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Förord 

Först och främst vill vi tacka Salming Underwear för att de har gett oss möjligheten att få en 

inblick i deras företag och att skriva denna uppsats. 

Ett extra stort tack till Kristina Hermansson, Marknadschef på Salming Underwear, som varit 

vår kontaktperson samt ställt upp på intervjuer under arbetets gång. 

Vi vill tacka alla respondenter som varit delaktiga och tagit sig tid att svara på vår 

enkätundersökning, samt gett oss nya infallsvinklar.   

Till slut vill vi tacka vår handledare Emanuel Gunnarsson för din hjälp och ditt engagemang. 

Tack! 

 
 

 

Stockholm/Borås 

25 augusti, 2012 

 

    _______________________ ______________________ 

Caroline Brändström  Julia Rosqvist 
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Abstract 

In today's industrial society there are multiple products and choices to make for us as 

consumers. For us it is about fulfilling our needs. For companies it is about getting consumers 

more aware of their particular product and differentiate themselves in the marketplace. In 

order to do so it is of outmost importance that you as a company know who your target group 

is. But that is not enough. It is also important to know your target group! 

The individuals whom are part of your target group are those you wish to seek communication 

with, but in order for this to happen successfully it requires creating and building good 

relationships with these groups. It is first then you can understand how you can build up your 

communication systems. 

The Swedish brand Salming Underwear is currently undergoing a restructuring of the 

company and wishes to revive their business. The target group they selected from the 

beginning is no longer consistent with their business plan and they no longer know who they 

should communicate with. 
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Our purpose with this report is to define Salming Underwear’s new intended target group and 

how the market perceives the brand. We intend to shift the focus and approach to the 

traditional target group and open up the company to new opportunities. 

In order to fulfill the purpose we chose to do an extensive survey with representatives from 

both existing as well as non-existing customers of Salming Underwear. 

The results of our study show that Salming are having trouble communicating their brand 

value out to customers. Their core values are "No Nonsense" and affordable underwear, 

which is not consistent with how consumers perceive the brand. It was also found that the 

majority of costumers were not interested in being placed in a target group based by age. They 

were only interested in comfort and price. One option we present is that Salming can turn to a 

non-age dominant audience and highlight the function and comfort of their products out to the 

market instead. 

The conclusion to be drawn from our study is that the target group analysis is difficult and 

that there is not a template that works for every company. However, we can due to our survey 

present a potential target group for Salming Underwear and suggestions on how a company 

can change its approach to the target audience. 

Key words: Target group, Salming Underwear, Market Analysis, Communication 
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Sammanfattning  

I dagens industriella samhälle finns det en hel uppsjö av produkter för oss som konsumenter. 

För oss handlar det om att fylla våra behov. För företagen handlar det om att få 

konsumenterna uppmärksammade på just deras produkt och särskilja sig på marknaden. Det 

gäller då att man har koll på vilken som är ens målgrupp. Men det slutar inte där. Det är även 

viktigt att man känner sin målgrupp! 

Individerna som ingår i din målgrupp är dels dem ni önskar att söka kommunikation med, 

men för att detta ska kunna ske på ett framgångsrikt sätt krävs att man skapar goda relationer 

till dessa grupper och därigenom förstår hur man ska utforma sin kommunikation.  

Varumärket Salming Underwear genomgår i dagsläget om omstrukturering av företaget och 

önskar att nå en nytändning. Den målgrupp dem segmenterat från början stämmer inte längre 

överens med deras affärsplan och vet inte längre vem de ska vända sina 

kommunikationskanaler till.  

Vårt syfte är att definiera deras nya tänkta målgrupp samt hur marknaden uppfattar 

varumärket. Vi ämnar skifta fokus och förhållningssätt till den traditionella målgruppen och 

öppna upp för nya möjligheter. 

För att kunna infria syftet valde vi att göra en omfattande enkätundersökning med 

representanter från såväl existerande, som icke existerande kunder hos Salming Underwear.  

Resultatet av vår undersökning visar att Salming har problem med att kommunicera ut sitt 

budskap. Deras kärnvärden är ”No Nonsense” och prisvärda kalsonger, vilket inte stämmer 

överens med hur konsumenterna uppfattade varumärket. Vidare framkom att en majoritet inte 

var intresserade att bli placerade i en målgrupp enligt ålder utan var endast intresserade av 

komfort och pris.  Ett alternativ vi presenterar är därför att Salming vänder sig till en icke 

ålderdominerande målgrupp och lyfter fram funktionen och komforten hos deras produkter.  

Slutsatsen som kan dras av vår studie är att målgruppsanalyser är svåra och att det inte finns 

en klar mall för alla företag. Däremot kom vi genom våra undersökningar fram till en 

potentiell målgrupp för Salming Underwear och förslag på hur man som företag kan ändra sitt 

synsätt till målgruppen. 

Ledord: Målgrupp, Salming Underwear, Marknadsanalys, Kommunikation 
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Inledning 

I inledningskapitlet beskrivs den utnämnda problemformuleringen, konflikt samt syfte med 

uppsatsen. Vi ger en företagsbeskrivning av både Salming samt Salming Underwear.  

Avsnittet syftar till att ge läsaren en bred inblick för att senare kunna gå vidare och följa 

uppsatsens fortskridning.  

Företagsbakgrund, Salming 

Salming tillverkar i huvudsak bad- samt underkläder. Varumärket genomsyras av 

hockeylegendaren Börje Salming och detta är varumärkets utgångspunkt. De önskar att 

erbjuda kvalitativa, innovativa produkter där allt i värdekedjan utförs med högsta precision. 

Huvudsakliga målgruppen är den aktiva, sportiga människan.  

Salming består idag av 5 licenstagare: 

 Salming Sports 

 Salming Hockey 

 Salming Glasögon 

 Salming Underwear 

 Salming Parfym/Deo 

Produkterna säljs via detaljister, några få sportkedjor och profilföretag som Grolls. Genom 

dessa detaljister förekommer även internetförsäljning. Salming Underwear är ett av 

varumärkena som har stött på flest problem med sin målgrupp och därmed ämnar vi fokusera 

på Salming Underwear i denna uppsats.  

Företagsbakgrund, Salming Underwear 

Salming Underwear har funnits i 21 år och verkar endast i Sverige till skillnad från 

exempelvis Salming Sports och Hockey. Grundtanken med märket är att bäraren av produkten 

knappt ska känna att han/hon bär underkläder.  

Företaget är för tillfället sovandes och har stannat upp. Resurser har nu tillsatts för att försöka 

väcka varumärket till liv igen. Delar av organisationen har bytts ut under årsskiftet 2011/2012 

i just detta syfte.  
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De har också ingått i ett försöksprojekt med Ica Maxi under en ettårs-period. De ska sälja 

Salming Underwear i deras 70 butiker, vilket kommer innebära att de visas upp i 70 olika 

städer. Ur ett marknadsföringsperspektiv är detta dock ett vågspel då det är svårt att veta vilka 

som köper produkten. Kommunikationen ut till kund försvåras därigenom.  

Salming Underwears konkurrenter är i dagsläget:  

 Calvin Klein 

 Björn Borg 

 Resteröds 

 Frank Dandy 

 Tiger  

 Etc. 

Problembakgrund 

Salming Underwear är som tidigare nämnts en licenstagare av företaget Salming och 

tillverkar idag främst underkläder och badkläder till dam och herr. I samband med en nyligen 

utförd omstrukturering i företagsorganisationen ska nu analyser genomföras för vad som kan 

förbättra företagets försäljning. Salming har upplevt svårigheter med att identifiera sin egen 

kundgrupp.  Baserat på detta framstår en analys av denna som angelägen.  

Salming Underwear har, enligt tidigare student-undersökningar och Salming Underwear’s 

inköpare, i dagsläget starkast kundbas i åldern 40+. Dock inriktar de sig främst till åldrarna 

omkring 20. Under de 21 år som varumärket varit verksamt har kunderna varit varumärket 

troget och följt med under företagets utveckling. Däremot har de inte lyckats attrahera nya 

kunder, vilket medför att de går miste om en utvidgad kundkrets. En frågeställning som har 

uppkommit hos företaget är: vad är kundens önskan? Vem är kunden? 

Konflikt 

Det har uppstått en diskrepans mellan företagets tänkta målgrupp samt deras faktiska 

målgrupp. Företagets önskan är dock att bibehålla sina nuvarande kunder, men samtidigt nå ut 

till en yngre målgrupp. Utmaningen ligger därmed i att forma en målgrupp utifrån en viss 

persontyp och inte fokusera på åldern.  
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Problemformulering 

Frågeställningen formuleras som följande: 

Huvudfrågeställning: 

 Hur ser den nya målgruppen ut för Salming Underwear?  

Underfrågeställning: 

 Vilken syn har marknaden på Salming Underwear i dagsläget?  

Syfte 

Vårt syfte med studien är att undersöka Salming Underwears nya tänkta målgrupp. I andra 

hand vill vi även undersöka hur marknaden uppfattar varumärket i dagsläget. Resultatet av 

studien kommer ge Salming Underwear tillförlitlig information om en potentiell framtida 

målgrupp som de kan rikta in sig mot genom sina marknadsföringskanaler. Vi ämnar ta fram 

information som gör att företaget tänker om och kan revidera sin syn på målgruppsarbete för 

att nå en ökad försäljning.    

Avgränsningar 

För att rätt fokusering ska kunna bibehållas på ämnesområdet har vi valt att göra vissa 

avgränsningar. Tidsaspekten spelar stor roll då vi måste ta hänsyn till kursens omfattning på 

15 högskolepoäng. 

Uppsatsen kommer till huvudsak att bestå av en analys av Salming som företag med 

fokusering på licenstagaren Salming Underwear. Vi kommer inte att behandla varje 

licenstagare för sig med undantag för Salming Underwear.  

