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Abstract 
Title: The wholesalers role on the textile market – A study about Järbo Garns 

communication with their customers and retailers 

 

Järbo Garn is a wholesaler in the textile industry. The companys position on the market is 

under changing circumstances. Therefore Järbo Garn needs to find new ways of developing 

their marketing. The thesis explores ways for Järbo Garn to do this, by examining different 

possibilities for the company to strengthen their relationship to their customers and retailers. 

 

The thesis is based on theories from three different fields; marketing, Public Relations and 

organizational communication. Different models is being used to analyze the material, such 

as the SWOT-analysis, the model of the marketing concept and the four-step Public 

Relations process. The material was gathered through qualitative interviews, group surveys 

and web-based surveys. Those methods was based on the theories of Steinar Kvale and Jan 

Trost. The interviews was done with representatives from Järbo Garn and their retailers. 

Surveys was sent out to the companys potential customers.  

 

The result shows that Järbo Garn have a good relationship with their retailers, who in general 

are satisfied with Järbo Garns products and services. Though, the staff may be in need of 

gathering the information about the retailers needs in one place. Some recommendations are 

given to Järbo Garn from the retailers, where develop the website appears most frequently. 

The result from the interviews also shows that the company lacks extensive knowledge of 

their customer, since the information given is minor. Some interesting hints about the 

customers needs is gathered from the result of the surveys. First, we learn that the customer 

prefers to shop in specialized stores or online. Then, we see that the customer finds most 

inspiration from digital channels like forums, blogs and social media. Last, we learn that the 

customers value quality and that they’re not loyal to any specific brand. 

 

In the end, the discussion leads us to believe that the borders between marketing, Public 

Relations and organizational communication are getting more and more unclear. It finally 

seems like the appliance of theories from these three fields are a good way of analyzing the 

situation of different organizations. 

 

Keywords: Järbo Garn, retailer, customer, marketing, Public Relations, organizational 

communcation. 
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1 Inledning 
Året är 2014. Platsen kan vara i princip vilken som helst i ett västerländskt samhälle. Du står 

inför ett beslut. Det behöver inte handla om något livsavgörande, utan bara om något trivialt 

och vardagligt. Det kanske handlar om vart du ska äta lunch, vilken banan du ska köpa eller 

vilket mobilabonnemang du ska teckna. Eller kanske, om vilket garn du ska köpa? 

 

Av någon anledning fylls du av ångest, beslutet känns nästintill omöjligt att fatta. Du förstår 

inte varför, men önskar inombords att det inte fanns så otroligt mycket att välja mellan. 

Detta fenomen kallas inom forskningen för information overload, och beskriver det tillstånd 

när den mänskliga hjärnan ställs inför fler beslut än den klarar av att hantera (Jacoby, Speller 

och Kohn 1974, 33). Förmodligen har de flesta människor stött på detta fenomen, och 

förmodligen har de flesta företag noterat att det blivit allt svårare att nå fram till sina kunder. 

Det mediebrus som så många forskare talat om blir idag bara mer och mer omfattande.  

 

Denna utveckling har i sin tur bidragit till att allt fler kommunikations- och 

marknadsföringsformer växt fram. Den riktade, strategiska kommunikationen är ett exempel 

på detta. Forskarna Jesper Falkheimer och Mats Heide skriver i sin bok Strategisk 

kommunikation (2007, 13) att ”Kommunikation är en förutsättning för en organisations 

existens”. De formulerar även en definition för den strategiska kommunikationen: 

Strategisk kommunikation omfattar ledning, planering och genomförande av reflexiva och kritiska 

kommunikationsprocesser och aktiviteter i relation till dels olika publiker, intressenter och 

målgrupper, dels samhället som offentlighet. (Falkheimer och Heide 2007, 44) 

Det handlar med andra ord om att kommunicera på ett sätt som stämmer överens och står i 

relation till de människor och grupper som befinner sig i organisationens omvärld. Det 

handlar, som public relations-forskaren James E. Grunig beskriver det, om att ägna sig åt 

”kvalitativ kommunikation” (Falkheimer och Heide 2007, 47). Kommunikationen blir i sin 

tur kvalitativ först när den stämmer överens med publikens preferenser. Ordet ”strategisk” i 

strategisk kommunikation betonar alltså vikten av att skapa en balans mellan 

organisationens mål och publikens förväntningar, och på så sätt skapa en symmetrisk dialog 

med de grupperingar som finns i ens omvärld (ibid). 

 

Ett företag som påverkats av denna utveckling är Järbo Garn. Företaget startades upp av de 

två syskonen Jan Blomberg och Kristina Yttermyr i början av 1980-talet som en mindre 

verksamhet i anslutning till det dåvarande spinneriet, där de började köpa in garn från olika 

producenter, sätta på egna banderoller och sälja vidare detta till butiker. Sedan dess har 
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verksamheten stadigt utvecklats, och idag är företaget en av Sveriges största garngrossister 

(www.jarbo.se 140217).  

 

Villkoren för Järbo Garn är dock satta under förändring; både konkurrenterna och 

återförsäljarna blir starkare, samtidigt som att leverantörerna ställer allt högre krav. En av 

företagets främsta konkurrenter, Garnstudio DROPS Design, omsatte exempelvis närmare 

80 miljoner kronor under 2012 (www.allabolag.se 140218). Under samma år omsatte en av 

företagets största kunder, Panduro Hobby, nästan 500 miljoner kronor (ibid). Behovet att 

stärka och säkra sin position är med andra ord stort. Därför har de nu bestämt sig för att se 

över sina nuvarande strategier genom att kartlägga sin marknad och sina intressenter 

ytterligare1. Nedan kan ni se en figur som illustrerar hur denna marknad fungerar. 

 

 
Figur 1 – Distribution channels for consumer goods (Fahy & Jobber 2012, 285)  

 

Den första gruppen, som författaren översatt till producenter, är i sammanhanget lika med 

företag från hela världen som producerar olika typer av handarbetsprodukter. I Järbo Garns 

fall används producenter från bland annat Kina, Turkiet, Island och Indien. Nästa aktör i 

kedjan översätts i sammanhanget till grossister, vilket är lika med Järbo Garn och deras 

konkurrenter. I nästa steg kommer det som på svenska benämns återförsäljare, som i det 

här fallet kan vara allt från små garnhandlare till stora Ica Maxi-butiker. Sist i kedjan har vi 

slutkonsumenten, vilket är lika med alla handarbetande människor som befinner sig inom 

återförsäljarnas räckvidd. 

 

Järbo Garn står nu inför ett antal utmaningar; först och främst har producenterna börjat 

skapa och distribuera sina egna varumärken, samtidigt som att vissa återförsäljare börjat 

köpa in garn direkt från producenter. Dessutom börjar konkurrerande grossister vända sig 

direkt mot kunden, i syfte att stärka relationen och skapa en större efterfrågan. I dagsläget 

har Järbo Garn en välutvecklad säljorganisation, vilket innebär att de har en stark relation till 

sina återförsäljare2. Detta innebär, enligt marknadsföringsforskarna John Fahy och David 

Jobber (2012, 288), att de använder sig av en så kallad push-strategi. Den går ut på man som 

producent eller grossist väljer att ”trycka ut” sina produkter till sin slutkund genom någon 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Jan	  Blomberg	  VD	  Järbo	  Garn,	  intervju	  den	  21	  februari	  2014	  	  
2	  Jan	  Blomberg	  VD	  Järbo	  Garn,	  intervju	  den	  21	  februari	  2014	  	  

Producer	   Wholesaler	   Retailer	   Consumer	  
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form av återförsäljare (ibid). Denna strategi är helt klart lämplig om man som grossist eller 

producent saknar kunskap om slutkunden, men samtidigt innebär det att man förlorar 

kontrollen över hur varumärket framställs. Om man som grossist istället använder sig av en 

så kallad pull-strategi, där man vänder sig direkt till slutkunden, får man större makt över 

hur ens varumärke framställs. På så sätt går det att skapa en direkt efterfrågan från kunden, 

vilket innebär att ens produkter ”dras ut” på marknaden. Samtidigt kan detta vara 

resurskrävande, och det bygger på att man har en god kännedom om sina kunder (ibid). 

 

Det är här denna uppsats kommer in i bilden. I takt med att marknadsförare lagt allt mer 

fokus på konsumenten har statusen höjts på den strategiska kommunikationen. Planlagd 

marknadskommunikation ses numer som avgörande för organisationers framgång på sin 

marknad (Falkheimer och Heide 2007, 16). Som nämndes tidigare handlar det om att matcha 

organisationens mål mot sina intressenters förväntningar, och det är just det som denna 

uppsats ämnar göra. Genom att ta reda på vilka förväntningar och behov som Järbo Garns 

olika intressenter har vill författaren konstruera ett exempel för hur organisationer kan 

använda sig av olika kommunikationsteorier och modeller för att möta de utmaningar som 

det kontemporära informationsöverflödet skapar. 

 

En viktig aspekt i sammanhanget är att gränsen mellan vad som är marknadsförings-, 

organisations- och public relations-forskning blir allt mer diffust; alla fälten belyser 

organisationers kommunikation på ett eller annat sätt (ibid, 55). Denna uppsats lägger sig 

därmed inte inom någon av dessa specifika ramar, utan lutar sig mot ett övergripande 

perspektiv på kommunikation.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att studera Järbo Garns nuvarande och framtida kommunikation ur såväl ett 

marknadsföringsperspektiv som ur ett public relations- och 

organisationskommunikationsperspektiv. Ambitionen är att kartlägga olika möjligheter för 

Järbo Garn att stärka kommunikationen till sina kunder och återförsäljare. Det handlar 

därför om att ta reda på hur de olika parterna; Järbo Garn, återförsäljarna och kunderna, 

förhåller sig till varandra och till marknaden. 

 

Följande frågeställningar kommer att undersökas i denna uppsats: 

- Hur beskrivs den nuvarande marknadsföringen på olika nivåer inom företaget Järbo 

Garn? 

   - Hur uppfattar återförsäljarna Järbo Garn i förhållande till konkurrenterna? 

   - Hur orienterar sig kunderna på handarbetsmarknaden? 
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2 Teori och tidigare forskning 

2.1 Marknadsföring 
Som nämndes i inledningen har marknadsföringsfältet fått ett allt större kundfokus, vilket 

illustreras väl av följande definition av begreppet: 

” […]the achievement of corporate goals through meeting and exceeding customer needs better than 

the competition” (Fahy & Jobber 2012, 5) 

Det handlar alltså, enligt marknadsföringsforskarna John Fahy och David Jobber (2012, 5), 

om att ha så god insikt som möjligt om sina kunder och deras behov. Fahy och Jobber 

lanserar även en idealmodell för implementerad marknadsföring i organisationer:  

 
Figur 2 – Key components of the marketing concept (Fahy & Jobber 2012, 5).  

 

En lyckad, organisatorisk marknadsföring bygger alltså, enligt Fahy och Jobber, på tre 

faktorer (här översatta av författaren); kundorientering, integrerad insats och målfokusering. 

