel och 

hon önskar att de kunde göra det för företagets räkning men det tar både lång tid och blir 

kostsamt så det är inget som är aktuellt. Hon brukar även försöka hålla så bra koll på 

konkurrenterna som möjligt. Hon tycker att det är roligt att det öppnar fler lika butiker men 

det är också viktigt att alla är unika och inte har samma varumärken. Eftersom det är en liten 

stad Skövde tror hon att alla har sin kundkrets. Samtidigt som det är viktigt att samarbeta med 

konkurrenter måste man förstå att de ändå är konkurrenter och att alla konkurrerar om 

kundens pengar. 

4.4.4 Spirit of st. Louis 

Butiksägarna till Spirit of st. Louis gör mest omedvetna omvärldsanalyser. Detta görs genom 

att de går på mässor fyra gånger per år, tittar i tidningar, lyssnar på kunder, är uppmärksamma 

på vad som sker runt omkring butiken och i Skövde. Då de anser att det inte finns någon mer 

butik i Skövde som har samma sortiment och riktar sig till samma målgrupp finns det inga 

direkta konkurrenter. Detta gör att de anser att det är lätt att hålla koll på eventuella 
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konkurrenter. Den butik som de anser är den största konkurrenten i staden är Hennings. 

Lidköping är den närmaste staden som de anser att det kan finnas mer liknande butiker som 

deras egna men detta är inget som de lägger stor vikt vid. 

4.4.5 Fransson & Frida 

Butiksägarna till Fransson & Frida brukar kolla i tidningar och kolla vad som finns i närheten 

för att ha koll på aktuella trender och få inspiration men det tror de är omedvetet gjort, vilket 

innebär att de gör omedvetna omvärldsanalyser. Fransson & Fridas största konkurrenter är de 

stora kedjorna som Hennes& Mauritz, Lindex, Polarn o Pyret, också de köpcentrum som finns 

i närheten som Commerce och Elins Esplanad i Skövde lockar till sig mycket folk. Annars är 

internet en stor konkurrent. Ägarna gör inget speciellt för att hålla koll på sina konkurrenter 

och funderar inte på att skaffa en nätbutik, då det kräver mycket tid och ett stort intresse.  

4.4.6 Ejes väskor 

När det kommer till omvärldsanalyser brukar butikschefen endast kolla i tidningar, hur det 

utvecklas på marknaden och åka på inköpsmässor för att hålla koll på trender med mera. När 

det kommer till konkurrentanalyser brukar hon hålla koll på deras annonser och sortimentet. 

Den främste konkurrenten är Kårlins väskor och det är också den enda renodlade väskaffären 

i Skövde. Konkurrenter anser hon också butiker som KappAhl, Lindex och Hennes&Mauritz 

vara då de också säljer väskor. När det kommer till resväskorna är också stormarknader som 

till exempel Maxi ICA stormarknad och Coop Forum konkurrenter.  

4.4.7 Hemma Inredning 

För att få reda på om det fanns någon marknad för det tänkta sortimentet hörde sig 

butikschefen för bland folk hon kände, hon litade även på sitt eget omdöme och hon visste att 

det inte fanns någon vidare konkurrens på den eventuella marknaden. Hon anser att det inte är 

så viktigt med marknadsbedömning i en sådan liten rörelse som hennes, men hon tror att det 

är viktigt i större verksamheter där det krävs mer. När det gäller omvärldsanalys så görs detta 

genom att kolla runt i butiker i närheten, åka på mässor och läsa tidningar för att ha koll på 

trender och vilket utbud som finns eller saknas. Hon försöker ständigt hålla sig informerad om 

rådande trender, märken och utbud som marknaden ställer till sitt förfogande. Hon läser även 

branschtidningar och inredningstidningar, hon åker även alltid på de svenska mässorna och 

ibland till Danmark för att gå på mässa.  När det gäller konkurrenter har butikschefen haft 

ganska dålig koll på vilka konkurrenter som har startat under årens lopp. Hon anser att är 
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viktigt att hålla sig till sina märken och inte priskonkurrera med samma varor, detta tjänar 

ingen på. Istället är det viktigt att vara bäst på det företaget gör och köra sitt eget race. 

4.4.8 Sköna Rum 

När det gäller omvärldsanalyser gjordes ingen större sådan utan butikschefen kollade vad som 

fanns runt om i närområdet, Skaraborg. Annars när det gör omvärldsanalyser burkar de gå på 

studiebesök. En konkurrentanalys gjordes vid etablerandet av butiken och de håller 

kontinuerligt koll på till exempel vilka etableringar som sker och andra konkurrenter. Någon 

marknadsundersökning gjordes inte heller vid etablerandet eller kontinuerligt men det är 

något de önskar att det kunde bli bättre på.  
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5 Analys 

5.1 Att starta eget företag 

De butiker som vi har intervjuat tycker alla att det är ett positivt, givande och roligt arbete att 

vara egen företagare. De är även alla överens om att det krävs ett hårt arbete och att arbetet är 

något som ständigt följer med hem. Fritid är något som inte hinns med i så stor utsträckning 

som egenföretagare. Vid etablering av de butiker som vi intervjuat till denna rapport, har 

tillvägagångssättet sett annorlunda ut. Nilsen stödjer detta då han menar att det inte finns 

några gemensamma modeller och allmänna modeller för detta. Vilket ofta beror på att det 

finns många olika former utav företag i olika branscher.60 Samtliga butiksägare upplevde inga 

direkta svårigheter vid etablering utav sin butik. Inte heller de som har övertagit sin 

verksamhet från tidigare ägare har upplevt några direkta svårigheter. Johannisson och 

Lindmark menar att det beror på företagsledarens erfarenhet kompetens, ledarförmåga och 

omvärldsrelationer hur företaget lyckas på marknaden. Det är oftast företagsledaren som är 

nyckelpersonen i mindre företag.61 Butiksägarna till butikerna som medverkar i denna studie 

har inte några högre utbildningar inom handel eller företagande. Några av dem har gått några 

enstaka kurser inom ämnet, medan andra har fått erfarenheter genom att tidigare ha jobbat i 

butik eller inom andra företag. Många av dessa butiksägare startade företaget eller tog över ett 

företag för att de ville göra någonting nytt. De anser även att det är viktigt att våga lita på sig 

själv och sin verksamhet. Det gäller att våga satsa och pröva på nya grejer. Samtliga 

butiksägare är även överens om att det är viktigt med insikt och förståelse för vad som krävs 

för att vara egen företagare vid etablering av en butik. Några utav butiksägarna utgår till viss 

del av vad deras kunder, och även nära och bekantas uppfattning för att ta del av information 

som kan vara viktig vid exempelvis någon form av förnyelse. Stensson menar att ett bra sätt 

för företaget att arbeta med förnyelser att utgå ifrån kundernas önskemål. Detta då deras 

önskemål hela tiden förändras. Ett bra sätt är även att utgå från att konkurrensen om kunderna 

och marknaden alltid finns.62           

                                                 
60 Nilsen, 1995. Sid 13 
61 Johannisson & Lindmark, 1996. Sid 25   
62 Stensson, 2006. Sid 9 
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5.2 Marknad och marknadsbedömning 

Ett företag bör dela in sin marknad både till exempel geografiskt, efter ålder, kön eller 

inkomst.63 Samtliga butiker har delat in sin marknad efter samma geografiska indelning vilket 

är Skaraborg med omnejd. Alla är också medvetna om vilket kön, ålder och intresse 

marknaden de riktar sig till har, vilket det enligt Lundén och Svensson är bra för att 

marknaden ska passa företaget så bra som möjligt och det är lättare att anpassa sig själv. 