Salmings konkurrenter kommer att nämnas i uppsatsen men vidare kartläggning av dessa 

kommer inte att utföras då företaget redan har koll på konkurrenterna. Salming Underwear är 

ett redan väl etablerat varumärke vars problemområden ligger inom företaget. Därför väljer vi 

att fokusera internt. Vidare kartläggning av konkurrenterna kan komma att vara aktuellt för 

vidare forskning. 
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Den enda marknaden som kommer att behandlas är den svenska marknaden, då det är den 

enda som Salming Underwear nyttjar. Vi kommer att bortse från den internationella 

marknaden trots att Salming bedriver verksamhet utanför Sverige i hänvisningen att vi inte 

har resurserna i mån av tid att undersöka vår frågeställning på ett sådant brett plan. Vi finner 

det heller inte relevant i fråga om Salming Underwear. 

Vi väljer även att utesluta den ekonomiska aspekten av vår frågeställning. Eventuella 

ekonomiska fördelar för företaget att få sin målgrupp fastslagen är inget vi kommer att 

analysera. 

Metoddiskussion 

I detta avsnitt kring metoddiskussion kommer vi klartlägga vilka metoder vi använt oss av för 

att nå vårt syfte. Vi kommer att reda ut begrepp som kvalitativa samt kvantitativa 

undersökningar samt deras påverkan på arbetet.  

Datainsamling 

Våra kvalitativa undersökningar är intervjuer och enkätundersökningar. Dessa utförs för att 

samla så mycket information som möjligt om vårt aktuella fall. Både intervjuer och 

enkätundersökningar kommer att kombineras för att få en så fyllig bild som möjligt av fallet. 

Vi ämnar alltså skriva rapporten utifrån en fallstudiemetod. Studien innehåller en växelverkan 

mellan både kvalitativa och kvantitativa inslag beroende på vilka forskningsfrågor som ställts. 

Kvalitativ metod 

Till stor del kommer det empiriska underlaget i denna studie inhämtas med hjälp av 

intervjuer. Huvudavsikten med kvalitativa intervjuer är inte att jämföra enheter utan att få 

tillgång till handlingar samt händelser som ses som relevanta för undersökningens 

problemställning. För att nå ett djupare plan, vilket är kvalitativas studiers främsta styrka, kan 

detta endast ske genom fysiska möten. Att utföra intervjun via e-post eller korta telefonsamtal 

uppnår inte tillfredställande nivå. Däremot har vi använt oss av det sistnämnda i förebyggande 

syfte inför intervjuer och för att upprätthålla en pågående kontakt med intervjupersonen.  
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Intervjuobjekt 

I vår uppsats utförde vi de kvalitativa intervjuerna med Kristina Hermansson, 

marknadsansvarig på Salming Underwear. Vi har använt oss av relevant litteratur inom 

området för att i så stor mån som möjligt förbereda oss och kontrollera att interaktionen 

mellan intervjupersonen och intervjuaren inte blir snedvriden eller att det uppstår andra 

störningar som kan försvaga deras ställning som fakta om verkligheten
1
. Faktan samt datan är 

mer eller mindre redan passivt lagrad hos intervjupersonen och vår utmaning låg i att få fram 

det som berör vårt forskningstema och lämna allt det som inte hörde till och som kunde 

försvaga tilliten till datan. Den kvalitativa forskningsintervjun är därmed ämnesorienterad. 

Två personer talar om ett ämne som är av intresse för dem båda. Ämnet för den kvalitativa 

intervjun är den intervjuades livsvärld och hennes relation till den
2
. 

Övriga påverkningar: miljö, händelser, processer. 

När ämnet och intervjupersonen är fastställd, finns det fortfarande parametrar som påverkar 

resultatet. Man inte bara gör ett urval av människor utan också av miljöer, händelser och 

processer
3
. Med detta blir det tydligt att det inte endast är urvalet av intervjuperson som är 

viktigt. 

Tillämpning av detta på vårt arbete har ingen större tyngd. Anledning till detta var på grund 

av att flera olika förutsättningar som t.ex. intervjuobjekt, miljö för intervjuerna samt 

ämnesområdet redan på förhand var bestämt innan i började med intervjutekniken.  

Några huvudregler angående interjuver är att de deltagande ska vara informerade om vad 

projektet handlar om samt deras rätt att dra sig ur projektet om de så önskar
4
. Detta är i syfte 

att de deltagande ska ha rätt att i förväg veta vad de deltar i samt om det rörs sig om ett 

formellt regisserat möte. I vårt fall med Salming Underwear var mycket återigen bestämt på 

förhand och därmed var inte ovanstående av samma relevans som i övriga fall. Dock ansåg vi 

att det var viktigt att intervjupersonen hade tid att förbereda utförliga svar samt hållas 

informerad om vad kommande möten kunde komma att handla om, vart fokus kom att ligga. 

Med detta i åtanke skickas det ut information via e-post innan avsatta intervjumöten.  

                                                           
1
 A. Ryen, 2004, s. 91 

2
 S. Kvale. & S. Brinkmann, 2009, s 34-35 

3
 M. Miles & M. Huberman, 1994, s. 41 

4
 A. Ryen, 2004, s. 76 
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Kritik och förhållandesätt 

Kvalitativ intervjuteknik har dock stött på kritik från flera håll. Anne Ryen, verksam vid 

Högskolan i Agder, redogör i Kvalitativ Intervju att det väsentliga ligger i att avslöja den 

sanna identitet som befinner sig under ytan. Identiteten i det här fallet är den egentliga 

problematiken med målgruppen. Intervjuobjektet i studien är anställd av företaget i fråga och 

det handlar om att forma intervjun så att resultatet blir så objektivt som möjligt.   

Hur man förhåller sig till intervjun är av högsta väsentlighet. T.ex. kan benämningar och 

förhållandesätt påverka resultatet. Vidare är det inte endast är en fråga om teknik utan även 

hur man analyserar kvalitativ data. 

Analysarbete  

I vårt analysarbete valde vi en iterativ metod. Första processen var att reducera datamängden. 

Därefter delade vi in relevant data i deskriptiva kategorier. Vi valde att använda ett flexibelt 

förhållningssätt till kategorierna för att kunna dra paralleller och eliminera risken för att vi 

översåg viktiga förhållningssätt. Sista och slutliga processteget var slutledning och verifiering. 

Denna analysmetod användes för att öka validiteten och reliabiliteten då det data inte endast 

insamlats, utan även grundligt analyserats. Mer om detta i senare kapitel.  

Kvantitativ metod 

Vår forskning ämnar söka förutsäga beteendet för större grupper vid bland annat valbeteende.  

Steiner Kvale, verksam vid Psykologiska institutionen
5
, menar att vid en undersökning av 

denna karaktär blir kvalitativa intervjuer för tidskrävande. Vi valde därför att använda enkäter 

som vår kvantitativa metod. Vi skulle på detta sätt nå ut till en relevant mängd personer, samt 

att det var mer tidseffektivt att analysera och rapportera enkäter framför 

intervjuundersökningar.  

Kritik mot kvantitativ metod 

Enkätundersökningar kan dock ha många felkällor. Det kan handlar om att man svarar för att 

bli snabbt färdig, att svar som ”ganska nöjd” kan uppfattas olika för olika personer samt att 

alla inte har en konsekvent inställning till det som forskaren frågar om i 

                                                           
5
 S. Kvale & S. Brinkmann, 2009, s. 100 
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enkätundersökningen.
6
 Mer utförligt kring felkällor i relation till vår undersökning finns under 

Empiri-avsnittet.  

Enkätundersökning 

Peter Wiklund, företagare, för ett resonemang kring syftet med enkätundersökningar och 

hävdar att det finns många olika anledningar. Han menar att en analys kan: 

 Hjälpa dig att behålla dina nuvarande kunder 

 Ge dig idéer om vad mer du kan sälja till kunderna. Det handlar om en ömsesidig brist 

på kunskaper, antingen känner kunderna inte till hela utbudet eller så känner företaget 

inte till kundernas fullständiga behov
7
.
 

 Få dig att upptäcka nya tänkbara målgrupper
8
.
 

Salming Underwear håller i dagsläget på med en omvärdering av varumärket. Via intervjuer 

med marknadsföringsansvarig på företaget har det framkommit en önskan att nå ut till en ny 

målgrupp. De önskar att nischa om sig, ändra deras värderingar och vänder sig nu till en yngre 

målgrupp än de tidigare har riktat in sig på. Samtidigt vill de behålla sin befintliga målgrupp. 

Lösningen blir därmed att frångå den åldersbegränsade segmenteringen. Återgår vi till Peter 

Wiklunds tidigare nämnda resonemang är det således den första samt sista punkten som är 

aktuell för företaget Salming Underwear.  

 För att få fram fakta kring de tänkta kunderna gjordes enkätundersökningar. Enkäterna 

skickades ut till 100 män och respondenterna hördes via sociala nätverk. Syftet med enkäten: 

 Kunskap. Vad vet kunderna om Salming Underwear och deras produkter 

  Känsla. Vad tycker kunderna om Salming Underwear och deras produkter 

 Avsikt. Hur kunderna tänker agera, dvs. kommer de att vända sig till Salming 

Underwear för deras inköp, vända sig till deras konkurrenter eller inte göra ett inköp 

alls
9 

Peter Wisslin, ISI Wissing och ordförande i SÖK, menar att det finns två huvudfel många gör 

i samband med mätningar. Den första är frågornas formulering. I många fall skiljer sig 

                                                           
6 A. Ryen, 2004, s. 15 
7
  P. Wiklund, 2008, s. 5 

8
 .P. Wiklund, 2008, s. 6 

9
  P. Wiklund, 2008, s. 14 
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tolkningarna från individ till individ och slutsatsen blir då inkorrekt. För att undvika detta har 

vi dels satt oss in i intervjuteknik och utformat frågorna så simpelt som möjligt. 

 

Teoretisk referensram 

I avsnittet kring Teoretisk referensram reder vi ut centrala begrepp som målgrupp, 

strategisk/taktisk målgruppsanalys samt varumärkesattityd. Då uppsatsens kärna kretsar 

kring just dessa begrepp valde vi att utveckla och fördjupa oss i dessa definitioner för att ge 

läsaren en god inblick och förståelse. Vi börjar detta avsnitt med att ge en förklaring över de 

begrepp som är återkommande i uppsatsen. 