Kundorientering innebär att kundnöjdhet sätts i första hand. Att insatsen ska vara integrerad 

innebär att alla personer i den berörda organisationen strävar mot samma mål; att 

tillfredsställa kunden. Den sista faktorn, målfokusering, handlar om att ledningen i 

organisationen måste tro på att man kan uppnå sina mål genom ett kundorienterat 

perspektiv (Fahy & Jobber 2012, 5). Denna modell används i denna uppsats som en 

idealmodell, mot vilken resultatet från intervjuerna med Järbo Garns anställda mäts. På så 

vis används den i denna uppsats för att skapa ett exempel för hur organisationer kan mäta 

den specifika implementeringsgraden i ens organisation. 

 

När en organisation arbetar med marknadsföring är det vanligt att man utgår från de så 

kallade fyra P:na. Dessa P:n representerar i sin tur begreppen pris, plats, produkt och 

påverkan. Att arbeta med marknadsföring innebär med andra ord att försöka slå sina 

konkurrenter genom att antingen reglera priset, platsen, produkten eller 

påverkansaktiviteterna (Fahy & Jobber 2012, 18). I denna uppsats ligger fokus på att ta fram 

ett underlag för Järbo Garns framtida påverkansaktiviteter, vilka ska riktas mot både 

Marketing	  
concept	  

Customer	  
orientation	  

Integrated	  
effort	  

Goal	  
achievement	  
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återförsäljare och kunder. Att ta fram ett sådant underlag beskrivs inom 

marknadsföringstraditionen som att skapa förståelse för kundens beteende, och bör enligt 

Fahy och Jobber (2012, 58) utgå från följande frågor: 

- Vem är viktig vid köptillfället? 

- Hur köper kunden? 

- Vilka är deras köpkriterier? 

- Var gör de sina inköp? 

- När köper de? 

Dessa frågor har fungerat som utgångspunkt och inspirationskälla för den enkät som 

framtagits till denna undersökning (se bilaga 4). Det är även dessa frågor som nyttjas för att 

kartlägga de behov och förväntningar som Järbo Garns potentiella kunder har, i syfte att 

hjälpa företaget att initiera en dialog med dessa människor. På så vis skapas även ett 

verklighetsförankrat exempel för hur företag potentiellt kan utveckla en symmetrisk, 

organisatorisk kommunikation. 

2.1.1 SWOT-analys 
En vanligt förekommande modell för nulägesanalys inom marknadsförings- och Public 

Relations-fälten är den så kallade SWOT-analysen. När modellen appliceras belyses 

organisationers interna styrkor och svagheter, vilka sedan mäts mot externa möjligheter och 

hot i dess omvärld (Cutlip, Center & Broom 2009, 296). Hur detta fungerar illustreras nedan: 

 

 
Figur 3 – SWOT-analys. 

 

Genom att jämföra interna styrkor mot externa möjligheter går det att identifiera luckor på 

marknaden. På samma sätt kan organisationer jämföra interna svagheter mot externa hot i 

syfte att identifiera potentiella riskkällor. Modellen används i sammanhanget som 

utgångspunkt för frågorna som formulerats i intervjuguiderna. Detta innebär rent praktiskt 

att SWOT-modellen används för att ta fram ett underlag där Järbo Garn kan mäta sin mål 

mot intressenternas förväntningar. 

 

Interna	  
styrkor	  

Interna	  
svagheter	  

Externa	  
möjlighter	  

Externa	  
hot	  
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2.1.2 Järbo Garns kundrelationer 
Forskning har även gjorts om Järbo Garns kundrelationer tidigare; 2003 skrev Johan 

Claesson och Niclas Wigh ett examensarbete i företagsekonomi om Järbo Garns dåvarande 

relation till sina återförsäljare. Titeln är ”Utvecklandet av kundrelationsstrategi i Järbo Garn 

AB”, och uppsatsen baseras på teorier om relationsmarknadsföring. I studien samlar 

författarna in åsikter från företagets återförsäljare genom intervjuer och postenkäter (Wigh 

och Claesson 2003). 

 

I undersökningen framkommer det att det finns ett utpräglat kundfokuseringstänkande hos 

Järbo Garn, men att företaget inte har någon formulerad strategi för detta. Från 

återförsäljarnas sida framgår det å andra sidan att de önskar mer kontakt från företaget. 

Författarna konstaterar även att Järbo Garn är bra på att kommunicera via brev och genom 

mässor. I uppsatsens slutdiskussion lämnar Wigh och Claesson följande rekommendationer; 

Utveckla kundidentifieringen, anpassa företaget utifrån kundens preferenser, skapa ett enkelt och 

systematiskt minne i företaget, börja i liten skala, arbeta sedan uppåt i antalet kunder, samt att de 

resterande kunderna, vilka relationsmarknadsföring inte används på, får inte glömmas bort (Wigh 

och Claesson 2003). 

Detta examensarbete är av intresse för denna undersökning för att dess resultat fungerar som 

en konkret jämförelsepunkt av återförsäljarnas beskrivning av Järbo Garn. Åsikterna som 

framträder i samtalet med återförsäljarna kan här jämföras med tidigare resultat, i syfte att 

studera företagets utveckling. 

2.2 Public Relations 
I inledningen diskuterades de allt suddigare gränserna mellan vad som är marknadsföring, 

vad som är organisationskommunikation och vad som är Public Relations (PR). Det finns 

dock vissa skillnader i vad fälten fokuserar på, och jämfört med marknadsföringsteoretiker 

lägger PR-forskare ett större fokus på relationer. I boken Cutlip & Center’s Effective Public 

Relations (2009) formulerar författarna Glen M. Broom och Allen H. Cutlip följande 

definition: 

Public relations is about reputation – the result of what you do, what you say and what others say 

about you. Public relations is the discipline which looks after reputation, with the aim of earning 

understanding and support and influencing opinion and behavior (Cutlip, Center & Broom 2009, 

25). 

PR handlar med andra ord om hur ens rykte kan stärkas genom relationer, och hur man som 

organisation kan påverka opinioner och beteenden. Om definitionen av PR jämförs med 

marknadsföring går det att konstatera att PR-begreppet antar ett bredare perspektiv. Där 
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organisationer genom marknadsföring vill påverka kundens attityd, handlar PR istället om 

hur man påverkar alla intressenter i ens omvärld. Det kan med andra ord innebära allt från 

kunder till politiker, media, leverantörer eller, som i den här undersökningen, återförsäljare.  

 

Det vanliga skeendet i organisationer är att marknadsföringsavdelningen ses som den 

viktigaste, eftersom att kunden är den viktigaste intressenten. Om en organisation använder 

sig av PR övergripande i sin verksamhet går det dock att se kunden som en intressent bland 

flera andra, och marknadsföringen som ett verktyg för att nå densamma (Cutlip, Center & 

Broom 2009, 27). Genom att anta detta bredare perspektiv minskar risken att organisationen 

missar att underhålla viktiga relationer, samtidigt som kundfokuset fortfarande finns kvar. 

Med detta vill författaren betona att PR här ses som den övergripande, relationsbyggande 

funktionen i organisationer, medan marknadsföring definieras som ett av flera 

relationsbyggande verktyg. Genom att sträva mot att skapa långsiktiga relationer istället för 

snabb försäljning kan värde skapas på flera plan, under en längre tid.  

2.2.1 Fyrstegsmodellen 
Arbetsprocessen för PR har formulerats på flera olika sätt av forskare från olika fält. Trots 

detta finns det några återkommande element; någon form av förstudie, en planeringsfas, 

själva genomförandet och en utvärdering. En modell som väl illustrerar denna process är PR-

forskarna Scott M. Cutlips, Allen H. Centers och Glen M.Brooms (2009, 286) The Four-Step 

Public Relations Process: 

 

 
Figur 4 – The Four-Step Public Relations Process (Cutlip, Center & Broom 2009, 287). 

 

I steg 1 handlar det om att samla in information i form av kunskap, åsikter, attityder och 

beteenden från de olika intressenter som påverkar och påverkas av organisationen (Cutlip, 

Center & Broom 2009, 285f). Steg 2 går ut på att skapa och planlägga en strategi baserad på 

den information som samlats in i steg 1. Det handlar med andra ord om att klarlägga vad som 

Step	  1.	  De[ining	  
Public	  Relations	  

Problems	  

Step	  2.	  Planning	  
and	  Programming	  

Step	  3.	  Taking	  
Action	  and	  

Communicating	  

Step	  4.	  Evaluating	  
the	  Program	  
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ska förändras, sägas och göras. I steg 3 implementeras och genomförs den formulerade 

planen. Detta innebär att organisationen bestämmer sig för var, när och hur strategin ska 

iscensättas, samt vem som ska göra det (och sedan agera). Steg 4 går ut på att utvärdera 

planen och på så sätt ta reda på vad som går bra, och vad som går dåligt. Baserat på detta kan 

organisationer därefter välja att fortsätta på samma spår, revidera planen alternativt stoppa 

den (ibid, 286).  

 

Hela denna rapport kan i sammanhanget ses som det första steget i fyrstegsmodellen; genom 

intervjuer och enkäter kartläggs här åsikter, attityder, kunskaper och beteenden från två av 

Järbo Garns viktigaste intressenter. Ambitionen är med andra ord att identifiera vad som är 

Järbo Garns problem. 

2.2.2 Excellence-studien 

Sommaren 1984 tog de tre PR-forskarna Larissa A. Grunig, James E. Grunig och David M. 

Dozier sig an en av de svåraste forskningsuppgifterna någonsin inom fältet; att ta reda på 

hur, varför och i vilken utsträckning kommunikationen påverkar organisationers möjlighet 

att nå sina mål (Grunig, Grunig & Dozier 2002, ix). Resultatet blev en av de största 

undersökningarna någonsin inom PR, och det som från början var tänkt som ett kortare 

paper slutade upp i en 666 sidor lång bok (ibid, x). I boken, som fått namnet Excellent Public 

Relations and Effective Organizations: A Study of Communication Management in Three 

Countries (2002) diskuterar författarna vilket värde PR kan bidra med till organisationer: 

Public relations contributes to organizational effectiveness when it helps reconcile the organization’s 

goals with the expectations of its strategic constituencies. This contribution has monetary value to 

the organization. Public relations contributes to effectiveness by building quality, long-term 

relationships with strategic constituencies. (Grunig, Grunig & Dozier 2002, 97). 

Med andra ord menar de, baserat på massvis av kvalitativa och kvantitativa undersökningar 

och litteraturstudier, att PR kan bidra till att bygga långsiktiga relationer, vilka i sin tur kan 

generera ekonomiska förtjänster. Detta är möjligt när organisationens mål överensstämmer 

med intressenternas förväntningar. Värdet av en välfungerande organisatorisk PR-funktion 

är alltså högt, då det kan hjälpa företag att kartlägga sina intressenters förväntningar. En del 

av denna studie ämnar till att göra just detta, varför resultatet från Excellence-studien 

används som en inspiration vid konstruktionen av intervjuguiderna (se bilaga 1, 2 och 3). I 

rapportens avslutning jämförs därefter resultatet från de olika undersökningsgrupperna. 