Lundén och Svensson menar också att då företagen känner till så pass mycket om sin marknad 

blir det lättare att driva det på ett bra sätt och det blir också lättare att skapa lönsamhet för 

företaget.64 

 

Åtta av nio butiker vi intervjuade gjorde inte någon marknadsbedömning vid etableringen av 

butiken. Laban & Labolina var den enda som undersökte hur liknande butiker hade gått i 

andra städer.  Ingen av butiksägarna har alltså undersökt om det finns en marknad i Skaraborg 

för det tänkta sortimentet. Det är viktigt att göra en marknadsbedömning vid etableringen av 

den anledningen att det blir lättare för ägaren att planera sin verksamhet. Detta beror på att 

marknaden och kunderna förändras hela tiden och då är det viktigt för företaget att vara 

medveten om detta för att vara föreberedd. 65 Många av intervjuobjekten har mest gått på sin 

egen känsla vid etableringen och att de har kollat runt i Skaraborg vad det redan finns för 

utbud och på så vis bedömt att det finns en marknad även för dem. Anledningen till att 

butikerna inte har gjort någon marknadsbedömning är för att de anser att Skövde är för litet 

för att det ska krävas att göras någon bedömning för att kunna lyckas. En annan anledning är 

att de tycker att deras verksamheter är för små och att det är viktigare för större kedjor att 

genomföra en bedömning av marknaden. Butiken bör enligt Nielsen föra ett ständigt samtal 

med marknaden för att kunna anpassa affärsidén, sortimentet och konceptet efter marknaden 

och kommande förändringar. 66 

5.3 Omvärldsanalys, konkurrentanalys, marknadsundersökning 

 

Att ligga ett steg före sina konkurrenter kan innebära en avgörande skillnad för företaget. Det 

sker ständigt saker i omvärlden och de sker ofta väldigt snabbt. Enligt Stensson är det därför 

                                                 
63 Lundén & Svensson, 2008, Sid 37 
64 Nielsen, 1995, Sid 24 
65 Meurling, 1978 
66 Nielsen, 1995, Sid 83 
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viktigt att göra någon form av omvärldsbevakning eller omvärldsanalys.67 Samtliga 

butiksägare som vi har intervjuat gör inte några större omvärldsanalyser. De omvärldsanalyser 

de gör är mest omedvetna, detta beskrivs som att se vad som sker i ens omgivning, läsa 

tidningar, prata med kollegor eller personer från andra branscher. Omvärldsbevakning kan 

även ske mer medvetet, detta genom att exempelvis gå på mässor, köpa in rapporter, söka 

information på internet eller anlita externa konsulter.68 Att gå på mässor är en form av 

medveten omvärldsbevakning samtliga butiksägare använder sig av. Några av dem åker även 

på större mässor i Danmark för att hålla koll på kommande trender och få ny inspiration till 

sina butiker. Butiksägarna använder sig även utav internet i stor utsträckning för att kunna 

hålla sig informerade och uppdaterade på exempelvis kommande trender. Några av 

butiksägarna anser att någon mer omfattande form av omvärldsbevakningar inte behövs när 

de är mindre företagare, då detta oftast kräver större resurser. Nelke menar dock att de företag 

som gör omvärldsbevakningar är bättre rustade för kommande situationer, förändringar. 

Dessa har bland annat bättre framförhållning, bättre underlag för verksamhetsplanering, bättre 

kunskap om marknader, kunder, konkurrenter och ny teknik etc.69  

 

Konkurrentanalys är heller inget som någon butiksägare använder sig av i någon större 

utsträckning. Butiksägarna tittar mest på hur det ser ut på den lokala marknaden och utgår 

från denna. Då Skövde är en relativ liten stad anser butiksägarna att inte någon omfattande 

form av konkurrentanalys behövs till skillnad om de hade haft en butik i en storstad som 

exempelvis Göteborg eller Stockholm. Några av butiksägarna tycker att de inte har några 

direkta konkurrenter och de menar även att den konkurrens som finns är positiv. Stensson 

menar dock att det kan behövas kunskap om konkurrenterna för att bland annat kunna 

definiera mål, välja målgrupp, strategi och även för att kunna välja passande 

marknadsförningsaktiviteter. Konkurrentanalysen bör göras utifrån kundernas perspektiv, 

vilket innebär att företaget bör utgå från de egenskaper som den tänkta målgruppen tycker är 

viktigast.70 

 

Ingen av intervjuobjekten gjorde någon marknadsundersökning vid etableringen av butiken. 

En marknadsundersökning är ett bra hjälpmedel bland annat vid etableringen av företaget då 

den kan hjälpa till att bedöma vilken marknad butiken har, hur stor målgruppen är och att det 

                                                 
67 Stensson, 2002, Sid 34 
68 Nelke, 2006. Sid 3-7 
69 Nelke, 2006. Sid 3-7 
70 Stensson S, 2002, Sid 34 
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blir enklare att utforma affärsidén.71 En marknadsundersökning hjälper företaget att få mycket 

värdefull information.72 Några av butiksägarna önskar dock att det hade möjligheten, som 

innebär tid och resurser, till att göra det och de vill bli bättre på det då de anser att det är något 

som kan vara värdefullt för butiken. Marknadsundersökningar kräver både tid och 

ekonomiska resurser av företaget. Vill företaget genomföra dem själv krävs det också en del 

kunskaper för att den ska bli lyckad.73 

5.4 Fördjupning av analys 

Precis som Nielsen säger är marknadsbedömningar viktiga för att skapa en enkelhet för det 

fortsatta arbetet med att planera sin verksamhet.74 Utifrån resultatet som vi har fått fram 

framkom det att ingen av intervjuobjekten gjorde någon marknadsbedömning i 

etableringsfasen. Vi har utifrån intervjuerna kunnat identifiera ett antal faktorer till varför det 

inte genomfördes en marknadsbedömning. Många av intervjuobjekten menade att Skövde är 

en för liten stad för att det ska behövas göras en marknadsbedömning. Vi tolkar det som att en 

faktor också kan ha varit tidsbrist och en annan brist på ekonomiska resurser.  Faktorerna 

finner vi inte förvånande och detta skulle kunna bero på att de är små egenföretagare med 

mindre resurser, kunskap och hjälp från omvärlden. En marknadsbedömning eller bara en del 

av den kräver både ekonomiska resurser och mycket tid av företagaren.75  

 

Om vi fördjupar oss i de olika faktorerna ser vi att majoriteten av intervjuobjekten var överens 

om att Skövde är en för liten stad för att en marknadsbedömning ska behövas göras. Flera av 

dem poängterade att i och med att staden är så liten så är det lätt att själv håll reda på och 

undersöka vad som redan finns. Det betyder att de inte gör några officiella 

marknadsbedömningar utan i stället går efter sitt eget perspektiv, tycke och smak. Detta visar 

att frånvaron av marknadsbedömningar är ett medvetet val från de flesta intervjuobjekten.  