 

Säljkanal och Kundlivscykel 

Säljkanal: Med säljkanal menas var man väljer att placera sin kommunikation. Genom att 

välja den mest passande säljkanalen för sin målgrupp kommer budskapet lättare fram.  

Kundlivscykeln: En kund går igenom ett flertal steg och processer när de överväger, köper 

och använder en produkt. Syftet med kundlivscykeln är att definiera och kommunicera dessa 

steg. Kundlivscykeln är kopplad till kundens livssituation. För många företag är det önskvärt 

att nå ut till kunderna tidigt i cykeln och sedan försöka behålla dem – unga kunder är inte 

alltid lönsamma men allteftersom deras livssituation ändras kan de växa som kunder.
10

  

Målgrupp 

Definition av målgrupp 

Nationalencyklopedin
11

: 

Den kategori av t.ex. människor, företag eller organisationer som man riktar sig 

till. 

Wikipedia
12

: 

Den grupp man vill kommunicera med från en organisations sida. 

 

                                                           
10

 Internetkälla: http://www.kaplan.se/2010/12/20/rakna-ut-din-kunds-livsvarde 
11

 Internetkälla: http://www.ne.se/m%C3%A5lgrupp 
12

Internetkälla: http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5lgrupp 

http://www.ne.se/m%C3%A5lgrupp
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Modefabriken
13

: 

Det eller de segment som företaget väljer att rikta in sina ansträngningar mot. 

 

Marknaden består av ett mycket stort antal individer som kan tänkas vara potentiella kunder. 

För att avgränsa marknaden görs en segmentering. Syftet med segmenteringen är att definiera 

och urskilja individer med liknande behov och önskemål. Personer som ingår i ett segment 

förväntas sedan reagera liknande och ta till sig marknadsföring på liknande sätt
14

. Därmed kan 

företag använda segmentering för att identifiera sin målgrupp, och därmed vilka de ska rikta 

sin kommunikation och ansträngningar mot.  

Att identifiera sin målgrupp är avgörande för ett företags framgång.
15

 Målgruppsanalysen är 

ofta av komplex karaktär och när man väl har funnit sin målgrupp är den i affärsplanen en av 

företagets grundpelare.
16

 För att rikta sin marknadsföring på bästa sätt krävs en klar målgrupp. 

Är ett företags målgrupp osäker leder detta till både onödigt dyra och omfattande 

marknadsföringskampanjer. 

Målgruppsanalys 

Utförandet av en målgruppsanalys är beroende av de resurser man har att tillgå och det 

resultat är intresserad av. Analysen kan därför utföras på flera olika nivåer
17

.  

Yttersta nivån: kommunikatören har ringa resurser och istället för analys riktar man 

informationen till hela masspubliken med förhoppning om att individer ur målgruppen själva 

ska uppmärksamma budskapet
18

. 

Innersta nivån: Individen står i fokus och man undersöker hur långt avståndet är mellan 

kampanjens budskap och individens handling. 

 

På övriga nivåer undersöks målgruppens yttre faktorer, inre psykografiska egenskaper och 

medievanor. Är resurserna knappa bör man börja med de yttre faktorerna och gå inåt
19

. 
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 A. Hedén & J. McAndrew, 2005, s. 44 
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 A. Hedén & J. McAndrew, 2005, s. 44 
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Yttre faktorer 

Här studeras målgruppens storlek, medietillgång, demografi, geografiska belägenhet och 

sociala bakgrund. Syftet är att lära känna de människor som utgör gruppen
20

.  

Psykografiska egenskaper 

Här studeras målgruppen på individnivå i syfte att undersöka huruvida de har liknande livsstil, 

självbild och värden. Dessa variabler påverkar hur konsumenten tar upp budskapet
21

. 

Strategisk målgruppsanalys 

”Syftar till att identifiera och definiera olika målgrupper på marknaden. Utifrån en 

utvärdering av målgruppernas attraktivitet, och hur effektivt vi kan kommunicera med dem 

och övertyga dem, väljs lämpliga målgrupper att bearbeta vidare.”– Dahlén & Lange
22

  

Den strategiska målgruppsanalysen är starkt associerad med målsättningen för ett företag och 

kan lika gärna föregå målsättningen istället för att vara fastlagd när analysen genomförs. Här 

ingår faktorer så som: hur mycket kan man förvänta att målgruppen beter sig på ett visst sätt, 

hur mycket är de villiga att betala för produkten eller tjänsten, hur mycket tid och energi är de 

villiga att lägga ner och hur mycket kostar det att nå dem? I detta skede är det alltså inte 

intressant vilka kunderna är utan hur målgruppen relaterar till produkterna på marknaden.   

Beteende o attityd 

Enligt Dahlen & Lange finns det två typer av relationer till produkten som en målgrupp kan 

ha. Dessa benämns som beteendemässig relation och attitydmässig relation. Skillnaden mellan 

de båda är mycket klar: den beteendemässiga relationen syftar till att kartlägga i vilken 

utsträckning målgruppen köper företagets och konkurrenternas produkter, både hur mycket 

och hur köpen fördelas mellan produkterna på marknaden. Den attitydmässiga relationen 

däremot syftar till målgruppens känslomässiga förhållande till företagets och konkurrenternas 

produkter. Hur ser man på företagets respektive konkurrenternas produkter? 

Då den beteendemässiga relationen främst används som verktyg för att nå eller analysera hur 

ett företag når sitt försäljningsmål kommer vi i den här uppsatsen fokusera mer på den 

attitydmässiga relationen. Det är genom denna som ett företag kan prioritera mellan olika 

målgrupper, och det är också så man upptäcker svagheter och styrkor i den befintliga 
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målgruppen. Genom att analysera detta kan man sedan utforma sin kommunikation för att se 

vilka säljkanaler man ska använda sig av för att nå sin målgrupp.  

Viktigt att ha i åtanke är konkurrenternas roll i en målgruppsanalys. Genom att kartlägga 

deras kunder och deras mål kan man på så vis få kunskap i huruvida man, i de fall då 

konkurrenterna väljer att nischa sig mot en viss målgrupp, antingen väljer att bearbeta andra 

målgrupper eller se över vilken eller vilka målgrupper man bör prioritera sina satsningar på i 

de fall konkurrenterna riktar sig mot en bred målgrupp på den egna marknaden
23

.  Då vi i vår 

avgränsning av den här målgruppsanalysen har valt att inte bearbeta Salming Underwear’s 

konkurrenter får detta bli ett potentiellt ämne för vidare forskning, såvida den inte redan är 

befintlig.  

Attityd 

Det finns enligt Dahlén och Lange två sätt att genomföra en attitydmässig målgruppsanalys. 

Dels relativ attityd, där man fokuserar på hur målgruppen uppfattar skillnaderna mellan 

produkterna i produktkategorin, d.v.s. både konkurrenternas produkter och det egna företaget. 

Hur uppfattas den egna produkten jämfört med konkurrenternas, tycker man om dem mer 

eller mindre? Absolut attityd syftar kring den inställning målgruppen har till företaget, och 

huruvida den inställningen kan ändras.  

Att utgå från en attitydmässig målgruppsanalys har både för- och nackdelar. De positiva och 

negativa aspekterna sammanställs nedan:  

Positiva 

- Identifierar möjligheter och hot 

- Uppskattar framtida beteende 

- Går att koppla till kommunikationsmål 

Negativa 

- Svårt att mäta 

- Ger inte mått på attraktivitet 

- Begränsad koppling till försäljning 

Metoden ger en fingervisning i tillvägagångssätt när man ska kommunicera produkten och 

vilka eller vilken egenskap som ska lyftas fram – är den unik, på vilket sätt är den bättre än 
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konkurrenternas, är den enkel att använda. Metoden ger även en bild av hur vilken målgrupp 

som företaget mest framgångsrikt ska satsa på. 

Absolut attityd 

En målgrupps absoluta attityd syftar till att få kunskap, inte bara till huruvida målgruppens 

attityd gentemot företaget är positivt eller negativt utan även till hur positiv eller negativ den 

är. Med den kunskapen kan man sedan se hur mottaglig målgruppen är för reklam och på 

vilket sätt den tar del av reklamens innehåll. Det ger i sin tur en anvisning till hur mycket 

resurser som behövs till kommunikationen och vilken kommunikationseffekt reklamen 

kommer att få.  

Salming kommer med sitt breda produktsortiment tidigt i kontakt med kunderna. Detta gäller 

dock inte för Salming Underwear, som i nuläget inte har ett barnsortiment. Dahlén och Lange 

menar att det är en viktig del för att påverka attityden hos målgruppen. Ju tidigare i 

kundlivscykeln man når dem, desto tidigare kan man påverka deras uppfattning och attityd 

gentemot produkterna och företaget
24

. 

Taktisk målgruppsanalys 

”Syftar till att samla in och bearbeta information som gör kommunikationen med de redan 

valda målgrupperna så effektiv och övertygande som möjligt.” – Dahlén & Lange
25

 

Om man i den strategiska målgruppsanalysen tar fram sin mest framgångsrika målgrupp ska 

man i den taktiska analysen få en bild av individerna i den. Bägge analyserna är relevanta i 

vår uppsats då Salming både vill behålla den målgrupp de har idag samtidigt som de behöver 

få en bättre bild av människorna i sin nuvarande målgrupp, samtidigt som de ämnar söka sig 

nedåt i åldrarna för att attrahera ett yngre klientel. Även om inte ålder är den viktigaste 

variabeln för företaget vill de ändå nå ut till sina kunder tidigare i kundlivscykeln för att, som 

nämnt, få större möjlighet att påverka kundens uppfattning om varumärket. 

Här ingår begrepp som demografi, livsstil, värderingar, kultur, socioekonomi och behov. Man 

kartlägger sina kunder efter intressen och bakgrund för att kunna vinkla kommunikationen på 

rätt sätt och också antingen få kunskap om huruvida produkten man erbjuder passar den 

tänkta målgruppen eller om den bör justeras. 
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I den taktiska målgruppsanalysen får man ta i beaktande att mycket spelas på stereotyper och 

att alla människor självfallet inte följer samma mall bara för att de delar samma kultur, 

intressen etc. 