2.3 Organisationskommunikation 
Innan vi går in på vad organisationskommunikation är kan det vara bra att klarlägga vad en 

organisation är. Enligt organisationskommunikationsforskaren Katherine Miller (2009, 10) 
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finns det fem kritiska drag som kännetecknar en organisation; närvaron av ett socialt 

kollektiv, organisatoriska och individuella mål, samordnande aktiviteter, organisatorisk 

struktur samt närvaron av en större kontext med andra organisationer. En organisation kan 

alltså definieras som ett strukturellt ordnat kollektiv av individer som arbetar ihop mot 

gemensamma och individuella mål, i ett sammanhang de delar med andra socialt ordnande 

individer.  

 

Den syn på organisationskommunikationens roll som denna undersökning lutar sig mot är 

Millers tolkning av Karl Weicks organiseringsteorier i boken Organizational 

Communication: approaches and processes (2009). Weick talade först och främst om att 

organisationer existerar i ett informationssammanhang. Han menade dessutom att det inte 

existerar ett sammanhang, utan flera. Dessa sammanhang skapas i sin tur av alla de individer 

som möter dem, och är därmed socialt konstruerade (Miller 2009, 67). Rent praktiskt 

innebär detta att individer i en organisation kan utgå från och jobba i olika 

informationssammanhang. Det kan med andra ord existera en tvetydighet. Syftet med 

organisering (och kommunikation) är att reducera denna tvetydighet. Om tvetydigheten är 

hög i en organisation finns det en stor risk att ett skeende tolkas på många olika sätt (ibid, 

68). Detta kan såväl orsaka osämja som minska effektiviteten, varför det är centralt att 

åtgärda. I denna uppsats får ett antal representanter från Järbo Garn ge sin syn på ett antal 

skeenden, vilket rent praktiskt innebär att företagets grad av tvetydighet undersöks. Här 

skapas alltså ett forskningsbaserat exempel för hur organisationer kan stärka den dialogiska 

aspekten av sin kommunikation. 
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3 Metod och material 
I detta avsnitt diskuteras undersökningens metod- och urval. Eftersom att syftet med denna 

uppsats är att kartlägga hur Järbo Garn kan stärka kommunikationen till sina kunder och 

återförsäljare så kommer materialet att samlas in från just dessa grupper; Järbo Garn, deras 

återförsäljare och deras kunder. Syftet har alltså tydligt ringat in vilka grupper som ska 

studeras. Detta innebär att uppsatsen inte undersöker hur andra intressenter, såsom 

leverantörer, speditörer och konkurrenter, förhåller sig till företaget, dess 

marknadskommunikation och till själva marknaden. 

 

I enlighet med uppsatsens formulerade frågeställningar kommer ämnesfokus att ligga på 

parternas relation till varandra, deras syn på företagets nuvarande marknadsföring samt hur 

de orienterar sig på marknaden. Ämnen som inte berörs är exempelvis prissättning, frågor 

som specifikt rör Järbo Garns produkter och andra marknadsrelaterade aspekter som inte 

ryms inom det kommunikativa fältet. Denna uppsats syftar alltså till att undersöka Järbo 

Garn samt deras kunder och återförsäljare ur ett medie- och kommunikationsvetenskapligt 

perspektiv, snarare än ur ett civilekonomiskt perspektiv. 

3.1 Kvalitativa forskningsintervjuer 
För att kartlägga åsikter hos Järbo Garns ledning och anställda har kvalitativa 

forskningsintervjuer använts. Denna metod inryms inom det som vanligen kallas för det 

kvalitativa forskningsfältet. Forskaren Jan Hartman lanserar i sin bok Vetenskapligt 

tänkande (2004) följande, övergripande definition av detta fält: 

Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en 

individ eller en grupp individer (Hartman 2004, 273). 

Denna definition stämmer väl överens med uppsatsens syfte, då det här handlar om att skapa 

en förståelse för hur grupper och individer förhåller sig till sin gemensamma marknad. Den 

kvalitativa metodiken inryms i sin tur ofta under den hermeneutiska vetenskapsteorin, vilken 

beskrivs av Hartman (2004, 274) som ”[…]läran om hur man tolkar sig fram till förståelse”. 

Detta innebär främst att man som forskare när man använder sig av en kvalitativ ansats 

strävar efter att skapa förståelse för de olika grupper och individer som man undersöker 

(ibid, 275).  

 

Den kvalitativa forskningsintervjun genomförs i sju steg. Först görs en tematisering, där 

forskaren fastställer syfte och övergripande teman för undersökningen (Kvale och 

Brinkmann 2009, 118). I denna studie har tematiseringen gjorts genom formuleringen av 

syftet; att kartlägga olika möjligheter för Järbo Garn att stärka kommunikationen till sina 
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kunder och återförsäljare. Frågeställningarna har i sin tur fungerat som utgångspunkt och 

temafrågor. För att ta del av de olika intervjuguiderna, se bilaga 1 och 2. 

 

Nästa steg kallas av Kvale och Brinkmann (2009, 118) för planering, där man bland annat 

behandlar etiska aspekter att ta hänsyn till. Hur dessa har behandlats i denna undersökning 

beskrivs under rubriken ”Etiska aspekter”. Efter planeringen har själva intervjuerna 

genomförts, i det här fallet i formen av att forskaren besökt (eller ringt) de olika 

intervjuobjekten på deras arbetsplats. Därefter har materialet förberetts för analys, vilket 

gjorts genom en så kallad utskrift (ibid, 118). I det här fallet har författaren använt sig av det 

webbaserade verktyget oTranscribe (www.otranscribe.com) för att skriva ut viktiga citat från 

dessa. Själva analysfasen placerar sig i sin tur mellan det som intervjuobjektet berättar för 

intervjuaren och det som forskaren presenterar i sin rapport. Att analysera beskrivs som att 

”[…]separera något i delar eller element.” (ibid, 209f). I den här uppsatsen handlar det om att 

lyfta ut citat och uttalanden, jämföra dem mot andra citat och uttalanden samt tolka dessa 

delar utifrån hur de förhåller sig till varandra.  

3.1.1 Respondenter 
Först och främst har intervjuer gjorts med representanter från Järbo Garn. För att få en så 

rättvis bild som möjligt av organisationens syn på dess marknadsföring och kommunikation 

till de andra aktörerna så har intervjuer gjorts med personer som befinner sig på olika nivåer 

i företaget. Detta innebär att såväl VD som designansvarig, kundtjänst och säljare har 

bidragit med sin syn på Järbo Garns marknadskommunikation. Det sammanlagda antalet 

representanter som intervjuats från Järbo Garn är sex personer. Vad gäller kvalitativa 

intervjuer så finns det, enligt Kvale och Brinkmann (2009, 129), ett relativt enkel svar på 

frågan om hur många personer man bör intervjua; så många som behövs för att ta reda på 

det man behöver veta. Författaren vill dock betona att det inte handlar om att framställa 

någon unison bild av företaget, utan snarare om att undersöka vilka likheter och skillnader 

som återfinns internt. På så vis blir frågan om representativitet inte speciellt relevant i just 

detta fall, då de personliga svaren inte behandlas som något annat än just subjektiva 

framställningar. 

 

Den andra övergripande gruppen som har undersökts är Järbo Garns återförsäljare. På 

samma sätt som med företaget har kvalitativa intervjuer gjorts med återförsäljare av 

varierande storlek. Det empiriska materialet som hämtats från återförsäljarna är mer 

specifikt baserat på intervjuer med fem representanter från fem olika företag; Yll och Tyll, 

Garnet, Ica Maxi Borlänge, Kinnagarn och Skapamer.se. Intervjuerna har främst gjorts på 

plats (två utfördes via telefon) hos företagen, vilket har inneburit en del resor för forskaren. 

Fem återförsäljare ansågs därför vara rimligt i förhållande till undersökningens omfattning, 
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och med hjälp av Järbo Garn har urvalet gjorts så representativt som möjligt för deras breda 

kundsegment. Detta innebär rent praktiskt att de olika återförsäljare som intervjuats har 

skiljt sig åt i storlek, geografisk position, köpstyrka samt i hur länge de har varit kund hos 

Järbo Garn.  

3.1.2 Frågor 
Kvale och Brinkmann (2009, 180) formulerar ett antal kriterier som avgör kvalitén för en 

intervju. Det handlar bland annat om omfattningen av rika och relevanta svar från 

intervjupersonen, omfattningen av korta intervjufrågor, tydligheten i frågorna samt i vilken 

utsträckning intervjuaren tolkar intervjun under dess gång. För att uppfylla dessa krav har 

författaren strävat efter att konstruera så tematiska och dynamiska frågor som möjligt. Med 

tematik avses i vilken grad kunskap produceras och med dynamik avses i vilken grad det sker 

en god interaktion mellan intervjuare och intervjuobjekt (ibid, 146). Frågorna bör med andra 

ord utgå från de formulerade forskningsfrågorna samt hållas så korta och tydliga som 

möjligt. Samtidigt ska frågorna också ställas i en ordning och på ett sätt som gör att irritation 

inte uppstår. Intervjuguiderna har därför konstruerats på ett sätt så att de inleds med relativt 

enkla frågor, för att sedan gå över till lite svårare frågor som kräver mer fundering.  

 

Med detta som bakgrund har två olika intervjuguider konstruerats; en som riktar sig till 

Järbo Garns ledning och deras anställda, och en som riktar sig till Järbo Garns återförsäljare. 

Båda intervjuguiderna inleds med uppmjukande frågor som syftar till att få respondenterna 

att känna sig bekväma, för att senare gå över till mer komplexa frågor. Representanterna från 

Järbo Garn har bland annat tillfrågats om vilka de anser är företagets styrkor och svagheter, 

vilka utmaningar och möjligheter de ser i företagets omvärld, hur de ser på företagets 

återförsäljare och kunder samt hur de anser att Järbo Garn och deras konkurrenter skiljer sig 

från varandra. Intervjuguiderna som riktas till återförsäljarna har dels berört deras egen 

verksamhet, hur de ser på sina kunder samt hur de bedömer Järbo Garn i förhållande till 

konkurrerande grossister. Utöver detta har vissa generella frågor om marknaden ställts till 

båda grupperna som syftat till att få respondenterna att beskriva hur de ser på 

handarbetsmarknaden idag och i framtiden. Avslutningsvis vill författaren betona att 

intervjuguiderna använts som just guider, vilket innebär att alla frågor inte ställts explicit vid 

alla intervjutillfällen. Ambitionen har varit att få svar på de formulerade frågorna, och ofta 

har respondenterna själva gått in och svarat på flera av frågorna samtidigt. För att ta del av 

intervjuguiderna, se bilaga 1 och 2. 

3.2 Enkät till kunderna 
För att kartlägga hur Järbo Garns kunder orienterar sig på handarbetsmarknaden har en 

enkätundersökning utförts. Enkäter är en undersökningsmetod som inryms under det 
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kvantitativa forskningsfältet. När en forskare gör en kvantitativ undersökning går det, enligt 

Hartman (2004, 205) ut på att man ”[…]delar alltså upp världen i olika klasser, och ställer 

kvantitativa frågor om dessa klasser”. Han formulerar även följande definition: 

Kvantitativa undersökningar karaktäriseras av att man undersöker den numeriska relationen 

mellan två eller flera mätbara egenskaper (Hartman 2004, 207). 

I denna uppsats har två olika enkätmetoder tillämpats; gruppenkäter och webbenkäter. 

Gruppenkäter tillämpas vanligen då flera personer är samlade på en och samma plats, 

samtidigt som att den som distribuerar enkäterna finns på plats för att exempelvis svara på 

frågor (Trost 2012, 10). 