Detta medvetna val skulle kunna bero på att de ville sätta i gång med arbetet med sitt företag 

fort. I detta skede hade de ångan uppe och en mycket stark motivation och inspiration och 

också kanske såg slutmålet för nära.   

 

                                                 
71 Nielsen, 1995, Sid 83-84 
72 Albertsson & Lundqvist, 2005, Sid 20 
73 Lekvall & Wahlbin, 2001, Sid 122 
74 Nielsen, 1995, Sid 83 
75 Lekvall & Wahlbin, 2001, Sid 122 
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Detta leder oss in på nästa faktor, tid. Intervjuobjekten ser en form av tidspress med att utföra 

en marknadsbedömning. Tidspress kan vara ett centralt problem för de flesta små 

egenföretagare då en marknadsbedömning, eller bara delar av en, kräver mycket tid och 

resurser, detta enligt Lekvall och Wahlbin.76 Detta stöds av intervjuerna genom att vi tolkar 

det som att vissa väljer bort att genomföra en marknadsbedömning till företräde för andra 

arbetsuppgifter.  

 

Resultatet som intervjuerna gav visade också att brist på resurser var en bidragande faktor till 

att marknadsbedömningar uteblev. Ett intervjuobjekt reflekterade över att småföretagare har 

det svårare att starta eget företag på grund av att det inte satsas så mycket på dem. 

Intervjuobjektet trodde också att det var svårare för småföretagare att få till exempel lån på 

banken. Enligt Stensson är Sverige sämre när det gäller egenföretagande än andra länder.77 

Majoriteten av intervjuobjekten upplevde just svårigheter med att få lån på banken. Detta 

skulle kunna vara en betydande faktor till att marknadsbedömningen uteblev då företagarna 

valde att satsa den tid och de pengar de hade tillgång till på något annat.  

 

Utifrån resultatet kan vi tolka det som att även om det inte skulle råda tidspress eller brist på 

resurser hos intervjuobjekten skulle arbetet med marknadsbedömningar utebli. Med andra ord 

skulle det kunna påstås att det rör sig om en prioritering från intervjuobjektens sida. Det här 

tankesättet skulle kunna ha sin grund i att de just anser att Skövde är en för liten stad och att 

prioritering av marknadsbedömningar inte skulle kunna generera i större vinster för företaget. 

Om intervjuobjekten i stället skulle ha gjort en marknadsbedömning, även om staden är liten 

skulle det bidra till, precis som Nelke och Meurling hävdar, att företagen skulle vara mer 

förberedda på kommande förändringar och kunna planera verksamheten på ett annat och 

lättare sätt. Det bidrar också till att företaget lättare kan fokusera på rätt saker och det ger 

också företagen en ökad kvalitet i företagets olika beslut.78  

 

De flesta av intervjuobjekten gick endast på sitt eget omdöme vid etableringen. De utgick 

endast ifrån vad de själva ansåg fattades i Skövde vid den tidpunkten. Det var endast ett fåtal 

av intervjuobjekten som ansåg att en marknadsbedömning var viktig att göra oavsett storleken 

                                                 
76 Lekvall & Wahlbin, 2001, Sid 122 
77 Stensson 2006. Sid 7-9 
78 Nelke 2006. Sid 7-17, Meurling, 1978  
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på staden. Dessa genomförde dock ingen större bedömning mer än att undersöka hur det hade 

gått för liknande butiker i andra städer. 

 

Alla intervjuobjekt anser sig inte ha några direkta konkurrenter. Detta för att de anser att det i 

Skövde inte finns några liknande butiker med samma utbud och sortiment. Som Albertsson 

och Lundqvist säger så konkurrerar företagen inte bara med sitt utbud och sitt sortiment utan 

även med andra konkurrensmedel som till exempel pris. Två butiker som har helt olika 

sortiment kan alltså rikta sig till samma kundsegment.79 Vi tolkar det som att intervjuobjekten 

inte riktigt har förståelse för den konkurrens som finns på marknaden då det i slutändan ändå 

resulterar i att alla konkurrerar om kunderna och kundernas pengar.     

                                                 
79 Albertsson  & Lundqvist , 1997, Sid 346-347 
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6 Slutsats 

Syftet med den här uppsatsen är att studera och ge djupare förståelse för hur en 

egenföretagare genomför en marknadsbedömning vid etablering av en butik. Uppsatsen avser 

att belysa de svårigheter som kan uppstå vid en marknadsbedömning och hur en 

egenföretagare kan undvika dessa. Anser egenföretagarna att marknadsbedömning är viktigt, 

och har dem de resurser som krävs för att utföra detta?  

 

Det vi har kommit fram till i denna undersökning är att ingen av intervjuobjekten har 

genomfört någon större marknadsbedömning när de skulle etablera sin butik. Flertalet av 

intervjuobjekten har medvetet valt bort detta på grund av att de anser att staden de befinner 

sig i är för liten för att ett behov av en marknadsbedömning ska uppstå. De upplever att de 

själva kan hålla koll på detta genom att utgå ifrån deras egna erfarenheter, uppfattningar och 

bedömningar av den lokala marknaden. Flertalet av dem har i stället för att genomföra en 

utförlig marknadsbedömning, eller en del av en, förlitat sig på sina egna omdömen och 

förmåga att kunna se vad som behövs på den lokala marknaden. Detta resulterade i att ingen 

av intervjuobjekten har upplevt några svårigheter i samband med en marknadsbedömning. 

Därmed går det heller inte att ge någon beskrivning på hur intervjuobjekten ska gå tillväga för 

att undvika svårigheter som skulle kunna uppstå.  

 

Samtliga butiksägare anser sig inte ha den tid och de finansiella resurser som krävs för att 

kunna utföra en noggrann marknadsbedömning. Några av butiksägarna anser dock att 

marknadsbedömningar är viktiga att genomföra. Dessa butiksägare önskar att de hade mer tid 

och finansiella resurser för att kunna utföra en mer utförlig och noggrann 

marknadsbedömning.  

 

Den slutsats vi kan tolka utifrån detta är att butiksägarna verkar sakna förståelse för vad en 

marknadsbedömning innebär och kan tillföra företaget. Bristen på denna kunskap förklaras 

ofta att de anser att de inte har den tid som krävs och att staden de befinner sig i är en så pass 

liten att det inte krävs någon marknadsbedömning för att lyckas med sitt företag.  