Demografi 

Ålder, levnadsort och kön är begrepp som tillhör demografi. Alla dessa tre egenskaper är 

viktiga att utröna för att kunna anpassa kommunikationen ut till målgruppen; som är det 

återkommande syftet. De präglar hur kunden ser på andra och sig själva och vilka de 

identifierar sig med
26

.  

Socioekonomi 

Utbildning, inkomst och yrke är begrepp som tillhör socioekonomi. Dessa är egenskaper som 

kan påverka vad kunden önskar i en produkt. Utöver att se vilken prisklass man kan lägga sig 

i vill man också se om målgruppen har ett behov av att visa upp sin välfärd med statusvaror, 

då man är beredd att lägga ner mycket pengar på produkten enbart för att varumärket i sig har 

en hög status. Har målgruppen liknande yrken eller utbildning kan man skapa en samhörighet 

i kommunikationen till dem genom att utnyttja detta.  

Livsstil och värderingar 

Livsstil och värderingar är en av de mest intressanta variablerna för Salming Underwear. De 

riktar sig till män med ledorden ”No nonsense” och vill med Börje Salming som ansikte utåt 

söka sig till en sportig och aktiv målgrupp som värdesätter kvalitet. 

Ofta kan man se hur olika varumärken och produkter hör ihop. En målgrupp dras till liknande 

produkter och varumärken. Undersökningar har visat att människor som köper en viss biltyp 

ofta även köper samma ölsort, samma märke på TV-apparaten etc. Detta påbjuder möjligheten 

för företag att samarbeta över gränserna i jakten på sin gemensamma målgrupp.  

Ett hjälpmedel för att dela in människor i livsstilsgrupper och som kommer att behandlas 

senare i den här uppsatsen är VALS.  

Kultur 

Kulturen påverkar till stor del människors värderingar, vanor och associationer. I vårt fall är 

det relevant då det hör samman med hur målgruppen är mottaglig för och ser på kvalitet 

genom värdekedjan hos en produkt. Anser de att det är viktigt med en genomgående kvalitet 

och kopplar de samman det med en bra produkt som är värd ett högre pris? Kulturen i Sverige 
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skiljer sig beroende på var i landet man befinner sig, och detta hör samman med vilken typ av 

människa man ska satsa på. Är det storstadskillen eller skogskillen som man ska 

kommunicera produkten till?  

Här kan konflikter uppstå. Storstadskillen kan möjligen vara mer benägen att lägga mer 

pengar på produkten och kan vara mer intresserad av statusvaror, medan skogskillen snarare 

kan dela Salming Underwear’s värderingar, att produkten ska vara rejäl och kunna stå emot 

stora påfrestningar i användandet.  

Behov 

Vilket behov har målgruppen? Vill de att produkten ska vara utmärkande designmässigt eller 

vill de bara att den ska inneha en god kvalitet? Tycker de att båda egenskaperna är viktiga, 

eller prioriteras den ena större? Man kan utläsa vissa ledtrådar från övriga delar som redan 

tagits upp men för säkrare resultat krävs att man gör en undersökning med hjälp av frågor
27

. 

Beslutsamhetsprocessen 

I processen där konsumenten gör sitt val när han/hon utför sitt köp i fråga om val gällande 

produkt och varumärke ingår ett antal kriterier. Skälen som utgör grunden för valet är av 

ekonomiska, personliga eller sociala skäl. Ålder och status har av stor betydelse vid utgången 

av beslutsamhetsprocessen. En yngre konsument har till exempel större benägenhet att utgå 

från status i fråga om en produkt, medan föräldern lägger större vikt vid priset. En konsument 

behåller heller inte samma värderingar i valet av en produkt hela livet utan de ändras 

allteftersom inkomst och levnadsförhållande ändras.  

Ekonomiska skäl utgörs av inkomst, produktens kvalitet och egenskaper. De sociala 

kriterierna syftar till konsumentens personlighet och självbild. De personliga skälen utgörs av 

statusvärderingar och viljan att tillhöra en viss grupp av människor
28

. 

Enligt Jobber delas beslutsamhetsprocessen in under 3 olika rubriker, vilka behandlas nedan. 

Köpbeteende 

 Köpbeteende är processen hos konsumenterna när det kommer till beslut och agerande.  

 

 

                                                           
27

 Dahlén & Lange, 2009, s. 214 
28

 Jobber & Lancaster, 2006, s.84 



22 
 

Processen kan delas in i tre olika typer:  

- Den omfattande problemlösningen 

- Den begränsade problemlösningen 

- Den automatiska responsen 

Den omfattande problemlösningen påträffas när ett problem eller behov är nytt. Att lösa det 

problemet eller behovet är dyrt och innebär en stor osäkerhet.  

Det krävs en hög grad av informationssökande och noga examinering av alternativa lösningar 

och problemlösningen blir därefter omfattande.  

Har konsumenten däremot viss erfarenhet av produkten i fråga uppstår den begränsade 

problemlösningen. Dock utesluts här inte ytterligare efterforskningar efter alternativ innan 

beslutet fattas. 

Har ett företag redan byggt upp en stor medvetenhet kring sitt varumärke och produkt söker 

de den automatiska responsen hos sina konsumenter. För att behålla sin positionering hos 

konsumenterna används marknadsföring som ett effektivt redskap för att lyfta fram de 

egenskaper som redan favoriseras hos varumärket.  

Nyckeln till huruvida konsumenten väljer att utföra en omfattande eller begränsad 

problemlösning, eller automatisk respons, är till stor del beroende av graden av den personliga 

relevansen hos konsumenten. Huruvida den är hög eller låg har stor del i om köpet har effekt 

på konsumentens självbild, om det innebär sociala implikationer, och vad konsumenten får ut 

av produkten. Hög involvering i köpprocessen finner man då köpet är av hög personlig 

relevans
29

.  

Personliga och sociala influenser 

Ytterligare en faktor som bör ta tas i beaktande är personliga influenser. Konsumenternas 

varierande personligheter kan bli uppdelade i stereotypa karaktärer. Personligheten kan i 

högsta grad påverka köpprocessen
30

.  

För att behålla fokuseringen på konsumenternas livsstil finns det ett instrument som ofta 

används av amerikanska företag i syfte att dela upp dem i olika livsstilsgrupper i sin taktiska 

målgruppsanalys. Instrumentet går under förkortningen VALS. Genom att låta konsumenterna 
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svara på ett antal frågor delas de sedan in i 8 olika kundgrupper, för att underlätta 

kommunikationen till målgruppen. Konsumenten placeras utefter egenskaperna innovativ, 

resursrik, principorienterad, handlingsorienterad och statusorienterad. Instrumentet är inget 

som kommer att nyttjas i vår målgruppsanalys utan kan snarare ses som en kompletterande 

analys om ytterligare fastställning av målgruppens livsstil önskas. Det man bör ta i beaktande 

när det kommer till analyser av konsumenters livsstil är analysinstrumentets bakgrund. Är 

instrumentet utformat till en målgrupp som delar samma kulturella influenser och erfareneter? 

Människors beteende och reagerande kan skiljas markant beroende på var i världen de 

befinner sig.
31

 Detta är något som man bör vara observant på när man utformar frågor till en 

enkät. Att utgå från ett instrument som VALS, som är utformat för amerikanska företag och 

amerikanska konsumenter, kan ge en skev bild av en svensk konsument. Hänsyn bör tas till 

hur frågorna uppfattas utefter ett kulturellt synsätt.  

Varumärkesattityd 

Varumärkesattityd syftar till att målgruppen ska tycka om varumärkets produkter som helhet 

och att varumärket ska stå högre i kurs än konkurrenterna. Varumärkesattityden kan delas in i 

två olika underkategorier, absolut attityd och relativ attityd. Dessa kan sedan mätas hos 

målgruppen genom ett antal frågor. Får man låga svarsvärden bör man se över hur 

marknadskommunikationen kan förbättras för att på så vis öka varumärkesattityden. 

Absolut attityd 

Målgruppen ska tycka bra om företagets produkter med målet att de inte ens ska jämföras med 

konkurrenternas produkter. Kunden ska ha företaget som förstahandsval i deras 

produktkategori och därmed ha en stark absolut attityd till varumärket.  

Absolut attityd kan mätas genom följande frågor: 

- Hur bra tycker du att varumärket är? 

- Hur positivt tycker du att varumärket är? 

- Hur fördelaktigt tycker du att varumärket är? 

Svaren anges utefter en skala från 1-7. Vid låga svarsvärden bör marknadskommunikationen 

fokusera på att inge varumärket positiva känslor. 
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Relativ attityd 

Relativ attityd syftar till att målgruppen ska tycka att varumärket är bättre än konkurrenterna. 

Det handlar inte om hur målgruppen tycker om varumärket i sig självt. Önskemålet är att 

kunden, även om de inte tycker särskilt bra om själva produkten, ändå köper den för att det är 

den bästa tillgängliga produkten på marknaden. Detta kan mätas genom följande frågor: 

- Är varumärket det bästa i kategorin? 

- Är varumärket bättre/sämre än konkurrerande varumärken?  

Svaren anges utefter en skala från 1-5 där 1 syftar till att påståendet inte stämmer och 5 syftar 

till att påståenden stämmer. För att förbättra ett lågt svarsvärde för den relativa attityden bör 

man fokusera sin marknadskommunikation på att särskilja varumärket från konkurrenterna 

och på så vis skapa en unik plats på marknaden för sitt varumärke. Detta kan exempelvis 

göras genom att peka ut produktfördelar.
32

 

Enligt Michael Dahlén i boken Marknadens nya regelbok är det få företag som kan förlita sig 

på att skapa en stark lojalitet hos sin kundkrets.
33

 Företag som nämns i samband med detta är 

ofta sådana som Apple, Facebook och Coca-Cola. De erbjuder ovanliga produkter som 

därmed har ett naturligt högt engagemang. Man ska härmed inte dra slutsatsen att varumärket 

ska vara mindre viktigt hos företag som erbjuder mer vanliga produkter och inte kan förlita 

sig på att det unika i produkten ska göra jobbet. Tvärtom kan det snarare vara viktigare för att 

skapa sig en bra plats på marknaden för att kunna särskilja sig från konkurrenterna.  