 

Webbenkäter är enkätundersökningar som är nätbaserade, och de kan utföras på olika sätt. 

Det kan exempelvis handla om enkäter som är bundna till en specifik hemsida, eller som 

skickas ut till medarbetare på ett företag (Trost 2012, 135). I det här fallet tillämpas en metod 

som snarast påminner om fysiska postenkäter; webbundersökningar baserade på kända e-

postadresser. Detta går helt enkelt ut på att själva enkäten bifogas i e-brev och skickas till e-

postadresser som forskaren har tillgång till (Trost 2012, 138). Här har enkäten skickats ut till 

specifika e-postadresser som tillhandahållits av intresseorganisationen Sticka!. 

3.2.1 Urval 
Det tredje empiriska benet som denna uppsats vilar på är enkäter som gjorts med Järbo 

Garns kunder. Med kunder avses här de personer som i slutändan köper produkten av någon 

av företagets återförsäljare. Denna urvalsgrupp är därmed väldigt stor, eftersom att Järbo 

Garns produkter har en spridning över hela landet. Det har därmed varit aktuellt med något 

form av urval för att överhuvudtaget kunna samla in information från denna grupp. Vid 

diskussion med Järbo Garn framgick det att det lämpligt nog skulle hållas en mässa för 

kunder och återförsäljare i mitten av februari, vilket ansågs vara en bra möjlighet att 

interagera med denna undersökningsgrupp. Eftersom det var svårt att förutspå hur det skulle 

fungera att dela ut enkäter vid mässan så tog författaren även kontakt med 

intresseföreningen Sticka! i syfte att komplettera och nå fler potentiella respondenter. 

 

Med utgångspunkt i detta har ett så kallat bekvämlighetsurval gjorts. Ett bekvämlighetsurval 

är ett icke-slumpmässigt urval där man, som Cajsa Warg beskriver det, ”[…]tager vad man 

taga kan” (Trost 2012, 31). I det här fallet innebär det rent praktiskt att urvalet blivit lika med 

de personer som har befunnit sig på Syfestivalen i Stockholm under den 14-16 februari, samt 

de medlemmar som valt att svara på de webbenkäter som skickats ut via intresseföreningen 

Sticka!. Detta resulterade i att totalt 52 stycken svarade på enkäten, vilket i sammanhanget 

har fått fungera som kundens bidragande röst till undersökningen. Att tala om 
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representativitet blir i sammanhanget svårt, då det enbart handlar om en liten del av alla 

människor som faktiskt stickar. Forskaren har alltså inte strävat efter att skapa ett 

representativt urval, utan att kartlägga hur ett utsnitt av Järbo Garns potentiella kunder 

orienterar sig på handarbetsmarknaden. 

 

En problematisk aspekt med det aktuella urvalet är att respondenterna potentiellt kan 

präglas av en viss likriktning; de människor som valts ut besöker antingen en fackmässa eller 

tillhör en fackförening, vilket innebär att de skulle kunna tillhöra ett specifikt segment. Det 

finns med andra ord en risk att respondenterna i denna undersökning inte är speciellt 

representativa för handarbetsmarknaden i sig, då de potentiellt kan tänkas tillhöra en del av 

marknaden som är intresserade av andra aspekter än människor som exempelvis stickar mer 

sällan. Detta har dock författaren varit medveten om. Att denna grupp potentiellt kan tänkas 

tillhöra en mindre del av Järbo Garns marknad kan samtidigt innebära att de kan vara lättare 

att nå ut till, genom att kommunikationen enklare kan anpassas efter deras behov. Det finns 

med andra ord en potential att det underlag som tas fram är mer representativt för den grupp 

som undersöks, nämligen det mer intresserade segmentet. Ett mindre underlag från en 

mindre grupp kan troligtvis bli mer representativt än ett mindre underlag från en större 

grupp. 

3.2.2 Frågeformulär 
När man som forskare arbetar med enkäter använder man sig vanligen av antingen ordnings- 

eller nominalskalor. Att tillämpa ordningsskalor är detsamma som att fråga om något är 

bättre eller sämre, graderat på en skala. Nominalskalor används i sin tur vid frågor där 

svarsalternativen inte har något given ordning i förhållande till varandra (ibid, 19). Ett 

exempel på hur ordningsskalor tillämpats i denna studie är när en fråga som handlar om hur 

ofta kunden byter mellan olika varumärken har ställts, där respondenterna har fått svara på 

en fyrgradig skala från ”Aldrig” till ”Hela tiden”. Den följande frågan, som handlar om vart 

kunden har hört talas om dessa varumärken, är i sin tur ett exempel på en fråga där 

nominalskalan tillämpats. Här har respondenterna fått välja mellan ett antal olika alternativ 

såsom ”Garnbutik”, ”Blogg”, ”Dagligvaruhandel” och ”Veckotidning”.  

 

Syftet med enkätundersökningen är att kartlägga hur Järbo Garns kunder orienterar sig på 

handarbetsmarknaden, varför frågeformuläret kretsar kring detta tema. Frågor som ställs 

handlar bland annat om ålder (för att kunna se om det finns något samband mellan ålder och 

beteende), vart kunden hittar inspiration, vart de köper sitt garn och vad de faktiskt 

handarbetar. Författaren har strävat efter att få med så många potentiella svarsalternativ 

som möjligt, men för säkerhets skulle har de svarande även haft möjlighet att fylla i ett eget 
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svar under vissa frågor. Enkäten består totalt av sju frågor, och den går att ta del av i sin 

helhet i bilaga 3. 

3.2.3 Genomförande 

När man som forskare utför en kvantitativ forskning ska man alltid följa den så kallade 

forskningsprocessen. Denna process går ut på att man först planerar, därefter samlar in och 

till sist analyserar. Centralt är här att följa metodreglerna, vara transparent med hur man går 

tillväga och att ständigt förhålla sig kritisk till sin undersökning (Hartman 2004, 207). Vid 

enkätundersökningar börjar man, precis som vid kvalitativa forskningsintervjuer, med att 

formulera ett syfte för undersökningen och göra nödvändiga avgränsningar (Trost 2012, 12). 

Syftet med denna undersökning har nämnts ovan, och den främsta avgränsning som gjorts är 

att lägga fokus på kundens beteende på handarbetsmarknaden.  

 

Därefter följer urvalet, vilket tog formen av ett bekvämlighetsurval. Först kontaktades 

arrangörerna till mässan Syfestivalen och ordförande för föreningen Sticka! för att ta reda på 

om det var intresserade av att delta. Efter att ha fått bådas godkännande formulerades ett 

missivbrev (se bilaga 4), vilket bifogades tillsammans webbenkäten och skrevs ut och satts 

ihop med frågeformuläret. När detta var gjort begav sig forskaren till mässan och delade ut 

enkäterna till villiga besökare. Dessa svar skrevs därefter in i webbformuläret och 

sammanställdes på så sätt tillsammans med svaren som erhölls från medlemmarna i Sticka!.  

3.3 Validitet och Reliabilitet 
När en undersöknings reliabilitet diskuteras så avses det i vilken grad dess resultat kan 

reproduceras av en annan forskare (Kvale och Brinkmann 2009, 263). Det handlar alltså om 

hur metodologiskt och teoretiskt korrekt utförd en undersökning är gjord. Vid kvalitativa 

forskningsintervjuer kan reliabiliteten sjunka om forskaren exempelvis ställer alltför ledande 

frågor eller gör alltför subjektiva kategoriseringar i själva föranalysen (ibid). När reliabilitet 

mäts vid enkätundersökningar granskas fyra komponenter; kongruensen, precisionen, 

objektiviteten och konstansen. Kongruens handlar om likhet mellan frågor som mäter 

liknande saker, precision handlar om hur svar registreras, objektivitet avser i sammanhanget 

skilda forskares sätt att registrera och konstans är lika med hur attityder förändras över tid 

(Trost 2012, 62). För att höja denna undersöknings reliabilitet har författaren låtit andra 

personer granska såväl intervjuformuläret som enkäten och analysen. Samtidigt har andra 

forskares tillvägagångssätt vid liknande undersökningar granskats, i syfte att skapa 

förhållandevis standardiserade formulär och välgrundade struktureringsbeslut. 

 

Med validitet avses i sin tur om de ställda frågorna faktiskt mäter det som de är avsedda att 

mäta (Trost 2012, 63). I både intervju- och enkätundersökningen har det här handlat om att 
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ställa tydliga, konsekventa frågor som utgår från de formulerade forskningsfrågorna. 

Samtidigt har författaren strävat efter att ställa frågor som överensstämmer med de 

intervjuades retorik, som alltså inte präglas av en akademisk jargong. Detta kan vara en svår 

balansgång, men för att säkerställa frågeformulärens validitet har utvärderingar gjorts efter 

den första intervjun och den första enkätundersökningen.  

3.4 Etiska aspekter 
Kvale och Brinkmann (2009, 84f) sätter upp ett antal etiska riktlinjer som bör diskuteras 

inför en undersökning. Exempel på dessa är hur undersökningen kan förbättra situationen 

för de intervjuade, hur informerat samtycke kan erhållas från intervjuade och respondenter, 

hur konfidentialitet och anonymitet kan upprätthållas på ett relevant sätt samt vilka 

konsekvenser undersökningen kan få för de deltagande.  

 

Undersökningen syftar till att kartlägga en marknad, och genom att låta alla de berörda ta del 

av slutresultatet så är förhoppningen att värde ska skapas för alla deltagande. Järbo Garn får 

ett antal riktlinjer för hur de kan förbättra sin position på handarbetsmarknaden genom att 

stärka relationen till sina återförsäljare och kunder. Samtidigt förbättras förhoppningsvis 

återförsäljarnas och kundernas situation genom att de får ett bättre, mer anpassat 

erbjudande från Järbo Garn. Alla respondenterna har erbjudits tillgång till den slutgiltiga 

rapporten genom att skriva upp sig på en maillista som forskaren tillhandahållit.  

 

Informerat samtycke går ut på att informera undersökningsdeltagarna om syftet med 

undersökningen, samt om vilka risker och fördelar som deras deltagande kan bära med sig 

(Kvale och Brinkmann 2009, 87). Genom att delge deltagarna detta genom ett missivbrev (se 

bilaga 4) är tanken att informerat samtycke ska uppnås. Där framgår det även att de som 

deltar i enkätundersökningen kommer att anonymiseras och hållas konfidentiella. I 

missivbrevet delges även eventuella risker och fördelar med respondenternas deltagande, 

samt forskarens namn och kontaktuppgifter. Vad gäller de intervjuade så har de fått 

möjlighet att godkänna de citat som använts under resultat- och analysdelen. Detta har rent 

praktiskt inneburit att de via e-post delgivits de textdelar där deras citat förekommit, och 

baserat på detta har de fått godkänna eller avslå citeringen. Om en konflikt av olika skäl 

uppstått har den intervjuade anonymiserats, alternativt har citatet lyfts bort.  
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4 Resultat och Analys - Järbo Garn 
I denna första del presenteras resultatet från intervjuerna med Järbo Garns ledning och 

deras anställda. Resultatet är baserat på sex intervjuer som gjorts med företagets 

representanter. Den första delen, ledningen, bygger på intervjuer gjorda med Kristina 

Yttermyr och Jan Blomberg. Den andra delen, anställda, bygger på intervjuer med Linda 

Brodin, Carina Hellgren, Anette Pettersson och Calle Lundberg. Svaren presenteras tematiskt 

baserat på frågorna i intervjuguiden, och respondenternas olika svar jämförs och diskuteras 

löpande. I samband med varje fråga görs en kortare analys av det aktuella resultatet.  