 

Många städer är idag i en expansionsfas där både boende och handel utvidgas, och de strävar 

efter att bli handelsstäder. Detta anser författarna till denna uppsats är en anledning till att 

arbetet med marknadsbedömningar kommer att bli viktigare för egenföretagare. 
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Konkurrensen kommer troligtvis att öka och det blir då allt viktigare att ha ett bra underlag att 

stödja sig på för att vara föreberedd på kommande förändringar och även att kunna ligga ett 

steg före.  
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Bilaga - Intervjuguide 
 

Intervjuguide examensarbete marknadsbedömning 

Problemformulering:  

Hur går en egenföretagare tillväga för att göra en marknadsbedömning vid etablerandet av 

en butik? Vilka svårigheter upplevs i samband med detta?  

 

1. När startades företaget? 

2. Vem startade företaget?  

3. Får vi använda ert namn i uppsatsen?  

4. Vad har ni för sortiment? Leverantörer? 

5. Hur många anställda har ni? 

6. Har ni någon utbildning inom företagande eller handel? 

7. Varför startade ni eget företag? 

8. Hur gick ni tillväga för att starta eget företag? 

9. Vilka svårigheter upplevdes i samband med detta? 

10. Hur upplever ni att det är att vara egen företagare? 

11. Vad anser ni är er marknad? (demografiskt, geografisk etc.) 

12. Vilken målgrupp riktar ni er till? 

13. Vad var det som fick er att välja just den här målgruppen? 

14. Hur tog ni reda på att det fanns en marknad för ert sortiment? 

15. Vad är marknadsbedömning? 

16. Anser ni att detta är viktigt/inte viktigt? 

17. Varför? 

18. Gjorde ni någon marknadsbedömning vid etablerandet av butiken? 

19. Hur gick ni tillväga? 

20. Gör ni marknadsbedömningar kontinuerligt? 

21. Hur går ni tillväga då? 

22. Vad upplever ni för svårigheter i samband med marknadsbedömningar? 

23. Vad tror ni att detta beror på? 

24. Gjorde ni någon omvärldsanalys vid etableringen? 

25. Vad är omvärlden för er?  
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26. Hur går ni tillväga vid en omvärldsanalys? (Ex. Anlitar ni någon som gör det eller går 

ni på mässor, kollar internet, tidningar etc. själva?) 

27. Gör ni det kontinuerligt? 

28. Konkurrensanalys? Hur går ni tillväga för att hålla koll på konkurrenter? 

29. Vad upplever ni för svårigheter i samband med detta? 

30. Gör ni detta kontinuerligt? 

31. Gjorde ni någon marknadsundersökning vid etableringen? 

32. Hur gick ni tillväga? 

33. Är detta något ni gör kontinuerligt? 

34. Upplever ni några svårigheter i samband med detta? 

35. Om ni ser på helheten, är det något ni skulle gjort annorlunda om ni hade startat en 

butik i dag?  

36. Vad anser ni är det viktigaste vi starten av en butik/företag? 

37. Nisch? Vad har ni för nisch? Vad är det som är speciellt för er butik som gör att ni 

skiljer er från andra? 
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Bilaga - Sammanställning av intervju med Edwins Corner 

 
Intervju med Linda Alderstig, Edwins Corner, 2009-03-30 kl. 12.00–12.45 

Edwins corner ligger i centrala Skövde och startades 2004 av Linda Alderstig, hennes sambo 

samt svärmor. Sortimentet består av inredningsartiklar som möbler, ljusstakar, porslin, ljus 

och inredningsdetaljer, främst dansk design. 80 procent av sortimentet köps in från danska 

leverantörer. Edwins Corner har tre anställda som arbetar i butiken. Ägarna bestämde sig för 

att starta butiken i samband med att en lokal i ett hus de ägde blev ledig. De var alla sugna på 

att göra något nytt och hitta på något på egen hand. De hade många idéer och tog chansen. 

Vid starten arbetade Linda fram en affärsidé som de använde sig av vid de olika stegen som 

de gick igenom vid starten, till exempel möte på banken, registreringen av företaget och så 

vidare. Linda upplever inga direkta svårigheter med att ha ett eget företag. Det innebär för 

henne både för- och nackdelar. Det tar mycket tid men det är det tycker hon samtidigt är kul. 

Hon tycker att arbetet det medför blir lättare och lättare eftersom hon lär sig mer och mer. En 

styrka de har inom företaget är att de har kunskapen det kräver för att kunna utföra alla 

arbetsuppgifter själva. Sambon är till exempel utbildad ekonom så han sköter ekonomin vilket 

Linda ofta tror är en del som lämnas bort av egenföretagare och för på så vis med sig en stor 

kostnad. Att hela tiden tänka på jobb är en svårighet, det blir svårt att koppla bort. Hon tycker 

det är viktigt att våga satsa på ett eget företag om det är det som man tycker är kul, även om 

det är mycket jobb för det är det värt.  

 

Marknaden till Edwins Corner är Skövde med kranskommuner och då främst kvinnor från 25 

år och uppåt. Den äldsta kunden hon har är 97 år. Butikens koncept riktar sig till marknaden 

men även till alla som är intresserade av inredning och har ett eget hem där inredningen är 

viktig. I starten av butiken gjordes ingen marknadsbedömning i större omfattning. De var alla 

överrens om att det sortiment de ville ha helt enkelt inte fanns i Skövde och valde att satsa. 

Linda anser att marknadsbedömning är viktigare i större städer samt att det är viktigare för 

större företag att göra en mer omfattade bedömning. Därför valde Linda att göra en egen 

analys. Konkurrentanalys är heller inget som görs. När det kommer till trender på marknaden 

undersöker de dem genom tidningar, internet och mässor.  Linda anser att det i storstäderna är 

mer trendkänsligt men i Skövde som är en liten stad tar det ett tag innan trenderna kommer hit 

och på så vis blir hennes marknad inte så trendkänslig.  
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Om Linda skulle starta ett företag i dag med de erfarenheter hon nu har skulle hon inte välja 

att göra något annorlunda. Det viktigaste vid en start av en butik är att hitta rätt och 

kvalificerad personal, och placera dem på rätt ställe. Det är det som är A och O för att få det 

att gå bra.  

 

När det kommer till företagets egen nisch är det främst sättet de skyltar upp sitt sortiment på. 

De har dansk design, som inte är vanligt i Skövde. Det är också viktigt att ligga ett steg före 

och hitta det som inte finns.
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Bilaga - Sammanställning av intervju med Laban & Labolina 

 
Intervju med Susanne Westerberg, Laban & Labolina 2009-03-31 kl. 09.30-10.30 

I maj 2008 startades aktiebolaget Glimten i ögat AB av Susanne Westerberg. Företaget blev 

sedan en butik som heter Laban och Labolina och öppnades i november 2008 i gallerian 

Vasaporten i Skövde centrum. Laban och Labolina är ett koncept som ägs av familjen 

Sandberg. Susanne har i sin tur fått köpa rättigheterna till att använda konceptet men gör allt 

arbete själv.  Sortimentet i butiken består av barnkläder och pedagogiskt material som pussel 

och spel. Butiken tillhandahåller även presentartiklar och andra tillbehör som sängkläder och 

handdukar för barn från 0-6 år. Butiken har totalt sjutton stycken underleverantörer som till 

exempel Novali, Rätt Start, Egmont Kärnan, Lgkompaniet, Klippan och tre sandberg som 

även äger konceptet med Laban och Labolina. I butiken arbetar Susanne samt två 

timanställda. Susanne har ingen utbildning i företagande eller handel mer än att hon gick en 

momsredovisningskurs innan starten av företaget och har lite erfarenhet av butiksarbete. 