Att vara ett redan känt namn på marknaden och välkänd inom sin produktkategori innebär en 

fördel när det kommer till marknadskommunikationen, då målgruppen blir mer mottaglig för 

den. Konflikten ligger dock i att målgruppen också snabbt blir uttråkad av det välkända. När 

en målgrupp skapat sig en bild av varumärket läggs en mängd associationer till det, 

förhoppningsvis de värden och egenskaper som man kommunicerat genom sin 

marknadsföringskanal. Detta skapar ett schema i medvetandet hos kunden som ger 

varumärket ett försprångmot andra varumärken som kunden inte redan känner till. Detta leder 

till att de snabbt lägger reklam för varumärket på minnet, men leder också till att de snabbt 

blir uttråkade. Undersökningar har gjorts som syftar till att kunden gärna väljer bort det kända 

varumärket för att få variation, trots att de upplever varumärket som bättre än de andra. 

                                                           
32

 Dahlén & Lange, 2009, s. 107 
33

 M. Dahlén, 2003, s.43 



25 
 

Kunden bör hela tiden bli stimulerad och få nya intryck av varumärket, som exempelvis 

genom inkonsistent kommunikation. 

Empiri 

I detta avsnitt redogörs för hur enkäten utformades och utfördes i praktiken. Vi tar även upp 

begrepp som Survey Monkey, bortfall och reliabilitet. Vi klartlägger även resultatet av 

enkäten men diskussionen kring resultatet förs i nästa avsnitt.  

Enkäten 

Salming har tidigare fått undersökningar gjorda av externa aktörer. Dessa undersökningar 

hade ett urval på 40 respondenter och detta har uppfattats för snävt. Med detta som bakgrund 

beslutade vi i enighet med Salming Underwear att målsättningen för vår enkät skulle vara 100 

respondenter. Respondenterna skulle vara män som representerade både existerande och icke 

existerande kunder i en bred ålderspann som inte var geografiskt begränsat. Att använda sig 

av Salmings kundregister var inte ett alternativ då vi endast skulle nå ut till redan existerade 

kunder och skulle på så vis gå miste om en stor del av deras nya målgrupp. Då enkäten inte 

ämnade vara geografisk begränsad såg vi internet som den lämpligaste kanalen att nå ut till 

respondenterna. Vi valde det sociala nätverket Facebook då denna plattform har frekventa 

besökare, är lättillgängligt samt att vi kunde ta del av olika redan segmenterade grupper såsom 

idrottföreningar. Enkäten utformades och skickades sedan ut till respondenterna via Survey 

Monkey. 

Tillvägagångssätt: Survey Monkey 

För att underlätta för de som svarade på enkäten använde vi oss av Survey Monkey. Vi kunde 

då på ett kostnadsfritt och effektivt sätt få ut enkäten till de utvalda och kunde även effektivt 

samla in och analysera den insamlade datan.  

Surveymonkey.com är en tjänst där man kan skapa web-baserade enkäter. Frågorna utformas fritt 

och man kan designa enkäten efter eget önskemål, efter vissa förbestämda mallar. 

Valmöjlighet finns att lägga till bild och text till frågorna.  

- Möjlighet att begränsa svaren till ett per person 

- Möjlighet att tillåta svarspersonen att ändra sitt svar 

- Ändra inställningar om personen svarar på enkäten på en offentlig dator för att 

garantera maximal säkerhet 
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- Frågorna kan utformas som flervalsfrågor och man kan också lägga till alternativet 

”Övrigt” som ett svarsalternativ som är ett öppet svarsfält. 

Vi har i enkäten valt att låta enkätsvararen svara på frågorna genom att skriva valfri text på 

åtta av tio frågor, då vi vill undvika att vara alltför ledande i vår enkät. Genom att låta 

enkätsvararen sammanställa ett eget svar öppnar vi för möjligheten för eget tänkande och 

begränsar inte svaren till förtryckta alternativ. Survey Monkey tillåter ett flertal olika 

alternativ som svarssätt, däribland betygsskalor, ranking, flervalssvar och 

kommentars/svarsfält, som vi valt att utnyttja mest.  

Enkäten med resultat går sedan att spara som Excel, PDF och CSV-filer.  

För att säkerhetsställa att både enkät och resultat är sekretessbelagda och inte kan användas av 

obehöriga har vi varit noga med att kontrollera surveymonkey.com’s sekretesspolicy. Vi fann 

den tillgängliga informationen tillfredsställande. Survey Monkey är bland annat certifierade 

av TRUSTe
34

, och garanterar att datan som samlas på hemsidan ägs av användaren och att 

informationen lagras på ett säkert sätt. Vi har även valt att garantera enkätsvararens säkerhet 

och anonymitet genom att låta svaren vara anonyma. För mer information angående 

säkerheten hänvisar vi till Survey Monkey’s hemsida
35

. 

Enkätens utformning 

Enkäten bestod av två delar: 

Del ett bestod av personuppgifter och personinformation. Detta var för att få en klar 

uppfattning kring personen bakom svaren för att kunna göra en segmentering. Denna del 

bestod av sex kortare frågor som inkluderar ålder, kön, civilstatus, bostadsort, sysselsättning 

samt intressen/hobbys.  

Del två bestod i kundens köpbeteende samt uppfattning om varumärket Salming Underwear. 

Utöver att veta vem kunden är, ville vi även veta hur kunden beter och dennes tankar kring 

underklädesinköp. Denna del bestod av tio frågor av mer utförlig karaktär där 

svarsalternativen antingen bestod av en rankningsskala eller kommentarsfält då kunden skulle 

motivera sitt svar.  

Bortfall och reliabilitet  
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Enkätens målsättning var 100 st respondenter. Vi fick 64 antal svar, det vill säga 36 % 

bortfall. Bortfall i en enkätundersökning kan bero på många orsaker. Den vanligaste är att det 

inte finns något intresse hos respondenten och att denne inte ser någon egennytta i att lägga 

ner tid på att ge svar. Detta har med urvalet att göra. Ju mer noggrant och korrekt urvalet av 

respondenter är, desto mindre blir generellt bortfallet. Storskaligt bortfall kan påverka 

reliabiliteten hos undersökningen. För en kundundersökning så är 35 % en godkänd 

svarsfrekvens och över 55 % mycket bra
36

. Då vår undersökning gav 64 % svarsfrekvens är vi 

mycket nöjda med resultatet och anser att reabiliteten är hög. 

Enkätens frågor var både noga utvalda samt utformade. Vi fick in tillförlitlig data och svar 

som vi sedan kunde bygga vidare vår forskning på. I del två kommer en av de tio mer 

utförliga frågorna räknas som bortfall då tanken bakom frågan inte stämde överens med hur 

respondenterna uppfattat frågeställningen. Därmed blev datan av svaren inkorrekt.  

Frågan som räknas som bortfall är följande:  

Föredrar du ett varumärke som är riktat till din åldergrupp eller en identitet/per- 

sontyp? (Exempel på persontyp i detta sammanhang: Friluft/ Sport/ Modemedveten  

etc.) 

Frågan var tänkt som en ”antingen eller”- fråga, där respondenterna skulle välja ett av 

alternativen. Det blev dock tydligt vid vårt analysarbete att respondenterna hade uppfattat 

frågan som en helhet och svarat i enlighet med att dem varken bryr sig om man tillhör av viss 

åldergrupp eller identitesgrupp. Detta skulle vi ha kunnat undvika genom att t.ex. betonat 

”eller” med kursiv text för att uppmärksamma respondenterna om att det handlade om en 

alternativfråga. Vi valde att räkna bort denna fråga då majoriteten av svaren vi fick in endast 

bestod av ordet ”Nej”, vilket inte ger något mervärde för vår undersökning.  

Enkätens svar 

I datan som enkäten låg till underlag för framkom följande: 

Mannen som ingick i vår undersökning har en snittålder på 25 år, lever i ett samboförhållande 

i ett storstadsområde. Han jobbar 40h/ vecka på en position som är motsvarigt till mellanchef. 

Han gillar att utöva sporter, är aktiv och tränar på en medelnivå.  
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Mannen i hushållet sköter sina inköp av underkläder själv och gör detta ett fåtal gånger per år. 

Det viktigaste vid inköp av nya kalsonger är komforten. Priset är den näst viktigaste aspekten 

och det önskade priset ligger på ett medelvärde på 210-260kr. Utseendet spelar mindre roll 

och aspekterna kring vikten av varumärke och hur lättillgängligt ett märke är hamnar längst 

ner på prioriteringslistan. Något mervärde vid inköp är inte önskevärt och när de hittat ett 

varumärke som uppfyller deras krav så är dem trogna till det företaget.  

Så här säger ett urval av de svarande: 

Respondent A: 

"Har inte tidigare varit motiverad att testa märkeskalsonger pga priset. När jag 

hittar de rätta som känns bäst, ser bäst ut och håller sig snygga och fräscha 

efter mycket användande så kommer jag nog hålla mig till det märket." 

Respondent B: 

"När jag väl hittar ett bra stannar jag gärna kvar vid det för att slippa att lägga 

ner mer tid än nödvändigt." 

Respondent C: 

"Lojal till ett varumärke om jag fastnar för en design eller komfort." 

Majoriteten är inte en kund hos Salming Underwear men har trots detta en uppfattning om 

varumärket. Ledorden var Design, Sport, Andas. Då majoriteten ansåg att Salming Underwear 

var en märkeskalsong med mycket fokus på design hade de dragit slutsatsen att priset 

förmodligen var högt och hade därmed aldrig gett varumärket en chans.  

Salming Underwear har satsat på lättillgänglighet och finns inom utbudet hos stora kedjor. 