4.1 Ledningens syn 
Det första tema som berördes i intervjuerna med Järbo Garns ledning var företagets styrka. 

Här framträder varumärkets utbredning och historia fram som en viktig aspekt, VD:n Jan 

Blomberg säger bland annat att "Vi finns väldigt brett ute; jag tror knappt någon grossist är 

så väl utbredd som Järbo Garn. Vi går att hitta på över 700 köpställen". På samma fråga 

svarar delägaren Kristina Yttermyr att ”Järbo Garn är ett känt varumärke, vi har funnits 

väldigt länge på marknaden”, samtidigt som hon dessutom säger att ”Våra garner finns lätt 

tillgängligt ute i dagligvaruhandeln”. En annan detalj som nämndes som en styrka är den 

design och de gratis stickbeskrivningar som Järbo Garn tillhandahåller; "Vår gratis design 

bidrar till att skapa ett sug", berättar Jan Blomberg, samtidigt som Kristina Yttermyr säger 

att ”Den design som vi har gratis på vår hemsida gör att kunden styrs till våra garner”. När 

frågan istället styrs in på varför de tror att återförsäljarna väljer att samarbeta med Järbo 

Garn så lyfts leveranssäkerheten, produkternas kvalité och säljarkåren fram som bidragande 

faktorer; "Vi har hela tiden värnat om kvalité, vilket jag tror kan vara en bidragande faktor", 

säger Jan Blomberg. Kristina Yttermyr svarar på samma fråga att ”Påverkan av säljare är 

viktigt”, vilket Jan Blomberg instämmer i när han säger att ”Vi har alltid haft väldigt duktiga 

säljare”. I övrigt nämns även flexibiliteten, personalstyrkan och det faktum att Järbo Garn är 

självständiga i förhållande till externa aktörer som viktiga styrkor.  

 

Sammantaget går det att konstatera att ledningen är relativt överens om vilka som är 

företagets styrkor; båda intervjupersonerna går in på och betonar samma aspekter. När 

frågorna istället gick över till att handla om Järbo Garns svagheter och utvecklingsområden 

framträdde dock vissa skillnader. Där Kristina Yttermyr främst pratade om bristande intern 

ansvarsfördelning och om att lägga mer tid på produktutveckling är Jan Blomberg mer inne 

på att komma närmare konsumenten genom att öka företagets närvaro på internet. ”Idag ska 

alla göra allt, vi måste bli bättre på att sätta ansvarsområden”, säger Kristina Yttermyr. 

Samtidigt berättar Jan Blomberg att ”Vi vill öka vår närvaro på nätet”. Användandet av ordet 

”vi” blir intressant i sammanhanget, då det antyder att det finns en gemensam strävan mot 
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detta mål. Dock berör även Kristina Yttermyr dessa ämnen i ett senare skede, då hon bland 

annat säger att ”Vi måste hänga med i den digitala utvecklingen” och ”Vi vill skapa långvariga 

relationer med slutkunden”.  

 

Huruvida det handlar om att skapa relationer till eller påverka konsumenten verkar dock 

ledningen inte vara helt överens om; Jan Blomberg säger exempelvis att ”Vi har ett stort 

ansvar att påverka slutkonsumenten”. Den ena talade alltså om ett relationsbyggande, medan 

den andre är mer inne på att rikta påverkansaktiviteter. Det finns flera spår av denna 

diskrepans genomgående i båda intervjuerna; Jan Blomberg använder sig ofta av ordet 

”sälja”, medan Kristina Yttermyr snarare säger saker i stil med ”Vi måste vara lyhörda mot 

slutkunden”. 

 

När frågorna gick över till att handla om Järbo Garns nuvarande och framtida kundkrets 

nämndes både återförsäljarna och slutkunderna. Jan Blomberg berättar först och främst att 

"Vi delar upp våra kunder i tre segment; ren fackhandel, dagligvaruhandel samt webb- och 

postorderfirmor", där han samtidigt nämner att "Den största köpgruppen är fackhandeln". 

När vi pratar om framtiden lyfts webbhandelns betydelse, vilken båda parter är överens om 

att den kommer att öka. Angående slutkunderna säger Kristina Yttermyr att ”Jag tror vi har 

den ordinära stickaren som kund. De som är nyfikna och omvärldsbevakar snappar nog upp 

andra varumärken”. Jan Blomberg pratar mer om att ”[…]medelåldern bland de som stickar 

blir bara lägre”.  

 

Generellt framstår det som att ledningen har en god överblick av Järbo Garns återförsäljare, 

men en inte lika tydlig bild av företagets slutkunder. Det verkar helt enkelt finnas en stor 

mängd kunskap och erfarenhet kring relationen med återförsäljarna, men en något bristande 

erfarenhet av att tala om slutkunden.  

 

Nästa tema som berördes i intervjuerna var Järbo Garns konkurrenter. Här gav Kristina 

Yttermyr en ganska omfattande beskrivning av handarbetsmarknadens olika aktörer. Hon 

pratade bland annat om att den främsta konkurrenten är mer konsumentinriktad, medan 

andra aktörer påminner mer om Järbo Garn. Generellt berättade hon att det handlar om 

”[…]stora bolag med stora resurser”, men att vissa präglas av ”[…]struliga organisationer”, ” 

[…]dåliga relationer med återförsäljarna” och att två av de främsta aktörerna ”[…]inte känns 

så innovativa”. Hon berättade samtidigt att flera större europeiska aktörer visat intresse för 

att ta börja sälja i Sverige, men hon frågar sig om dessa aktörer ”[…]passar den nordiska 

marknaden”. Jan Blomberg berättar här att "Det är inte lätt att etablera sig på marknaden. Vi 

har sett flera aktörer med enorma resurser som försökt, och som backar idag”, vilket kan 
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sättas i relation till det förra citatet. Det framstår sammantaget som att ledningen inte känner 

sig speciellt hotade av nyetableringar. 

 

Jan Blomberg säger även att "Våra konkurrenter förstår inte hur vi lyckas sälja till både fack- 

och dagligvaruhandeln" och "Vi är nästan ensamma om att stå på våra egna ben här i 

Sverige". Dessa aspekter framstår här som de främsta skillnaderna mellan Järbo Garn och 

deras konkurrenter; att företaget är ensamma om att sälja till bland annat Coop och Ica samt 

att de inte ägs av och ingår i någon större koncern. Att Kristina Yttermyr överhuvudtaget inte 

går in på dessa saker är dock intressant, då det trots allt ger Järbo Garn en förhållandevis 

unik position på sin marknad. Sammantaget framstår det trots allt som att ledningen har en 

god översikt av hur Järbo Garn står sig i förhållande till sina konkurrenter, även om de väljer 

att betona olika aspekter. 

 

Jan Blomberg avslutar diskussionen om konkurrenter med följande citat; "Förändringarna 

på marknaden har gjort att vi fått färre konkurrenter", vilket här för oss över till de svar som 

berör Järbo Garns möjligheter, hot och utmaningar. Här inleder Jan Blomberg med att 

konstatera att "Jag kan inte se några hot, jag ser bara möjligheter", och säger samtidigt att 

"Det finns betydligt mycket mer marknad att ta". Här är Kristina Yttermyr lite mer försiktigt 

optimistisk när hon säger att ”Om vi förvaltar vår kunskap väl och vågar satsa på modernt 

tänk så ser jag bara möjligheter.”. Därefter går hon in på något som närmast kan uppfattas 

som ett slags manifest;  

Vi ska skapa lust att handarbeta. Våra produkter ska vara pålitliga. Vi ska ta ansvar för miljö och 

omvärld. När du köper våra produkter så ska du känna att du får stöd och stöttning genom hela ditt 

projekt. 

Detta citat sticker ut avsevärt i förhållande till andra uttalanden från båda parter, då det 

säger någonting om vad hon vill att Järbo Garn ska sträva efter. Här formuleras något som 

skulle kunna ses som företagets mission, men det faktum att det sticker ut så mycket i 

förhållande till andra citat gör det svårt att analysera. Att företaget saknar en gemensam, 

formulerad affärsplan kan förmodligen vara en bidragande faktor. Detta antyder hur som 

helst att Järbo Garn skulle kunna vara i behov att formulera en gemensam värdegrund, i syfte 

att samordna sin externa kommunikation. 

 

Vad gäller möjligheter talar Jan Blomberg mycket om att stärka efterfrågan på Järbo Garns 

produkter, och han säger bland annat att "Kombinationen av en stark säljarkår och en 

efterfrågan hos konsumenten tror jag kan vara nyckeln". Sociala medier nämns som ett av de 

främsta verktygen för att skapa denna efterfrågan, men här ser han en viss risk; "Man öppnar 
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ju upp sig när man använder sociala medier". Han säger samtidigt att "Det har blivit en stor 

rörelse online där man delar med sig av sina erfarenheter", och Kristina Yttermyr konstaterar 

att ”Vi får inte tappa tempo, vi måste hänga med i den digitala utvecklingen”. Jan Blomberg 

avslutar därefter sin intervju med ett citat som kan sägas vara representativt för ledningens 

inställning till nu- och framtiden; "Vi har den här traditionella fabriken som knallar och går, 

men vi behöver nog rycka till lite”.  

 

Sammantaget är Jan Blomberg och Kristina Yttermyr relativt överens om Järbo Garns 

situation i nuläget, och de verkar vara överens om att företaget är redo att ta nästa steg. Hur 

de ska ta sig dit är dock en annan fråga, och där finns det antydningar till att meningarna går 

isär. 

4.2 De anställdas syn 
Den första frågan som berördes vid intervjuerna med Järbo Garns anställda handlade om 

Järbo Garns styrkor. Säljaren Calle Lundberg nämnde framförallt två faktorer, företagets 

goda rykte och omfattande mönsterbank; "Järbo Garn är ett företag med ett gott rykte och en 

lång historia bakom sig", och "Vår mönsterbank är en av våra främsta styrkor". I kontrast till 

detta svarar Anette Pettersson, som jobbar med administration och kundtjänst, att "Kvalité 

och service är vad kunderna verkar uppskatta mest". Carina Hellgren, Art Director/Creative 

Director och kreativt ansvarig för design av Järbo Garns produkter samt grafisk formgivning 

inom reklam, betonar tre framträdande styrkor när hon talar om "Designen, flexibiliteten och 

att vi är familjära". Med familjär verkar hon i sammanhanget syfta på företagets 

förhandlingsförmåga, då hon även säger att "Jag tror att kunderna tycker att vi är väldigt 

familjära, enkla att ha och göra med". Avslutningsvis pratar Linda Brodin, originalare och 

ansvarig för sociala medier, om varumärket, bredden och Järbo Garns flexibilitet vid 

förhandlingar. Hon beskriver det som att "Vi är ett litet men ändå ett stort företag". 