Anledningen till att hon startade Laban och Labolina var att hon länge hade velat göra något 

eget. Något projekt har påbörjats men sedan avvecklats. Tidigare arbetade Susanne som 

förskolelärare och det var för två år sedan som hon gick in i en liknande butik i Göteborg och 

fastade direkt. Det hon främst gillade var allt det pedagogiska materialet, då detta 

återkopplade med hennes yrke. Hon frågade i butiken hur man kunde få tag på leverantörer 

och fick ett telefonnummer. Efter detta följde en process med siffror och antagning och tillslut 

fick hon ett ja av ägaren till konceptet. Under dessa två år som detta pågick har de 

tillsammans letat lokal till butiken och planerat innehållet. Då Susanne har fått stort stöd av 

familjen Sandberg har hon inte stött på några större svårigheter med att driva och starta ett 

eget företag. Sedan innan hade hon ett bra nätverk med kontakter och de kunskaperna som 

krävdes fanns inom familjen. Att ha ett eget företag sammanfattar Susanne med mycket arbete 

och mycket roligt. Det är stor skillnad från förr då hon arbetade på bestämda tider men idag 

har hon större frihet och vill verkligen gå till jobbet. Det är frihet i samband med hårt arbete 

och Susanne själv säger att hon mår mycket bättre av att vara egenföretagare just för att det är 

så kul.  

 

Susannes marknad är främst Skövde med omkringliggande kommuner. Och målgruppen är 

mest mormödrar och farmödrar som vill köpa presenter till barnbarnen. De är de bästa 

kunderna. Småbarnsfamiljer och förskolor är en annan del av målgruppen. Hon uppskattar 
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dock att nio av tio av kunderna köper presenter. Hon har även prematurartiklar som 

uppskattas av många. I framtiden vill hon utöka upplevelserna i butiken med att till exempel 

ha sagostund och annat som är lite utöver det vanliga. När Susanne skulle undersöka om en 

butik som Laban och Labolina skulle kunna fungera hörde hon sig först för med andra 

liknande butiker både i Sverige och i Norge. Hon pratade även med konkurrenter. Annars sker 

mycket via vanliga gissningar. Hon visste ju själv att något likadant inte fanns i Skövde så 

därför valde hon att tro på det. Från familjen Sandbergs sida var kravet att det verkligen skulle 

funka, att det inte bara var att öppna. Det tog steget med tanke på att Skövde expanderar så 

mycket just nu, både genom handeln och genom bostäder. Susanne anser att en 

marknadsbedömning är mycket viktigt att göra innan en start av ett företag. Man kan inte bara 

gissa utan man måste vara realist.  Just hon gjorde ingen större bedömning med 

marknadsundersökningar eller omvärldsanalyser.  

 

Trender är något Susanne har koll på. I början tog hon mycket hjälp av sin syster som bor i 

Stockholm och som håller utkik där. Skövde kallar Susanne för lill-stockholm så det som är 

där kommer snart till Skövde. Hon kollar också i tidningar och annat relevant material.  

 

En konkurrensanalys var inget Susanne gjorde eller gör. Det hon gör är att kolla vad som 

finns i Skövde med omnejd. Idag arbetar Skövde för att bli ett och att de olika galleriorna eller 

handelsplatserna inte ska arbeta mot varandra. Alla ska hjälpas åt. Susanne anser att det inte 

behöver vara konkurrens mellan alla utan i stället skapa en gemensam handelsstad.  

 

Om Susanne skulle ha startat butiken i dag med de erfarenheter hon nu har skulle hon inte valt 

att göra något annorlunda. Hon är nöjd med arbetet och butiken. Hon har fått många tips om 

att sätta undan mycket pengar till marknadsföring och det är det hon önskar att hon hade mer 

pengar till. Samtidigt är det svårt att veta hur och var hon ska marknadsföra sig då hon har 

förstått att det i dag inte är lika vanligt med dagstidningar bland till exempel barnfamiljer. 

Internet hade vart ett alternativ med det är något som då i stället är väldigt nytt för henne. Hon 

skulle dock vilja starta en nätbutik med det är något som framtiden få utvisa om det blir eller 

inte. Det viktigaste vid starten av ett eget företag tycker Susanne är att ha en ekonomisk 

inblick i allt. Det är en del man ska vara säker på och en bra sak är att gå kurser till exempel. 

En annan viktig sak är att gilla sitt sortiment riktigt mycket. Det gör att det blir lättare att prata 

för sortimentet och att man kan stå för det. Man ska vara överens med det man säljer, att vara 



 

7 
 

serviceinriktad är en annan sak. Många uppskattar det lilla extra. Det allra viktigaste är att tro 

på det man gör.
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Bilaga – Sammanställning av intervju med Assbecks Modehus och la 

Rami 

 
Intervju med Helene Tegeborg Rapp, Assbecks Modehus och la Rami 2009-03-31 kl. 

13.30–14.35 

Assbecks Modehus startades 1876 av Carl Fredrik Assbeck och Axel Westling. 1960 köptes 

företaget av Anders Rapp och har sedan dess funnits inom familjen Rapp. 1955 övertog 

Anders Rapp strump- och underklädesaffären la Rami i Helsingborg och gjort om den till en 

ungdomlig modebutik. Han startade sedan en la Rami butik i Skövde och den hade ett 

sortiment av trendiga kläder till ett lågt pris. Efter många flyttar och ombyggnationer ligger i 

dag Assbecks Modehus på övre plan i gallerian Commerce och la Rami huserar på storgatan 

16 i centrala Skövde. Dock ska Assbecks under slutet av året flytta till nya större lokaler, där 

Coop Konsum tidigare låg. Butikerna ägs idag av Christer Rapp, Håkan Rapp och Helene 

Tegeborg Rapp.  