Däremot visar undersökningen att majoriteten av dem tillfrågade köper inte underkläder hos 

en stormarknad som t.ex., ICA. Det framkom även en intressant aspekt inom området, 

nämligen att de inte heller var intresserade av att inhandla kalsonger i en renodlad 

underklädesbutik. Effektivisering var av hög prioritet och det fanns en önskan att göra olika 

köp samtidigt. Därmed hade majoriteten åsikten att det ultimata var att köpa kalsonger i en 

klädbutik som även erbjöd andra typer av liknande produkter. Ett exempel på kedja som 

presenterades var Dressman
37

. 
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Diskussion 

I detta avsnitt förs en diskussion kring faktorer som kan haft en inverkan på vårt resultat. 

Både framgångar samt konflikter vi stött på under arbetets gång behandlas även här. 

Allmänt 

En av konflikterna som har genomsyrat den här uppsatsen har varit att varumärket Salming 

Underwear har upplevts som otydligt, både inom företaget och för marknaden. Detta är något 

som tyvärr även har upplevts i arbetet med vår uppsats. Då varumärket är i färd med en 

omstrukturering och återuppbyggning har vissa delar bara behandlats vagt. Varumärkets 

nuvarande affärsidé och visioner har inte funnits att tillgå skriftligt, och det är egentligen bara 

värdena hos företaget som har varit beständiga. Detta försvårade för oss när vi skulle hitta 

själva kärnan i problemet och hur vi på bästa sätt skulle utforma marknadsanalysen. Skulle vi 

göra om uppsatsen idag skulle vi ha gjort mer utförliga intervjuer med personer inom 

företaget och möjligen ställt våra frågor på ett annat sätt till vår kontaktperson på företaget. 

För varje intervju som vi gjorde framgick nya uppgifter som blev tvetydiga när de ställdes 

mot informationen vi fått innan, vilket kan bero på att vi inte tydligt kommunicerat vad 

huvudsyftet med uppsatsen var. Som ett exempel kan ges att det på vårt första möte framgick 

att de har funderingar på att byta ut Börje Salming som frontfigur för varumärket, något som 

vi tog upp igen under vår senare intervju, men då var det inte aktuellt alls.  

Huvudsyftet bestämdes i ett tidigt skede till det otydliga målgruppsarbetet. Med detta som 

grundidé till uppsatsen anpassade vi detta till vår forskning men tog med ytterligare väsentliga 

aspekter som vi tyckte var viktiga, så som kundlivscykeln, köpbeteende och 

varumärkesattityd. Detta gjordes för att få en större vidd på ämnet som kan vara relevant för 

andra företag. Varumärkesattityd var något som vi kom i kontakt med under ett senare skede i 

vår uppsats, då enkäten redan var utformad och utskickad. Vi ansåg dock att det var relevant 

att ta med som ytterligare ett sätt att mäta målgruppens syn och attityd till varumärket, och 

även för att lyfta upp nyttan av att utnyttja sina säljkanaler på bästa sätt och variera sin 

marknadsföring så att kunden hela tiden påminns om fördelen med att de väljer just det 

varumärket. 

Intervju 

Vi utförde en djupare intervju med Kristina Hermansson på Salming Underwear. Den var 

först tänkt att utföras på hennes kontor, och därmed även möjliggöra för inspelning av 
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samtalet för att lättare kunna gå tillbaka och ge en så sanningsenlig återkoppling av samtalet 

som möjligt. På grund av tidsbrist fick detta istället ändras till en telefonintervju. 

Intervjuobjektet befann sig på sitt kontor och hade i förväg givit oss ett tidsspann om två 

timmar på förmiddagen då vi kunde ringa.  

Vi hade i förväg skickat intervjufrågorna per mail, men detta hade inte vår intervjuperson 

uppmärksammat. Detta upplevdes dock inte som ett större problem utan Kristina var talför 

och hade utvecklande svar på de flesta av våra frågor.  

Under intervjun uppstod följdfrågor som inte finns utskrivna i intervjun som återges i Bilaga 

3. Dessa följdfrågor ställdes för att säkerhetsställa svaren som gavs och var mer av det 

konstaterande slaget. 

I och med att intervjun utfördes per telefon förlorades den mer personliga känslan, och man 

blev mer bunden till de på förhand utstakade frågorna. Hade möjligheten till att spela in 

intervjun infunnit sig hade intervjun löpt på smidigare. Det hade inte uppstått pauser för att få 

tid att skriva ner svaren ordentligt och intervjun hade kunnat löpa på mer som ett vanligt 

samtal, vilket antagningsvis hade gett oss mer. Chansen till snabba följfrågor försvann och det 

blev en sämre rytm i intervjun.  

Under intervjun tedde det sig naturligt att bryta upp frågorna för att se till att intervjuobjektet 

inte överväldigades av frågans längd och innehåll. Detta gjordes också för att ge 

intervjuobjektet en ärlig chans att komma ihåg frågan och därmed få ett mer grundligt svar. 

Under vårt introduktionsmöte framgick att Salming Underwear inte vet vem deras kund är och 

syftet med intervjun var att utreda i vilken riktning företaget är på väg, tankarna kring deras 

nya arbete med varumärkesuppbyggnaden och vad de önskar få ut av vårt samarbete. Vi anser 

att vi fick tillfredsställande svar på de frågor vi ställde men lämnades ändå med en känsla av 

osäkerhet efteråt då det var flera centrala problem som togs upp och vi var tvungna att 

avgränsa och göra egna prioriteringar kring vad som var det egentliga problemet. Detta för att 

kunna avgränsa och anpassa informationen till uppsatsens omfång.  

Enkät 

Utformningen av enkäten har följt riktlinjerna enligt studerad litteratur inom området. Vi 

ämnade inkludera såväl existerande som icke existerande kunder i enkäten. Anledningen till 

detta var för att få en så bred inblick i hur såväl kunder, som icke kunder, uppfattar 

varumärket. Vidare önskade vi få en helhetsuppfattning, därav personfrågor samt 
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vanemönster och köpbeteende. Frågorna är utformade så att respondenten snabbt och lätt kan 

utföra enkäten. Vi sökte så korrekta svar som möjligt och valde därför att meddela 

respondenterna om att vid osäkerhet välja att inte svara på frågan alls. Detta för att eliminera 

att respondenten väljer ett svar som liknar, men inte är helt i enighet, med deras egentliga 

åsikter.  

 

Vi anser att vi genom denna enkät erhöll en rättvis bild av verkligheten samt fick ta del av 

relevant fakta att sedan bygga vårt analysarbete på.  

 

Var enkäten utformad på ett tillförlitigt vis? 

Analyser som dessa går alltid att göra mer utförliga och på annorlunda sätt. Vi utgick från 

våra tidigare kunskaper och ny kunskap som vi fått genom litteratur och vi utgick från den 

tidsbegränsning vi hade. Att inte kunna få tillgång till ett kundregister hos Salming upplevde 

vi som ett problem, då det hade underlättat i vår analys och vi därmed hade kunnat göra ett 

mer precist urval i vårt enkätutskick. Genom att använda oss av sociala nätverk endast 

tappade vi en del av kontrollen av vilka typer av människor som blev tillfrågade och om de 

redan var befintliga kunder eller ej. Vi valde att göra utskicket av enkäten på detta sätt då 

studenter vid tidigare arbeten gått till butiker och frågat människor på stan. Vi ville erbjuda 

Salming Underwear en annan vinkling av en målgruppsanalys och tog därmed en chansning. 

Sociala medier ska dock inte underskattas i fråga om marknadsundersökningar, men vi anser 

att vi borde ha utfört det på ett annorlunda sätt och inte bara skicka ut enkäten på måfå. Vi ser 

ändå det positiva även med detta. Salming Underwear har nu fått en bred bild av den allmänna 

åsikten om varumärket och har fått en uppfattning om hur det ska gå vidare i arbetet med sin 

målgrupp. Vi fick även fram ett annat resultat än tidigare undersökning. 

 

Urval av respondenter samt enkätfrågor 

Vi har i enkäten tagit fram uppgifter som hör till den taktiska målgruppsanalysen, så som 

demografi, livsstil och värderingar. Vi har redan behandlat att kundens bakgrund speglar 

synen på ett varumärke och vilka uppfattningar man får om det, vilket man också bör ta i 

beaktande i analysen av vårt resultat.  I vår enkät har vi valt att rikta oss mot män som bor i 

större städer och där största urvalet varit bosatta i Stockholmsområdet. Detta är en medveten 

vinkel vi har valt då det under intervjuer med Kristina Hermansson har framkommit att de är 

osäkra på om det är stadskillen de bör rikta sin marknadskommunikation till eller män utanför 
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storstäderna. Vår tidsbegränsning tillät oss inte att göra en undersökning av båda grupperna 

och även Kristina ansåg det nödvändigt att hålla grupperna skilda åt i arbetet och bara 

fokusera på en av dem på grund av tidsaspekten. 

Anledningen till att vi i vår enkät valt att ta upp variabler såsom ålder, civilstatus och yrke har 

självfallet att göra med hur man ska rikta sin marknadskommunikation men det har också att 

göra med hur man kan koppla kunden till beslutsamhetsprocessen vid ett produktköp.  

 

Utifrån resultaten kan man sedan dra slutsatser exempelvis om huruvida målgruppen är 

intresserade av ett högt statusvärde på produkterna de köper. Bland de män som Salming 

Underwear riktar sig mot, den sportiga människan ser vi att varumärket står överhängande 

lågt i kurs hos de flesta av respondenterna. Medelvärdet ligger på en 4 på den 5-gradiga 

skalan där 5 representerar den variabel som är minst viktig. Redan härifrån kan man dra 

slutsatsen att statusvärde inte står högt i kurs för målgruppen, men vad som också bör tas i 

beräknande är yrke och ålder. Möjligheterna är stora att uppfattningen om vad som är viktigt 

när man köper en produkt ändras om respondenten får en högre inkomst eller om den byter 

yrke eller bostadsort och får andra influenser från omgivningen mot tidigare.  

Den taktiska målgruppsanalysen innebär ofta att man blir tvungen att dela in respondenterna i 

stereotyper, och det känns som något som är återkommande i alla typer av målgruppsanalyser. 