Gemensamma faktorer som framträder här är designen och flexibiliteten, vilka återkommer 

vid flera av intervjuerna. Avvikande aspekter som nämns är kvalité, bredd och service. 

 

Det som är intressant är att alla dessa personer sitter på olika avdelningar, och därmed har 

olika perspektiv. Anette Pettersson, som dagligen är i kontakt med kunder och återförsäljare, 

baserar förmodligen sina åsikter på all feedback hon får i samtal med dessa. Säljaren, Calle 

Lundberg, träffar å sin sida flera återförsäljare varje dag, vilket förmodligen ligger till grund 

för hans åsikter. På samma sätt utgår Carina Hellgren från de erfarenheter hon erhåller i sin 

roll som designer. Det går även att anta att Linda Brodin, som spenderar mycket tid på 

sociala medier, samlar in information från de diskussioner som förs där. Allt detta får 

rimligtvis konsekvenser för vilka olika styrkor de väljer att lyfta, och även för hur de ser på 

andra områden i företaget. 
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Detta blev tydligt när de intervjuade gick över till att prata om Järbo Garns svagheter. Carina 

Hellgren och Linda Brodin, som båda förutom grafisk formgivning och design även arbetar 

med framtagning av allt originalarbete inom reklam, trycksaksproduktion och webb, lyfter 

båda tidsbristen som det största problemet; "Det största problemet är tiden, som inte riktigt 

räcker till", säger Carina Hellgren. Linda Brodin för ett längre resonemang om detta: 

Vi är två personer som fungerar som en reklam- och webbyrå, där vi arbetar med säljmaterial, 

trycksaker, webbsida, sociala medier, samt att vi tar fram ny design med stick- och 

virkbeskrivningar. Det senare har exploderat och tar nu så stor del av vår tid att mycket annat blir 

lidande, bland annat webbdelen. Samtidigt är det den vi borde satsa mer på nu. 

Carina Hellgren bekräftar detta när hon säger att "Vi är få personer som gör många olika 

arbetsuppgifter, det gör oss sårbara". Calle Lundberg nämner inga direkta svagheter, men 

han konstaterar däremot att "Det är viktigt att man marknadsför sig mot yngre 

konsumenter”, samtidigt som han även säger "[…]att synas mer i veckopressen tror jag kan 

vara smart". Anette Pettersson, som ofta refererar till återförsäljarnas feedback, säger att 

"Webbsidan frågar kunderna mycket om". Angående webbsidan stämmer även Linda Brodin 

in, då hon nämner att det finns "[…]en hel del brister på hemsidan och massor med önskemål 

på förbättringar och utveckling.". 

 

Intern och extern information är ett annat problemområde som nämns, Anette Pettersson 

säger bland annat att "Många kunder vill ha mer information, men vi har så dåligt med 

mailadresser". Linda Brodin berör samma problem från ett annat perspektiv när hon nämner 

att "[…]mer information till säljarna, fortare" är ett centralt utvecklingsområde. Denna 

problematik utvecklar hon ytterligare, när hon säger att "Återförsäljarna ska helst ha 

informationen innan slutkonsumenterna. […]i och med att vi har de här två målgrupperna 

blir informationsflödet lite splittrat". Här menar hon troligtvis att Järbo Garns position som 

grossist skapar problem, eftersom att företaget tvingas ta hänsyn till olika målgruppers 

behov. Överhuvudtaget verkar kommunikationen vara ett problem, då företaget till synes inte 

har några direkta rutiner för varken den interna eller den externa 

informationsverksamheten. 

 

Intervjuerna gick därefter över till att handla om Järbo Garns kunder och återförsäljare. 

Carina Hellgren tror att företaget har ett gott rykte ute hos återförsäljarna, och betonar att 

"Man måste ju samarbeta med kunden för att kunna sälja garn". Detta styrks även av Calle 

Lundberg, som konstaterar att "Vi har skapat oss ett gott rykte i stickkretsar". Angående 

detta så säger Anette Pettersson att "Kunderna är väldigt nöjda med garnet". Vid tal om 



	   22	  

slutkonsumenten så ser Linda Brodin att "Slutkonsumenten har sina favoritgarner". På tal 

om utmaningar, möjligheter och hot nämner Anette Pettersson att "Många frågar efter en 

webbutik". Om nätet resonerar Calle Lundberg kring fackhandelns framtid när han säger att 

"Handeln på nätet riskerar att göra det svårare för mindre, fysiska butiker". Här konstaterar 

Anette Pettersson att internethandeln kommer att öka, vilket även Carina Hellgren stämmer 

in i. Hon säger att "Framtiden kommer att se helt annorlunda ut. Det kommer att ske 

betydligt mycket mer handel över nätet". Hon ser även möjligheter med den ökade 

digitaliseringen, då hon menar att "Internet är det bästa skyltfönstret som finns för design". 

Angående detta säger Calle Lundberg "Jag tror att Facebook kan vara en väldigt bra 

marknadsföringskanal mot de yngre målgrupperna".  

 

Sammantaget ser de anställda främst möjligheter i företagets framtid, Anette Pettersson 

säger exempelvis att "[…]när vår webbutik är i bruk tror jag att massvis av tid kommer 

frigöras". Linda Brodin ser en risk med att, som hon beskriver det, ”[…]köra på i samma 

spår”, och säger att ”Vi behöver satsa mycket på sociala medier och att utveckla vår webb för 

mobila enheter för att bemöta kundernas sätt att kommunicera och hämta information. Vi 

borde ha en plan för hemsidan och social medier som vi kan jobba efter och lägga budget 

efter varje år.”. 

 

5 Resultat och Analys - Återförsäljarna 
I denna del presenteras resultatet från intervjuerna med Järbo Garns återförsäljare. 

Resultatet är baserat på fem intervjuer som gjorts med Annelie Lindell från Yll och Tyll, 

Helena Johansson från Ica Maxi Borlänge, Carl Fenson från Skapamer.se, Anneli Wecksell 

och Anna Tornelius från Garnet och Ingela Pettersson från Kinnagarn. Svaren presenteras 

löpande baserat på de olika temana i intervjuguiden. Citat lyfts för att illustrera skillnader 

och likheter, och efter varje fråga görs en sammanfattande analys. 

5.1 Återförsäljarnas syn 
Vid intervjuerna med Järbo Garns återförsäljare berördes följande områden; den egna 

verksamheten och marknaden, kunderna, Järbo Garn och deras konkurrenter. Angående den 

egna verksamheten så berättar Anneli Wecksell och Anna Tornelius att "Vi har inget 

jättestort lager, vi kan inte köpa en massa saker åt gången". De tillägger dessutom att "Vi har 

många konkurrenter som inte är garnbutiker, exempelvis Ica-butikerna". Helena Johansson 

berör även detta område, då hon konstaterar att "Vi har det lättare än de mindre 

fackhandlarna, vi kan ju ta in klart större mängder". Hon tillägger dock att "Jag tror absolut 

att Ica-butikerna och de mindre fackhandlarna kan samexistera". Anneli Wecksell och Anna 

Tornelius resonerar vidare om denna konkurrenssituation; "Det är omöjligt att konkurrera 



	   23	  

med pris, men däremot kan vi erbjuda en annan service". Detta förhållande mellan 

daglivaru- och fackhandel verkar vara återkommande källa till konflikt, även Annelie Lindell 

berörde detta då hon konstaterar att "Det är inte kul att vissa garner ligger på stora Ica-

butiker". Av olika anledningar verkar dock butikerna ha överseende med detta. Till viss del 

går det kanske att härleda till det faktum att Järbo Garn tillhandahåller olika sortiment till 

fack- och dagligvaruhandeln.  

 

Carl Fenson, som driver webbutiken Skapamer.se, berättar att kundens efterfrågan har stor 

betydelse för det utbud de tillhandahåller, han säger bland annat att ”[…]deras röst räknas”. 

Han diskuterar även de villkor som gäller för webbutiker, och konstaterar att 

leveranssäkerhet är en av de viktigaste egenskaperna för dem vid val av leverantörer. I detta 

instämmer även Ingela Pettersson från Kinnagarn, som helt enkelt konstaterar att 

”Leveranserna ska komma”.  

 

Här gled intervjuerna ofta över till att handla om Järbo Garns styrkor, och Annelie Lindell 

betonar att "Logistiken och kundservicen fungerar mycket bra". Hon säger även att ”[…]det 

är jättebra att Järbos mönster finns tillgängliga gratis". Ingela Pettersson pratar om 

företagets bredd, kvalité, logistik och prisvärdhet. Samma områden återkommer i intervjun 

med Anneli Wecksell och Anna Tornelius; de berömmer designen likväl som bredden, 

kvalitén, leveranssäkerheten och servicen. För Carl Fenson är Järbo Garn lika med ”Kvalitet, 

leveranssäkerhet och ett starkt varumärke”. Helena Johansson säger att "Järbo Garn är ett 

väldigt starkt varumärke, det lockar folk". Även hon konstaterar att företagets breda utbud, 

service och leveranssäkerhet är avgörande faktorer. Sammantaget framstår det som att Järbo 

Garns återförsäljare är relativt överens om vilka som är företagets styrkor.  

 

Angående Järbo Garns konkurrenter nämns framförallt två företag; Svarta Fåret och 

Garnstudio DROPS Design. Enligt Ingela Pettersson är Svarta Fåret ”[…]ännu mer 

prisvärda” än Järbo Garn, men i övrigt ”[…]ganska likvärdiga”. Meningarna om Garnstudio 

går dock isär, Anneli Wecksell och Anna Tornelius berättar att de hårda krav som Garnstudio 

ställer på sina återförsäljare gjort att många valt att inte köpa deras produkter. Annelie 

Lindell är inne på samma spår, men säger trots detta att "Garnstudio drar kunder till 

butiken, de ser till att de händer saker hela tiden". Hon nämner även den norska grossisten 

Sandnes, som hon berömmer för deras ”[…]moderna design”. Här säger hon att ”[…]Järbo 

borde inspireras”. Carl Fenson beskriver det som att ”Järbo är ett stort, traditionellt 

varumärke som konsumenten vill ha.”.  
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På tal om konsumenten berättar Anneli Wecksell och Anna Tornelius att "Det har blivit 

större spridning på åldrarna, idag ser vi många yngre som stickar". Detta bekräftas även av 

Helena Johansson, som säger att "Det kommer in män och kvinnor i alla åldrar som ska ha 

garn". Flera av dem talar om ”den nya generationen”, "De har en väldig koll på allt, de söker 

mycket information via nätet", säger exempelvis Annelie Lindell. Det talas även om en 

uppåtgående trend; "De har blivit en otrolig trend det här med att sticka" konstaterar Helena 

Johansson. Annelie Lindell menar att "Stickning har blivit en hobby som blir kvar". Varför 

denna trend uppstått är inte helt klart, men Anna Wecksell och Anneli Tornelius tror sig vara 

något på spåren när de säger att ”[…]stick- och virkintresset har ökat tack vare de sociala 

medierna".  

 

Den sista frågan som ställdes till Järbo Garns återförsäljare löd ”Har du några 

utvecklingsförslag till Järbo Garn?”, och här fanns det några återkommande förslag. 