 

Assbecks Modehus 

Assbecks Modehus har ett sortiment som riktar sig till målgruppen kvinnor och män i åldern 

30 år och uppåt. Gemensamt för målgruppen är att de är intresserade av att ha kvalitetskläder, 

tycker det är kul att ha fina kläder men inte måste ha det senaste. De ingår i en 

inköpsorganisation där 60 procent av varorna kommer ifrån. De har varumärken som 

Cappuccini, Gianini, parklane, solid och jensen. Det kommer även att komma in lite nya 

varumärken vid den planerade flytten i slutet på året. Assbecks har sju anställda. Assbecks är 

en butik som har funnit i Skövde i många år och det var Christers och Håkans pappa Anders 

som hade ett intresse för kläder och ville skapa en storstadsbutik i Skövde. Därför köpte han 

Assbecks Modehus och det har sedan dess genomgått en del förändringar. Marknaden är 

främst Skövde med omkringliggande kommuner i en fem till sex mils radie. Nischen som 

Assbecks har är att de vänder sig till den modemedvetna kvinnan och mannen. De har ett 

bredare sortiment som ska passa så många som möjligt. Det är viktigt att butiken inte har 

tantkläder för ingen vill vara tant i dag. Åldersskillnaden är inte så stor när det kommer till 

kläder. En 60 åring har samma kläder som en 40 åring i dag och det är viktigt att kunna möta 

allas behov.  
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la Rami 

1963 startades den första la Rami butiken i Skövde utav Anders Rapp. Denna butik var en 

”dotterbutik” till Assbecks Modehus och målgruppen var unga kvinnor. Butiken sålde 

trendiga kläder till lågt pris. Butiken kom sedan att flytta in på köpcentrumet Commerce i 

Skövde och 1993 blev den istället en ny avdelning inne på Assbecks. År 2000 lämnade la 

Rami Assbecks och flyttade åter till en egen lokal utanför Commerce där butiken ligger idag. 

la Rami har idag tre stycken anställda och deras sortiment består utav kläder och accessoarer. 

Deras målgrupp är fortfarande yngre kvinnor men även yngre män och åldersgruppen är från 

arton år och uppåt. la Rami är en så kallad storstadsbutik med ett stort urval utav olika 

varumärken. Några av dessa är Burfitt, Snö, Fornarina, POUR Homme/ POUR Femme och 

RA-RE med många fler. Det är Helene som bestämmer vilka varumärken som ska finnas i 

butiken och hon tar hela tiden in nya spännande märken och jobbar alltid för att förändra 

butiken. Helene anser att de inte bör ha samma märken i butiken som övriga butiker i Skövde 

har, då Skövde är en liten stad. Yap och Ratz&Co i Skövde anses vara likvärdiga butiker med 

la Rami. Då dessa butiker inte säljer samma varumärken konkurrerar de inte genom detta, 

istället drar de nytta av varandra då de lockar även likvärdiga kunder. la Ramis geografiska 

marknad består utav Skövde med en radie av fem sex mil. Det som är speciellt för just la 

Rami och kan sägas vara deras nisch är att vara först med det senaste vad det gäller trender 

och varumärken. De ska ha kläder i butiken som trendiga, unika och som helst ingen annan 

butik i staden har.  

     

Helene har en butiksledarutbildning och har även gått en rad olika kurser under åren. Hon 

anser att det vid egenföretagande är viktigt att brinna för det man gör och vara intresserad av 

sortimentet. Hon tycker också att det finns en hel del svårigheter som uppstår vid 

egenföretagande men det är något som lätt glöms bort för att det är så kul. Till exempel är hon 

näst intill aldrig ledig, jobbet finns alltid i tankarna och det ingår i vardagen. Detta medför att 

om det är något som är dåligt med företaget vissa perioder finns det alltid i tankarna och det 

ger en psykisk press som man inte har på samma sätt om man bara är anställd med fasta tider.  

Det är också svårt att få tag på bra personal.  Sammanfattat tycker hon att det är mer roligt än 

bekymmer. När det kommer till marknadsbedömningen för de båda butikerna brukar hon 

kolla trender genom till exempel tidningar men mest sker det på internet. Utöver detta åker 

hon på mässor, prata med vänner och bekanta samt at hålla koll på vad som händer i Skövde 

och se vad som fattas samt vad som önskas. En sak som marknadsundersökningar tycker 
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Helene är ett mycket bra hjälpmedel och hon önskar att de kunde göra det för företagets 

räkning men det tar både lång tid och blir kostsamt så det är inget som är aktuellt. Hon brukar 

även försöka hålla så bra koll på konkurrenterna som möjligt. Hon tycker att det är roligt att 

det öppnar fler lika butiker men det är också viktigt att alla är unika och inte har samma 

varumärken. Eftersom det är en liten stad Skövde tror hon att alla har sin kundkrets. Samtidigt 

som det är viktigt att samarbeta med konkurrenter måste man förstå att de ändå är 

konkurrenter och att alla konkurrerar om kundens pengar. Det Helene anser är viktigast vid 

starten av en butik idag är läget och en medvetenhet om att det innehåller både blod, svett och 

tårar samt att hjärtat måste vara med. 
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Bilaga - Sammanställning av intervju med Spirit of st. Louis 

 
Intervju med Eva Rönquist och Carina Jakobson, Spirtit of st. Louis 2009-04-03 kl. 

9.00–10.00. 

Butiken Spririt of St. Louis startades 1998 av Mats och Ann Rönquist men år 2006 beslutade 

sig de för att sälja den och då köpte Eva Rönquist och Carina Jakobson butiken. Både Eva och 

Carina arbetade sedan tidigare i butiken och Eva har varit anställd sedan Spririt of St. Louis 

startades 1998. Idag är dem fem stycken som arbetar i butiken. Butiksägarna sköter det mesta 

själva men ekonomibiten med bland annat bokföring har de valt att lämna bort. Carina har 

ekonomiutbildning och har tidigare drivit företag i olika branscher. Det är Carina som sköter 

det mesta pappersarbetet, men alla beställningar och sådant görs tillsammans. Eva har en 

skräddarutbildning i grunden vilket hon har stor nytta av i sitt arbete. Om kunden behöver 

hjälp med att till exempel ändra ett plagg kan de få denna hjälp i butiken, de har även en 

anställd sömmerska då Eva inte alltid hinner med detta själv.   

 

Butikens sortiment består utav dam- och herrkläder, de har välkända varumärken som är lite 

dyrare. Några av dessa märken är Sand, Armani, Boomerang, Björn Borg, Henri Lloyd och 

många fler. Deras målgrupp består utav kvinnor och män som är över 30 år och uppåt, men 

det finns även många yngre som handlar hos dem. Den geografiska marknaden är Skaraborg, 

Skövde med omnejd. De har även många kunder från andra städer som exempelvis 

Jönköping, Göteborg, Örebro m fl. Butiksägarna gör inte direkt några marknadsbedömningar 

utan det enda bedömning som gör av marknaden är mindre och omedvetna omvärldsanalyser. 

Detta görs genom att de går på mässor fyra gånger per år, tittar i tidningar, lyssnar på kunder, 

är uppmärksamma på vad som sker runt omkring butiken och i Skövde. Eva och Carina menar 

att marknadsbedömning är ingenting som behövs göras då Skövde är en liten stad och det är 

lätt att hålla koll på dess marknad. Det finns ingen mer butik i Skövde som har samma 

sortiment och riktar sig till samma målgrupp som Spririt of St. Louis. Detta gör att det är lätt 

att hålla koll på eventuella konkurrenter, men butiksägarna anser att de inte har några direkta 

konkurrenter i Skövde. Den butik som är den mest konkurrerande i staden är Hennings. 