Ett typexempel som vi tog upp i avsnittet om taktisk målgruppsanalys är att stadskillen är mer 

benägen att köpa produkter på grund av den status produkten inger medan skogskillen ska 

vara mer intresserad av gedigna uthålliga produkter. Det är förstås en närmare omöjlighet att 

se till varje person i målgruppen från en individnivå.  En effektiv marknadskommunikation 

sänds ut till en massa och är inte anpassad efter enskilda individer. Därför är det en 

nödvändighet att kategorisera individerna i grupper. 

Ytterligare en aspekt som kan ha haft inverkan på resultatet är frågor som inkräktar på 

respondentens privatliv. I vår undersökning fanns en sådan fråga representerad i form av hur 

ofta männen köper nya underkläder. Om svaret i verkligheten var att man köper kalsonger 

väldigt sällan kan respondenten upplevt det som skamligt och valt att svara att inköpen sker 

mer frekvent. Aspekten kring inköpen ansågs så pass relevant att vi beslöt oss för att använda 

frågan trots detta. 
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Slutsats 

I det här avsnittet ämnar vi att redovisa svar på frågeställningen samt väsentliga delar som 

framgått ur vår undersökning 

Frågeställning 

Huvudfrågeställning: 

 Hur ser den nya målgruppen ut för Salming Underwear?  

Enligt våra undersökningar är Salming Underwear’s nya målgrupp icke ålderdominerad. 

Fokus ligger istället på mannen som söker komfort och ett bra pris. Han är sportintresserad 

och tycker om att träna, men på en behaglig nivå. Han tillhör medelklassen och bor 

tillsammans med sin sambo i storstaden. Han är villig att betala 210-260kr för sina kalsonger 

och gör inköp av produkten några gånger om året. Han uppskattar shopping och nya 

klädinköp, men är inget modelejon. Göra flera inköp på ett och samma ställe uppskattas men 

produkterna som säljs ska då ingå i ett liknande sortimentutbud (läs klädbutiker). Det är 

viktigt att fokusera på var konsumenterna vänder sig för att göra sina inköp, istället för att 

fokus ligger på att vara så lättillgängliga som möjligt.  

Mannen Salming Underwear bör söka kommunikation med kommer troligen inte vara 

mottaglig till marknadsföring i modetidningar, då han inte prioriterar design och inte är 

intresserad av en sådan livsstil. Ett förslag vore istället att nå ut till konsumenterna via 

förslagsvis sponsring av olika sportevenemang, eller lokala tillställningar.  

En av de viktigaste aspekterna som framkommit är att den nya tänkta målgruppen passar 

väldigt bra in med Salming Underwear’s redan existerande kärnvärden. Det som krävs är inte 

en omvandling av varumärket, utan snarare en förnyad och korrekt kommunikation ut till 

konsumenterna. Salming Underwear har fallerat i deras försök att föra fram sitt budskap till 

marknaden vilket leder oss in på vår underfrågeställning.  

Underfrågeställning: 

 Vilken syn har marknaden på Salming Underwear i dagsläget?  

Enligt våra undersökningar har vi kommit till insikt att marknaden uppfattar Salming 

Underwear som ett dyrt varumärke som kretsar mycket kring design. Många av 

respondenterna i undersökning har dragit sig från att prova varumärket då deras inställning till 
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varumärket automatiskt har lett till en tro om en dyr prislapp. Vidare uppfattar inte marknaden 

varumärket begränsat till en viss ålder trots att deras profil, Börje Salming, tillhör den äldre 

generationen. Detta är väldigt intressant då det visar på att varumärkets profil spelar mindre 

roll, alternativt att varumärket misslyckats med sin marknadsföring och att konsumenterna 

helt enkelt inte kopplar varumärket till profilpersonen trots namnet.  

Männen i undersökningen hade en mycket bestämd åsikt om varumärket, utan att de är kunder 

hos företaget. Att marknaden har uppmärksammat varumärket är en fördel, dock inte i detta 

fall då deras uppfattning inte stämde överens med varumärkets kärnvärden. 

De tre ledorden som i dagens läge kopplas till varumärket är: Design, Sport, Andas. 

Åsikten kring varumärket kan till stor del bero på att Salming har fem licenstagare och 

varumärket Salming Underwear syns i en mängd olika sammanhang som ligger långt ifrån 

varandra. Det kan då lätt uppstå en förvirring kring vad varumärket egentligen står för. För att 

kringgå detta problem krävs en större enighet med de övriga licenstagarna. Andra fördelar 

med detta är även att Salming Underwear får en chans att komma åt yngre kundkrets som 

redan finns i dagsläget hos bland annat Salming Sport.  

Salming Underwear 

För att nå framgång som företag och få en lönsamhet krävs det ett bra förhållande och en 

pågående diskussion med målgruppen. Individerna i målgruppen är personer som troligen kan 

vara intresserade av din produkt och det gäller att fånga deras intresse. Salming Underwear 

har en bra värdegrund och är ett etablerat varumärke. Däremot har de fallerat i sitt arbete med 

att nå ut till konsumenterna, av den simpla anledningen att dom inte vet vilka dom ska vända 

sig till. Att försöka behålla en tidigare målgrupp och samtidigt expandera och ta över nya 

marknadsandelar i form av nya målgrupper ser vi som ett risktagande.  

Risken kan bland annat ligga i att man stöter bort redan existerande kunder i jakten efter nya 

målgrupper alternativt att företaget försöker anpassa varumärket till vitt skilda grupper och i 

slutändan är det ingen som kan identifiera sig med varumärket. Därför krävs en noggrann 

marknadsplan och ett tydligt uttalat syfte. Ett alternativ som finns presenterat i uppsatsen är 

att få varumärket inpräntat i kundens kundlivscykel i ett tidigt skede. Därmed ökar chansen att 

kunden fortsätter vara lojal mot varumärket.   

Resultat från vår undersökning ger Salming Underwear en ny bild på vem de bör vända sig 

mot, samt en inblick i hur marknaden uppfattar varumärket. Med dessa data kan varumärket 



35 
 

revidera och omstrukturera företaget och kommunikationen och på så vis nå ut till rätt 

personer med rätt budskap. 

Det är viktigt att Salming Underwear skapar en samlad bild och ett gemensamt budskap, både 

inom företaget och ut till kund. Det har blivit tydligt under arbetets gång att så inte är fallet i 

dagens läge.  

Som en parentes kan man också fundera på huruvida det är ett smart marknadsföringsdrag att 

ha kvar Börje Salming, idag 60 år, som frontfigur. Är det en person som den nya målgruppen 

kan identifiera sig med? Det skapar självklart en konflikt i och med att det är profilen som 

man har byggt varumärket kring från grunden. Vår syn är dock att det kan vara klokt att börja 

lyfta bort personen Salming från företagets marknadsföring för att attrahera en ny, fräsch 

målgrupp. I bilaga 5 ses marknadsföringsbilderna för hösten 2012. 

Allmänt 

För framgång krävs att företag, inom alla branscher ständigt är uppdaterade om marknaden 

och håller en pågående kommunikation med deras målgrupp. Målgrupp är dock ett komplext 

ämnesområde och det finns många aspekter som måste räknas in.  

Några av grundpelarna i arbetet med marknadsundersökningar och hitta sin målgrupp är: 

- Veta varför man gör en undersökning. Det finns ett flertal olika anledningar till att 

man ämnar göra en undersökning. För att få ett tillförlitigt och användbart resultat 

krävs att man är införstådd i syftet. Det kan handla om viljan att hitta sin målgrupp, 

byta målgrupp eller attrahera ytterligare en målgrupp.  

Beroende på syfte ska man vända sig till olika typer av respondenter. Det är ingen idé 

att endast göra en undersökning på redan existerande kunder om syftet är att attrahera 

ytterligare en grupp. 

- Veta hur man gör en undersökning. Frågor uppfattas olika av olika personer, 

värderingarna skiljer sig åt och ord kan ha flera olika betydelser. Det är därför viktigt 

att vara väl påläst och utforma frågorna med noggrannhet och precision. Syftet är att 

resultatet ska ligga till underlag för åtgärder inom företaget. Det är därmed viktigt att 

man valt rätt frågor som leder till tillförlitligt resultat som leder till de rätta åtgärderna.  
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- Lär känna din målgrupp. Det är många faktorer som spelar in vid köpprocessen för 

konsumenterna. Det är inte bara produkten i sig som köps. Därför är det viktigt att 

företag är insatta i hur kunden tänker, deras köpbeteende och deras uppfattning om 

varumärket. 

- Se utanför ramarna. Kommunikation och marknadsföring går hand i hand. Företag 

vill nå ut till så många potentiella kunder som möjligt på det mest effektiva 

tillvägagångssättet. Däremot kommer inte en stor annonspelare mitt i stan ge resultat 

om inte företagets målgrupp passerar just det området, eller om dom ens är mottagliga 

till reklam via annonspelare. Tänk därför utanför ramarna och bortse från det 

traditionella. Kanske passar det bättre att vara sponsor till ett lokalt fotbollslag istället 

för att finnas med på mittuppslaget i ELLE.  

Att finna sin målgrupp är svårt. Men det är även en väsentlig del i företagets 

framgångshistoria. Vet om din målgrupp. Känn din målgrupp. 
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Bilaga 1 

Här presenteras de frågor som ställdes under ett kort introduktionsmöte den 11 maj 2012.  

1. Vilken är Salmings idé och vision? 

2. Vad består ert utbud av? 

3. Vad använder ni er av för säljkanaler?  

4. I vilka länder säljer ni era produkter?  

5. Vilka är era konkurrenter? Vad skiljer er från konkurrenterna? 

6.  Vilken är er befintliga målgrupp? 

7. Hur arbetar ni för att nå ut till denna? 

8. Upplever ni att ni når ut till er tänkta målgrupp? Om inte, vad kan finnas för orsaker?  

9. Upplevs motstridigheter inom företaget angående detta? 

Bilaga 2 

Här presenteras den fakta vi fick genom ett kort avstämningsmöte med Kristina Hermansson. 