Hemsidan och den kommande webbutiken nämndes flera gånger; Carl Fenson säger 

exempelvis att Järbo Garn måste ”[…]modernisera vad gäller internet och bli bättre på 

näthandel”. Anneli Wecksell och Anna Tornelius är inne på liknande spår när de säger att 

"Fler sökalternativ på hemsidan skulle vara bra". Annelie Lindell nämner också hemsidan 

och webbutiken som potentiella utvecklingsområden, men lägger störst vid framställningen 

av designen. Från Ingela Petterssons håll finns det en önskan om en ökad synlighet, hon 

säger bland annat att Järbo Garn borde vara ”[…]mer synliga i media”. Med media avser hon 

veckotidningar som Allers och Hemmets Journal, men hon nämner även dagspressen som en 

intressant kanal. I övrigt önskar Anneli Wecksell och Anna Tornelius ”[…]ännu mer 

naturgarn, det är ju det vi försöker sälja till våra kunder”. Helena Johansson är överlag 

väldigt nöjd med Järbo Garns tjänster, men säger att "Det är ofta ett glapp mellan de olika 

säsongerna, då de blir tomt i våra hyllor". Av detta kan man sammantaget utläsa att Järbo 

Garn kanske bör se över sin digitala närvaro, sin synlighet i media, framställningen av sin 

design, sitt utbud av naturprodukter samt hur deras olika säsonger hänger ihop med 

varandra.  

 

6 Resultat och Analys - Kunderna 
I denna del presenteras resultatet från enkätundersökningen, som är baserad på 52 svarande. 

Resultaten från de olika frågorna redovisas i form av tabeller. Efter varje tabell presenteras 

och analyseras svarsresultatet för respektive fråga i text. Resultaten presenteras i 

procentuella tal i texten, men i förtydligande syfte redovisas även nominella tal i tabellerna. 
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6.1 Kundernas beteende 
Den första frågan som ställdes i enkäten var ”Hur gammal är du?”, vilken ställdes i syfte att 

kartlägga respondenternas ålder. För att få en övergripande bild av detta fick respondenterna 

välja bland olika åldersgrupper.  

 

Tabell 1: Redogör för respondenternas ålder (n=51) 

 
 

Här går det att utläsa att 50% av de svarande är mellan 45-64 år. I övrigt är det relativt stor 

spridning på åldrarna, där de som är över 65 år representerar den tredje största gruppen. 

Detta stämmer relativt bra överens med den bild som flera av Järbo Garns återförsäljare 

beskrev; det är såväl gamla som unga som kommer in och köper garn. Att 80% av de 

svarande är över 35 år antyder dock att Järbo Garns potentiella kunder tillhör något äldre 

ålderssegment. 

 

Den andra frågan som ställdes i enkäten var ”Vad handarbetar du vanligen?”. Denna fråga 

ställdes i syfte att ta reda på vad respondenterna helst stickar eller virkar.  

 

Tabell 2: ”Vad handarbetar du vanligen?” (n=147) 
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Baserat på detta kan man konstatera att sjalar (20%) är vad respondenterna helst 

handarbetar. Andra populära artiklar är sockor (19%), tröjor (16%) och vantar (15%). Det 

framstår samtidigt som det är mindre vanligt att de svarande väljer att skapa 

inredningsartiklar (6%), barnkläder (8%) eller mössor (9%). Antalet svarande är självklart 

alldeles för litet för att kunna dra några absoluta slutsatser, men detta kan möjligtvis fungera 

som potentiella riktlinjer för vilken typ av design Järbo Garn bör välja att lyfta på exempelvis 

sin hemsida.  

 

Den tredje frågan som återfanns i enkätformuläret var ”Var köper du oftast dina 

handarbetsprodukter?”. Denna fråga ställdes i syfte att undersöka respondenternas 

köpbeteende.  

Tabell 3: ”Var köper du oftast dina handarbetsprodukter?” (n=105) 

 
 

Det som framförallt går att utläsa här är att respondenterna föredrar att antingen köpa sitt 

garn i handarbetsbutik (38%) eller på internet (34%). Anmärkningsvärt är att enbart 2% av 

de svarande köper sitt garn i dagligvarubutik. När detta sätts i relation till att en stor del av 

Järbo Garns produkter distribueras via dagligvaruhandeln uppstår det en intressant 

diskrepans. Möjligtvis kan det vara så att de svarande, som antingen besökte Syfestivalen 

eller är medlem i föreningen Sticka!, tillhör ett specifikt kundsegment. Ett kundsegment som 

helt enkelt föredrar att köpa sina produkter i fackbutiker eller på nätet. Det skulle även 

kunna vara så att detta köpbeteende representerar en uppåtgående trend bland 

slutkonsumenterna, förutsatt att respondenterna fungerar som trendsättare för själva 

marknaden. 

 

Den fjärde frågan som ställdes var ”Var finner du inspiration till ditt handarbete?”. Här var 

ambitionen att kartlägga var respondenterna inspireras till sitt handarbete.  
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Tabell 4: ”Var finner du inspiration till ditt handarbete?” (n=183) 

 
 

Här kan man tydligt utläsa att de svarande föredrar att hitta inspiration via webbaserade, 

sociala kanaler; bloggar (17%), internetforum (15%) och andra sociala medier (15%) utgör 

tillsammans 47% av de angivna svaren. I övrigt utgör mer traditionella medier som böcker 

(12%), magasin (10%) och veckotidningar (5%) tillsammans 27% av svaren. Något som är 

anmärkningsvärt är att endast 2% av respondenterna svarat att de finner inspiration i 

grossisters olika kataloger. Med tanke på att representanter från Järbo Garn menar att detta 

är en resurskrävande post för företaget så kan detta eventuellt vara något att se över. Då kan 

det även vara aktuellt att undersöka hur företagets återförsäljare värderar dessa kataloger. I 

övrigt anger 15% av respondenterna att grossisters och butikers hemsidor nyttjas, vilket 

antyder att det är relativt viktigt med en uppdaterad hemsida. 

 

Den femte frågan i enkäten var ”Vad är viktigast för dig val av grossist/varumärke?”. Denna 

fråga ställdes för att ta reda på vilka faktorer som är viktigast för respondenterna.  

 

Tabell 5: ”Vad är viktigast för dig vid val av grossist/varumärke?” (n=89) 

 
 

Det som är tydligt här är att denna undersökningsgrupp inte är speciellt prismedveten, 

endast 18% av de svarande menar att pris är viktigast. Det är istället kvalitén som framstår 
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som det centrala, då 52% av respondenterna anger kvalitet som den viktigaste faktorn vid val 

av varumärke. Detta kan sättas i relation till det faktum att flera av representanterna från 

såväl Järbo Garn som deras återförsäljare menar att kvalitet är en av företagets främsta 

styrkor. Detta kan möjligtvis fungera som en potentiell riktlinje för vilken marknadsstrategi 

företaget bör välja. 

 

Den sjätte frågan löd ”Hur ofta byter du mellan olika varumärken?”. Här var tanken att 

ytterligare kartlägga respondenternas köpbeteende.  

 

Tabell 6: ”Hur ofta byter du mellan olika varumärken?” (n=51) 

 
 

Här framträder framförallt ett intressant mönster; de tillfrågade är inte speciellt 

varumärkestrogna. 73% av de svarande anger att de byter mellan olika grossisters 

varumärken ”Hela tiden”. Av detta kan man dra två olika slutsatser; antingen tolkar man det 

som att respondenterna helst inte förhåller sig till bara ett varumärke, eller så ser man det 

som att det finns en potentiell lucka på marknaden. Det skulle alltså kunna vara så att 

slutkonsumenterna ännu inte är tillräckligt fästa vid ett specifikt varumärke för att ständigt 

återgå till det. På samma sätt som att många datoranvändare idag föredrar Apples produkter 

borde människor som handarbetar potentiellt kunna bli mer trogna till ett specifikt märke. 

Förmodligen är vägen dit lång för Järbo Garn, men likväl intressant att diskutera. 

 

Den sista frågan som ställdes var ”Var kommer du i kontakt med nya varumärken?”. Denna 

fråga ställdes i syfte att identifiera vilka platser som är viktiga för grossister som vill nå ut 

med sina produkter. 
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Tabell 7: ”Var kommer du i kontakt med nya varumärken?” (n=133) 

 
 

Det vi kan se här är att respondenterna främst möter nya varumärken i antingen garnbutiker 

(26%) eller på forum/bloggar (24%). Detta kan potentiellt betyda att dessa kanaler är viktiga 

för grossister som vill nå ut med sitt varumärke. Även mässor (13%), butikers hemsidor 

(14%) och tidningar/magasin (11%) får anses förhållandes viktiga. Att varumärkens hemsidor 

framträder som den minst viktiga i sammanhanget är förståeligt, då det trots allt handlar om 

den initiala kontakten här. Resultatet kan dock vara intressant för Järbo Garn att diskutera i 

relation till hur man idag arbetar med att nå ut med sitt varumärke. Om skillnaden är alltför 

stor kan det möjligtvis vara aktuellt för företaget att förändra sina strategier på ett eller annat 

sätt. 
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7 Diskussion 
I detta avsnitt knyts teori ihop med analys, vilket sammanfattas i ett antal 

utvecklingsområden för Järbo Garn. Först diskuteras dock denna uppsats tillvägagångssätt, 

vilket kopplas till studiens teorier och modeller. Därefter belyses Järbo Garns organisation ur 

ett organisationskommunikativt perspektiv, vilket även kopplas till teorier om 

marknadsföring. Sen kartläggs Järbo Garns nuläge genom tillämpning av uppsatsens PR-

teorier. Efter detta jämförs resultatet från de olika undersökningarna, vilket diskuteras med 

hjälp av PR- och marknadsföringsteorier. Avslutningsvis lämnas förslag till vidare forskning.  

7.1 Strategisk kommunikation 
I inledningen av denna uppsats lyftes den kommunikationsproblematik som uppstått som en 

konsekvens av det ständigt ökande informationsöverflödet. Detta har resulterat i att allt 

högre krav ställs på organisationer; om man vill nå ut gäller det att anpassa 

kommunikationen efter sina intressenters behov. I syfte att ta fram ett forskningsbaserat 

exempel för hur organisationer kan använda sig av teorier och modeller från olika former av 

kommunikationsvetenskapliga ämnen så har författaren studerat företaget Järbo Garn och 

dess omgivning. Med stöd av Fahy och Jobbers modell för integrerad marknadsföring 

studerades graden av kundfokusering hos företaget, där man kan konstatera att företaget 

lyckats väl. I syfte att kunna jämföra Järbo Garns mål med kundernas förväntningar 

tillämpades SWOT-analysen inför och efter materialinsamlingen. Detta resulterade i ett 

jämförelsebart material, baserat på vilket Järbo Garn kan utveckla sin befintliga 

kommunikation. Genom användning av ett antal undersökningsfrågor från 

marknadsföringsfältet konstruerades sedan en enkät som användes för att samla in material 

från Järbo Garns potentiella kunder. Även detta resulterade i ett intressant material, vilket 

sammanfattas längre ner i detta avsnitt. 