Lidköping är den närmaste staden som de anser att det kan finnas mer liknande butiker som 

deras egna men detta är inget som de lägger stor vikt vid. Deras nisch är just att de har lite 

dyrare varumärken och att de riktar sig till den målgrupp som de gör. Butiksägarna anser även 

att det är viktigt att hålla sig till det tänkta konceptet, trots lågkonjunktur och att kunderna har 
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mindre pengar. Ändrar butiken hela tiden inriktning och inte håller fast vid det tänkta 

konceptet är det svårt för kunden att veta vad butiken står för eller vilka de riktar sig till, 

menar Eva och Carina. 

 

Både Eva och Carina upplever inga direkta svårigheter med att vara egen företagare, men det 

är ett krävande jobb som tar mycket tid.  Det kan vara svårt att ibland hitta leverantörer som 

har kläder med bra kvalitet. Detta är något som butiksägarna ständigt efterstävar och de anser 

att plaggen ska ha då de säljer dyrare varumärken. Det Eva och Carina anser viktigast vid start 

av en butik är att man bör vara påläst och vara medveten om vad som krävs. Det är även 

viktigt att ha god koll på ekonomin och om detta saknas bör detta lämnas bort till någon som 

kan. De anser även att det är viktigt att dra nytta av sina kontakter, det går inte att vara bäst på 

alla arbetssysslor som en butiksägare har.
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Bilaga - Sammanställning av intervju med Fransson & Frida 

 
Intervju med Jessika Fransson, Fransson & Frida i Karlsborg 2009-04-06 kl 09.00-09.45 

Fransson och Fridas butik är uppdelad i två avdelningar. En del är en frisörsalong och en del 

en barnklädesbutik. Den drivs av Jessika Fransson och Frida Eggen och ligger i Karlsborg. 

2005 ville de utöka sin verksamhet som då enbart var en frisörsalong och bestämde sig för att 

bygga om butiken och göra halva till en barnklädesbutik. Sortimentet i butiken består av 

barnkläder 0-10 år, barnskor, inredning riktat till barn och lite saker till gravida. Några 

leverantörer de har är Katvig, molo, plastis sock och bobux. Jessika och Frida har två 

anställda i butiken. Ingen av dem hade innan någon utbildning inom handel eller företagande 

men det har lärt sig mycket på vägen och skaffar sig hela tiden nya erfarenheter. Anledningen 

till att det valde att utöka verksamheten med en butik var att de båda ville prova på något nytt 

men ändå inte sluta med salongen. De själva hade då små barn så därför var valet av 

barnkläder ganska självklart. De ansåg också att det fanns en marknad i Karlsborg då det 

tidigare inte fanns så stort utbud av just barnkläder där och framförallt inte med de märkena 

de ville ha. De startade med att bygga om lokalen och anpassa den till förändringen. De åkte 

på mässor och kontaktade banken för att få hjälp. De anser att egenföretagande inte för med 

sig så mycket svårigheter. Det är mycket jobb men det blir samtidigt roligt, det är också 

slitsamt med det roliga att arbeta åt sig själv väger upp detta. Att vara egenföretagare tycker 

Jessika är kul då de ger mycket frihet i arbetet. De utvecklas hela tiden och det är roligt att 

jobba. Vissa perioder blir det mer slitsamt än andra men det spelar ingen större roll. Jessika 

anser att det idag är svårt att vara småföretagare då man inte får så mycket hjälp, det borde 

vara lättare att lyckas. 

 

Marknaden för butiken är främst Karlsborg med omnejd. Marknaden är inte så stor. På 

sommaren kommer det en del turister till Karlsborg och de brukar komma in och handla.  

 

Innan butiken startades gjordes ingen marknadsbedömning. Och de är inget de gör 

kontinuerligt heller. De brukar kolla i tidningar och kolla vad som finns i närheten för att ha 

koll på aktuella trender och få inspiration men det tror de är omedvetet gjort.  

 

Fransson & Fridas största konkurrenter är de stora kedjorna som Hennes& Mauritz, Lindex, 

Polarn o. Pyret, också de köpcentrum som finns i närheten som Commerce och Elins 
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Esplanad i Skövde lockar till sig mycket folk. Annars är internet en stor konkurrent. Jessika 

och Frida gör inget speciellt för att hålla koll på sina konkurrenter och funderar inte på att 

skaffa en nätbutik.  

 

Skulle de båda starta en butik idag skulle de valt att göra en del saker annorlunda. Nu anser de 

sig har lärt sig en del på vägen och skaffat sig erfarenheter som skulle vart bra att ha i början. 

De anser att det viktigaste vid egenföretagande är att göra något man brinner för och verkligen 

vill annars lyckas man inte.  

 

Nischen butiken har är märkeskläder till barn. De har överlag bra kvalitet och mycket färger 

och mönster. 
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Bilaga - Sammanställning av intervju med Ejes väskor 
 
Intervju med Ann-Sofie Ekström, Ejes väskor 2009-04-09 kl 10.00–10.45 

Ejes väskor startades 1939 av Ejnar Ekström och ligger i centrala Skövde. Butiken har funnits 

inom släkten och år 2006 tog Ann-Sofie Ekström över den. I butiken arbetar, förutom Ann-

Sofie själv, en till person samt några extraanställda. Sortimentet består bland annat av 

handväskor, resväskor, plånböcker, necessärer, ryggsäckar och handskar. Några av 

leverantörerna är Björn Borg, Marc o Polo, E-sprit, Lycke, Samsonite, Titan och travelite. 

Ann-Sofie har tidigare gått en kurs om egenföretagare samt en bokföringskurs. Hon har inte 

sett några svårigheter med att ta över butiken, hon har själv arbetet där sedan 2001. 

Egenföretagande upplever hon som jätte kul, det är fritt men ändå väldigt bundet. Jobbet finns 

alltid med i tankarna men det är positiv bemärkelse. Butiken riktar sig till en målgrupp som 

innefattar män och kvinnor i åldern 25-60 år.  

 

Butikens marknad är Skaraborg. Eftersom butiken har funnits så länge och har ett väl 

inarbetat sortiment så görs inga marknadsbedömningar kontinuerligt. Det Ann-Sofie brukar 

göra är att kolla feedback på de olika annonser de har med jämna mellanrum. När det kommer 

till omvärldsanalyser brukar hon endast kolla i tidningar, hur det utvecklar och åka på 

inköpsmässor för att hålla koll på trender med mera.  

 

När det kommer till konkurrensanalyser brukar hon hålla koll på deras annonser och 

sortimentet. Den främste konkurrenten är Kårlins väskor och det är också den enda renodlade 

väskaffären i Skövde. Konkurrenter anser hon också butiker som KappAhl, Lindex och 

Hennes&Mauritz vara då de också säljer väskor. När det kommer till resväskorna är också 

stormarknader som till exempel Maxi ICA stormarknad och Coop Forum konkurrenter.  

 

När man ska starta ett eget företag är det viktigaste att ha en bra affärsidé och kolla upp 

marknaden så att det finns ett kundunderlag anser Ann-Sofie. Det är också viktigt att ha ett 

kapital så att man kan klara motgångar som dyker upp på ett lättare sätt.  