Detta var steget innan vi utformade de frågor som sedan skulle ligga till grund för våra enkät-

frågor. Frågorna skickade vi dels genom mail och besvarades sedan genom ett kort möte. 

Svaren återges i ett detaljerat sammandrag men ej ordagrant. Frågorna skickades via mail 25 

maj 2012 men följdes upp först den 25 juni 2012.  

1. Vid vårt första möte sade ni att det är i segmentet över 40 år som vi har de flesta 

kunderna. Hur vet ni det? 

Svar: Det vet vi egentligen inte, vi har inte gjort någon riktig undersökning på det. Det 

är snarare den känsla vi har och som våra inköpare anser vara fallet. 

2. Hur ser er affärsidé ut med tanke på den målgrupp som ni tänker rikta er mot? Finns 

det en skriven affärsidé? 

Svar: I och med att vi i årsskiftet har gjort en omorganisering i företaget så har vi 

ingenting nedskrivet för tillfället, det är ett pågående arbete i dagsläget. 

3. I vårt arbete kommer vi att göra enkäter. Kan vi använda oss av era kundkanaler för 

att nå ut till kunderna?  

Svar: Tyvärr finns det ingen möjlighet för detta.  
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4. Under vårt möte diskuterades om vi kan få tillgång till skriftlig dokumentation över de 

kunder som köper varumärket genom era säljkanaler på internet. Vad är det för typ av 

information som finns i er dokumentation? Är det möjligt för oss att ta del av den 

eventuella informationen som underlag för vår analys? 

Svar: Jag har kollat på detta och våra återförsäljare har ingen dokumentation som de 

kan ge. 

Bilaga 3  

Här presenteras den telefon-intervju vi gjorde med Kristina Hermansson, 

marknadsföringschef på Salming Underwear. Intervjun utfördes den 6 juli 2012. Svaren 

återges i ett detaljerat sammandrag men ej ordagrant.  

1. Enligt målgruppsanalysen som gjordes av andra elever på THS nyligen blev resultatet 

att er målgrupp för tillfället är omkring 25 år medan era säljare ser målgruppen som 

40+. Vilken målgrupp är det ni vill vända er till i framtiden? Vill ni satsa allt på den 

nya målgruppen eller hålla kvar den gamla också?  

Svar: Vi vill nå ett nytt kundregister i yngre åldrar men samtidigt behålla våra 

nuvarande kunder, i och med att 40+ är en så pass stark köpgrupp.  

2. Är ni intresserade av att vi ska fokusera på ett visst geografiskt område eller har det 

av mindre betydelse? 

Svar: Det har av mindre betydelse, men om ni vill avgränsa er så kan ni fokusera på 

antingen storstad eller småstad. 

 

3. I och med Salmings organisationsbyte har det framkommit att ni även vill byta ut er 

affärsidé. Ämnar ni revidera Salming Underwears kärnvärden totalt och vad vill ni 

uppnå med detta? Ni har också tidigare nämnt att Börje Salming ska bytas ut som 

frontfigur för att nå en yngre målgrupp. Hur tänker ni er att det ska gå ihop med 

varumärket som är uppbyggt kring Salming? 
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Svar: Vi vill absolut inte byta ut Salmings kärnvärden utan fortsätta med dem. Det 

som vi hittills har misslyckats med är att få fram Salmings kärnvärden tydligt till 

slutkund. Vi ska också behålla Börje Salming som frontfigur och trycka mer på 

livsstilen hos kunden. Problematiken uppstår i och med att vi är fem licenstagare som 

jag har nämnt innan. Salmings kund kan därför synas överallt, vare sig det är på NK 

eller på Ica Maxi. Produktsortimentet är så pass spritt att det medför en diffus syn på 

varumärket. Vår nya affärsidé nu är No Nonsene, och det är det vi bygger varumärket 

och våra kollektioner kring nu. Det är budskapet som ska kommuniceras till slutkund 

och går dessutom hand i hand med Börje Salming.  

4. Vill ni konkurrera med Björn Borg, Calvin Klein etc. eller önskar ni slå ut på en ny 

marknad?  

1. Svar: Titta på nya marknader. Nu ska vi i samarbete med Svenska Exportrådet testa 

marknaden i Kanada, som också ska etablera sig i Norge. (Samarbetet med SE kallas 

360 Degrees Swedish Design). – Gäller detta för hela Salming eller bara Salming 

Underwear? Salming Underwear. Våra konkurrenter är också mer etablerade än vad 

vi är. Därför betyder det mycket att gå in på nya områden med just Exportrådet, i och 

med att det är ett så starkt varumärke och marknaden är medveten om att det medför 

kvalitet. De är bra att förknippas med och skapar kundförtroende med en gång. 

5. När vi utformar våra enkäter till potentiella kunder, har ni några önskemål på vad 

som är viktigt att få fram? Tidigare uppsatser har gett vägledning kring vem kunden 

hos Salming Underwear är och förslag på förbättringar kring hur man skall nå ut till 

denna kund. Ska vi utföra vår analys på liknande sätt för att verifiera att deras 

resultat stämmer, eller önskar ni hellre att vi tar reda på vad en man i er tänkta 

målgrupp vill ha och hur han resonerar kring sina köp?  

Svar: Mindre förslag på hur man gör. Mest intressant är att se vem den faktiska 

kunden är hos Salming. Det vi har funderat på om vi tidigare har siktat för högt – man 

har försökt nå Stureplanskillen men kanske ska satsa mer på ”snickarkillen”.  

Att bara konsultera med Salmings inköpare om vem vår kund är ger en för vinklad 

bild eftersom de endast har kontakt med våra nuvarande kunder. De studenter som har 
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utfört en målgruppsanalys tidigare åt oss frågade 40 personer på stan, vilket är lite för 

lite. Vi känner att en siffra runt 100 personer ger en bättre bild. 

6. Nu när ni ämnar byta målgrupp och ni ska göra vissa förändringar i er logotyp för att 

få bättre sammanhållning med övriga licenstagare hos varumärket Salming. Ska ni ha 

samma produkt men ny målgrupp eller ska ni anpassa produkten efter tänkta 

målgrupp? 

Svar: Det vet vi inte i och med att vi är osäkra på vilken vår målgrupp är. 

7. Hur ser era tankar ut kring de reklamkampanjer som ska nå ut till målgruppen? 

Svar: Vi ska marknadsföra en annan del av kollektionen. Tidigare har vi fokuserat på 

de designade kalsongerna, men nu ska vi satsa mer på det ”cleana” basutbudet. Det 

stämmer dessutom överens med nya affärsidén, No Nonsense. 

8. Hur ser ni på relationen kring pris, kvalitet och design i dagsläget och vad är det ni 

vill välja att fokusera på i framtiden?  

Svar: Kvalitet. Våren 2013 ska vi sänka priserna på kalsongerna till 223:- kronor. 

Detta beror på att vi har fått en ökning av vår e-handel. Eftersom kunderna ofta 

sorterar produkterna efter pris blir detta en konkurrensmässig fördel i och med att 

Salming Underwear’s produkter nu kommer att hamna högst. Vi tycker dessutom 

själva att vi ligger för högt prismässigt i dagsläget. Vi har svårt att kommunicera till 

kunden att vi erbjuder en högre kvalitet på våra produkter. När kundmedvetenheten 

har blivit högre kommer vi också att kunna öka priserna igen. Prissänkningen innebär 

inte en sänkning av kvaliteten utan vi kommer att dra in på annat. Vi upplever att våra 

konkurrenter kan ta högre priser i och med att deras varumärke är starkare än vårt. 

 

9. Finns det övriga önskemål kring vår målgruppsanalys som vi ska ta i beaktande?  

Svar: Nej, inte vad jag kan komma på. 

Övrigt som kom fram i slutet av samtalet: Salming Sport riktar sig till föreningar så 

kunden introduceras för varumärket redan i 12 års ålder. De funderar på möjligheten 

att lansera barnkollektion av kalsonger.  
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Bilaga 4  

Bilaga 4 består av enkätfrågorna som använts i vår undersökning. 

Frågorna i följande enkät utfärdas i egenskap av en målgruppsanalys av Salming Underwear. 

Svara på frågorna så utförligt som möjligt. Vid osäkerhet välj hellre att hoppa över frågan 

istället för att välja ett alternativ som mest liknar ditt egna svar. 

 

Ålder: .................................................................................................................................... 

 

Kön: ...................................................................................................................................... 

 

Civilstatus: ........................................................................................................................... 

 

Bostadsort: ........................................................................................................................... 

 

Civilstatus: ........................................................................................................................... 

 

Sysselsättning: ..................................................................................................................... 

(yrkestitel/studerande/sjukskriven/arbetslös/pensionär) 

 

Hobbys/intressen? ......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............ 

................................................................................................................................................ 

Vem i hushållet är det som sköter inköpen av 

kläder? .........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Är du kund hos Salming Underwear? 

Om ja, sen hur länge? ............................................................................................................ 

Om nej, vad skulle få dig att byta till dem? 

.......................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

Beskriv Salming Underwear med tre ord, så som du uppfattar varumärket: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

Placera orden enligt prioritering 1-5. 1 är viktigast: 

 

Utseende Komfort Pris Varumärke Lättillgänglighet 

 

Söker du mervärde av något slag när du köper underkläder? 

(exempel på mervärde: Kundservice, Tilltalande förpackning etc) 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...........................................................................................................................  

 

Vilken prisklass tycker du är lämplig för kalsonger? ..................................................... 

 

Är du lojal mot ett varumärke eller impulsköper du och tycker om att prova nya 

varumärken?...............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......... 

 

Trivs du med att köpa dina underkläder på Stormarknader (tex, ICA) eller önskar du 

köpa i renodlade underklädesbutiker? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

Hur ofta gör du inköp för underkläder? .......................................................................... 
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Föredrar du ett varumärke som är riktat till din åldergrupp eller en 

identitet/persontyp? (Exempel på persontyp i detta sammanhang: Friluft/ Sport/ 

Modemedveten etc.) 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

Bilaga 5 
Pressbilder från salmingunderwear.com 

 

 