 

Butikens nisch är att det har en välsorterad väskaffär, ett stort sortiment. De har också mycket 

skinnväskor till skillnad från andra och erbjuder alltid en bra service.  
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Bilaga - Sammanställning av intervju med Hemma Inredning 

 
Intervju med Emma Eklindh, Hemma Inredning. 2009-04-05 via e-mail och 

telefonkontakt. 

Hemma Inredning startades av butiksägaren Emma Eklindh som enskild firma i oktober år 

2000. Butiken ligger mitt i centrala Skövde och har två anställda. Hemma Inredning har ett 

sortiment som består av inredning och småmöbler till ett hyfsat pris. De har ungefär ett 

trettiotal leverantörer och några av dessa är Cult, Bruka, Himla, Serholt, On Interiör, Spira, 

LOB, Dixie med flera. Emma har läst ekonomi på gymnasiet med Ung Företagsamhet som 

tillval. Hon startade butiken för att hon tyckte Skövde saknade något liknande och även för 

det fanns ett ökat intresse för just inredning. Emma har rest runt i världen och sett många 

mysiga butiker vilket har bidragit till inspiration till butiken. Efter att Emma kom över lokalen 

genom en bekant tog hon kontakt med en revisor och tillsammans gjorde de en trovärdig 

budget som sedan visades upp för banken. Med hjälp av sparkapital och en checkkredit på 

banken kunde hon starta verksamheten i en liten skala till en början. All vinst satsades i 

butiken i form av mer och mer varor och sakta byggdes ett lagom stort varulager upp. Hon 

upplevde inga svårigheter vid start av butiken, vilket kan bero på att hon alltid valt att inte se 

svårigheterna. Emma var tjugo år när hon startade den och hon tror att hennes unga ålder har 

underlättat, då hon var orädd, målinriktad och bestämd. Hon har även alltid haft ett stort stöd 

av hennes familj. Emma trivs väldigt bra som egen företagare, men hon menar att det har 

många olika sidor. Mestadels har hon upplevt det positivt men när hon blev mamma fick hon 

kämpa för att kunna vara föräldraledig och få en rättvis föräldraersättning. Hon kan även 

ibland uppleva att det är jobbigt med ansvaret över de anställda, exempelvis då det är dåliga 

tider ska de anställda ha sin lön oavsett hur försäljningen i butiken har gått. 

Hemma Inredning har en målgrupp som framförallt riktar sig till tjejer, kvinnor i åldrarna 

tjugo till femtio år. Detta för att Emma tyckte att det låg nära till hands, då hon vill sälja varor 

hon själv tycker om och kan stå för. Butikens marknad består utav Skaraborg, de har mycket 

kunder från närliggande kommuner till Skövde som till exempel Mariestad, Tibro och Skara. 

Marknadsbedömning är inget som direkt gjordes vid start av butiken och det är heller inget 

som görs kontinuerligt. För att få reda på om det fanns någon marknad för det tänkta 

sortimentet hörde sig Emma för bland folk hon kände, hon litade även på sitt eget omdöme 

och hon visste att det inte fanns någon vidare konkurrens på den eventuella marknaden. 

Emma anser att det inte är så viktigt med marknadsbedömning i en sådan liten rörelse som 
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hennes, men hon tror att det är viktigt i större verksamheter där det krävs mer. När det gäller 

omvärldsanalys så görs detta genom att kolla runt i butiker i närheten, åka på mässor och läsa 

tidningar för att ha koll på trender och vilket utbud som finns eller saknas. Emma försöker 

ständigt hålla sig informerad om rådande trender, märken och utbud som marknaden ställer 

till sitt förfogande. Hon läser även branschtidningar och inredningstidningar, hon åker även 

alltid på de svenska mässorna och ibland till Danmark för att gå på mässa.  När det gäller 

konkurrenter har Emma haft ganska dålig koll på vilka konkurrenter som har startat under 

årens lopp. Hon anser att är viktigt att hålla sig till sina märken och inte priskonkurrera med 

samma varor, detta tjänar ingen på. Istället är det viktigt att vara bäst på det företaget gör och 

köra sitt eget race. Butikens nisch är att alltid värna om deras kunder. Bland annat att 

kunderna blir trevligt bemött och får sina varor vackert paketerade i en fin påse. Detta med en 

trevlig och personlig helhetskänsla. Om Emma hade startat butiken idag hade hon gjort 

noggrannare undersökning av marknaden, vilket kan vara både positivt och negativt, då hon 

menar att ibland bör det litas på magkänslan och köra på utan att analysera, annars förblir 

drömmar bara en dröm. Hon anser även att det är viktigt att tror på idén, att ha en realistisk 

budget att gå efter och att vara beredd att kämpa.    
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Bilaga - Sammanställning av intervju med Butik Sköna rum 

 
Intervju med Maria Buchman, Sköna Rum. 2009-04-20 via mail och telefon. 

Maria Buchmann och Linda Hoheisel startade sitt företag år 2006 i Falköping. Då med en 

fysisk butik och med en internetbutik. Butiken i Falköping har de stängt och den 1 juni öppnar 

de upp en ny, större och fräsch butik i Skövde på handelsområdet Stallsiken. Butikens 

sortiment består av diverse olika heminredningsdetaljer. Marknaden består utav Skaraborg 

med omnejd och målgruppen butiken riktar sig till är människor i åldern 35-65 år. 

Anledningen till att de valde just denna målgrupp är bland annat att det är en köpstark 

målgrupp. Butiken har inga andra anställda. Anledningen till att Maria startade ett eget företag 

var att hon var sugen på att göra något eget. Hon har inte någon utbildning inom handel eller 

företagande, det bygger på erfarenhet. Att vara egenföretagare sammanfattas för Maria med 

ett ord, fantastiskt. Då hon stod i uppstarten av företaget började hon med att starta ett 

handelsbolag och efter det tog hon kontakt med intressanta leverantörer och fick ta ett litet lån 

på banken, det var detta som var det enda problemet hon stötte på att just få låna pengar av 

banken.  

 

När företaget startades gjordes ingen marknadsbedömning utan de utgick mest ifrån sig själva. 

De tyckte helt enkelt att det saknades en liknande butik i Skarabog. Någon 

marknadsbedömnings görs heller inte kontinuerligt. När det gäller omvärldsanalyser gjordes 

heller ingen större sådan utan Maria kollade vad som fanns runt om i närområdet, Skaraborg. 

Annars när de gör omvärldsanalyser burkar de gå på studiebesök. En konkurrentanalys 

gjordes vid etablerandet av butiken och de håller kontinuerligt koll på till exempel vilka 

etableringar som sker och andra konkurrenter. Någon marknadsundersökning gjordes inte 

heller vid etablerandet eller kontinuerligt men det är något de önskar att det kunde bli bättre 

på. Om de skulle startat en butik i dag, vilket det ju faktiskt håller på att göra så finns det en 

sak som de framförallt gör annorlunda och det är att de kommer att satsa mer på reklam än 

innan. Det viktigaste vid starten av en butik tycker hon är generositet och att ha en mycket 

hög servicegrad. Butikens nisch sammanfattas med inredning i det dyrare segmentet.  

 

 
 
 
 