 

Studien har lutat sig mot tidigare forskning och teorier inom PR för att sätta in resultatet från 

denna i ett större sammanhang. Fyrstegsmodellen ger exempelvis denna studie ett 

vetenskapligt syfte, där hela uppsatsen handlat om att genomföra det första steget; 

identifiera Järbo Garns PR-problem. Här har även Karl Weicks teorier om organisering varit 

behjälpliga, genom att bidra med en teoretiskt förankrad undersökningsmetodik. Detta 

innebär rent praktiskt att Järbo Garns interna tvetydighet belysts. Excellence-studien har 

därefter bidragit till att sätta upp ett antal riktlinjer för företaget att sträva mot. Författaren 

har här, med stöd av tidigare forskning, haft möjlighet att lämna ett antal utvecklingsförslag 

till Järbo Garn. 
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Sammanfattningsvis kan man säga att denna studie visat på att det går att kombinera 

modeller och teorier från såväl marknadsföring som PR och organisationskommunikation för 

att belysa ett företags nuläge. Det verkar trots allt som det ligger en hel del i Falkheimer och 

Heides påstående att gränserna mellan de olika fälten blir allt mer flytande. 

7.2 Organisationen 
I teoriavsnittet diskuterades Karl Weicks teorier om organisering, där syftet med 

kommunikation är överbrygga klyftor mellan olika informationssammanhang. Tanken är att 

denna rapport ska fungera som det första steget, ”Defining Public Relations Problems”, i 

Cutlip, Center och Brooms fyrstegsmodell för PR, varför syftet varit att undersöka graden av 

tvetydighet inom företaget Järbo Garn. På så vis identifieras potentiella problem- och 

utvecklingsområden för företaget. Det har alltså handlat om att ta reda på huruvida 

företagets representanter har en gemensam syn på företagets befintliga styrkor och 

svagheter. 

 

På det första området, Järbo Garns styrkor, framträdde både likheter och skillnader. 

Ledningen var överens om att företagets räckvidd och utbredning genererat ett starkt 

varumärke, vilket även Linda Brodin instämde i. Designen och företagets fritt tillgängliga 

mönsterbank nämndes av såväl ledningen som av säljare och AD. Kvalité och service 

diskuterades av Jan Blomberg och Anette Pettersson, medan Linda Brodin och Carina 

Hellgren båda talade om flexibiliteten och det goda ryktet. Angående det goda ryktet så 

stämde även Calle Lundberg även in. Avslutningsvis lyftes påverkan av säljare och 

leveranssäkerhet av både Kristina Yttermyr och Jan Blomberg som en styrka. 

 

När intervjuerna istället gick över till att beröra företagets svagheter och utvecklingsområden 

blev skillnaderna mer framträdande; Linda Brodin, Kristina Yttermyr och Carina Hellgren 

såg tidsbristen och den bristande ansvarsfördelningen som det största problemet. Samtidigt 

lyfte Jan Blomberg och Calle Lundberg synligheten och konsumentkontakten, både på nätet 

och i mer traditionella medier, som det främsta utvecklingsområdet. Anette Pettersson och 

Linda Brodin menade istället att kommunikationsrutinerna och webbsidan var i behov av 

utveckling. Den svaghet som de flesta av Järbo Garns representanter var överens om var den 

bristande digitala närvaron. Sammantaget framträder dock här en något splittrad bild, där 

graden av tvetydighet är förhållandevis påtaglig. Det framstår helt enkelt som att 

respondenterna inte är helt överens om vilka områden som är i behov av utveckling. 

 

Svaren skilde sig även åt något angående vilka möjligheter, utmaningar och hot Järbo Garn 

står inför. Jan Blomberg kunde inte se några hot överhuvudtaget, medan Kristina Yttermyr 

såg en risk med att företaget skulle ”[…]tappa tempot”. Detta styrktes även av Linda Brodin, 
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som betonade att Järbo Garn måste bemöta kundernas sätt att kommunicera. Calle Lundberg 

såg en risk med den ökade handeln på nätet, som han tror kan bli förödande för vissa av 

företagets mindre återförsäljare. Alla representanterna från företaget berörde den digitala 

utvecklingen på ett eller annat sätt, och de flesta av dem såg flertalet möjligheter. Jan 

Blomberg pratade om potentialen att komma närmare slutkonsumenten, medan Carina 

Hellgren menade att de digitala kanalerna är ett ”[…]fantastiskt skyltfönster för design”. 

Anette Pettersson var övertygad om att företagets kommande webbutik skulle frigöra 

resurser, samtidigt som att Calle Lundberg, precis som Jan Blomberg, såg en potential att 

närma sig slutkonsumenten genom sociala medier. Sammantaget var respondenterna 

förhållandevis överens om vilka möjligheter företaget stod inför, men det fanns en viss 

skillnad i hur man talade om hot. 

 

Resultatet kan även kopplas till idealmodellen för implementerad marknadsföring. Man kan 

säga att implementerad marknadsföring till viss del existerar i Järbo Garn, men det finns 

vissa utvecklingsområden. Kundfokuseringen är genomgående påtaglig, respondenterna 

lyfter ofta kundens behov framför annat, samtidigt som att alla verkar vara helt överens om 

att kundnöjdhet är vägen till framgång. Detta innebär rent praktiskt att alla Järbo Garns 

representanter sätter kundorienteringen i fokus samtidigt som att de är övertygade om att 

det är den rätta vägen. Det går med andra ord att konstatera att företaget präglas av en 

implementerad marknadsföring. I vilken grad företaget är medveten om vilka som är 

kundens behov är dock en annan fråga, vilket inte riktigt framträder vid intervjuerna. Det är 

helt enkelt sällan respondenterna direkt berör dessa behov.  

 

När denna analys kopplas till den tidigare forskning som gjorts om Järbo Garns relationer till 

sina återförsäljare framträder ett intressant mönster; Wigh och Claesson kom redan 2003 

fram till att det fanns ett utpräglat kundfokuseringstänkande hos Järbo Garn, men att det 

inte existerade någon formulerad strategi för detta. Man menade bland annat att företaget 

borde utveckla kundidentifieringen, anpassa företaget utifrån kundens preferenser och skapa 

ett enkelt minne i företaget. Järbo Garn har växt mycket sedan 2003, och att företaget 

fortfarande präglas av samma kundfokus framstår som imponerande. Frågan är dock i vilken 

grad rekommendationen om ett systematiskt minne följts upp. 

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att det existerar en viss tvetydighet inom Järbo 

Garn, även om representanterna har en gemensam målbild. Alla sätter kunden i fokus, men 

vem är egentligen kunden? Är det återförsäljarna, eller är det slutkonsumenten? Vilka behov 

har dessa grupper? Och hur ska företaget nå sitt mål? Vilka områden bör utvecklas? Dessa 

frågor kan behöva rätas ut. 
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7.3 Intressenterna 
Enligt forskarna Cutlip, Center och Broom handlar Public Relations om hur organisationer 

kan stärka sitt rykte genom att kontrollera vad man gör, vad man säger och vad andra säger 

om en. Hur gör man då detta? Först och främst genom att skapa sig förståelse för de 

människor och grupper som påverkar och påverkas av ens organisation. Vid den omfattande 

Excellence-studien kom forskarna fram till att en framgångsrik PR-verksamhet präglas av att 

organisationens mål stämmer överens med intressenternas behov och förväntningar. Syftet 

med enkätundersökningen till kunderna och intervjuerna med återförsäljarna har därmed 

varit att kartlägga deras behov och förväntningar, samt undersöka hur de framställer Järbo 

Garn. Detta har i sin tur skapat ett komparativt resultat, där Järbo Garns mål kan mätas mot 

återförsäljarnas förväntningar och kundernas beteende. 

7.3.1 Återförsäljarna 
Vid intervjuerna framkom det att återförsäljarnas verksamhet präglas av ett antal faktorer; 

det finns dels en konkurrenssituation mellan dagligvaru- och fackhandeln där de mindre 

fackbutikerna har svårt att matcha de större butikerna vad gäller pris. Sen har vi efterfrågan, 

vilket regleras av lite olika saker. I vissa fall handlar det om butiksinnehavarens tycke och 

smak, i andra fall handlar det om kundernas efterfrågan. Angående kunderna så ser de flesta 

av respondenterna en allt större spridning bland åldrar, samtidigt som de lyfter sociala 

medier och den ökade digitaliseringen som en bidragande faktor till den ökade sticktrenden. 

Vid samtal om Järbo Garns konkurrenter förekommer tre aktörer; Svarta Fåret, Garnstudio 

och Sandnes. I förhållande till Järbo Garn så menar vissa att Svarta Fåret är bättre på pris, 

Garnstudio på att locka kunder till butikerna och Sandnes på framställningen av sin design. 

 

Järbo Garns främsta styrkor, som lyfts av alla respondenter, är företagets leveransförmåga 

och service. Många nämner även utbud, kvalité och design som framträdande. Carl Fenson 

och Helena Johansson talar om varumärket, som de menar lockar kunder till att handla. 

Intressant här är att det är representanterna från daglivaru- och näthandeln som nämner 

varumärket, inte fackhandlarna. Sammantaget verkar dock kunderna nöjda med Järbo Garn 

som leverantör, även om de ser vissa utvecklingsområden. Hemsidan är här ett 

återkommande tema; de respondenter som är i kontakt med den har alla något att tillägga. 

Vissa önskar fler sökfunktioner, medan Carl Fenson betonar att Järbo Garn generellt behöver 

bli ”[…]bättre på näthandel”. Ingela Pettersson vill se en ökad synlighet från företagets sida i 

tryckta medier, medan Annelie Lindell talar om en modernisering av Järbo Garns 

designframställning. Anneli Wecksell och Anna Tornelius skulle gärna se att företaget tog in 

ännu fler naturgarn, då de talar om en uppåtgående trend där. Avslutningsvis önskar Helena 

Johansson ett mindre glapp mellan säsongerna, då hon ibland har ”[…]tomt i hyllorna”.  
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Sammanfattningsvis framstår det som de aspekter som Järbo Garns återförsäljare väljer att 

lyfta stämmer förhållandevis bra överens med de som nämns av representanterna från Järbo 

Garn. Det framträder inga stora skillnader mellan resultaten, även om det finns vissa 

områden som kan behöva beaktas. Hemsidan framstår som en punkt som förmodligen bör 

ses över relativt snart, då den lyfts av i princip alla personer som har intervjuats. Vilken 

förmåga varumärket har för att locka kunder till de olika återförsäljarnas butiker är en annan 

intressant fråga, då det bara nämns i vissa sammanhang. Möjligtvis skulle det kunna vara så 

att varumärket har ett större genomslag hos vissa typer av kunder än hos andra, där 

fackbutikernas kunder har andra preferenser. Avslutningsvis är synligheten ett annat område 

som kan behövas se över, då det nämns i vissa sammanhang. Här kan det vara aktuellt att 

beakta vilka kanaler som kunden använder sig av, exempelvis genom att utgå från resultatet 

av enkätundersökningen. 

7.3.2 Kunderna 
Denna uppsats lutar sig mot en teoretisk ram där PR ses som den övergripande funktionen 

för att stärka relationen till sina intressenter, medan marknadsföring definieras som ett 

verktyg för att uppnå detta ändamål. Inom marknadsföringstraditionen strävar man efter att 

skapa förståelse för kundens beteende genom olika slags undersökningar. Där handlar det 

ofta om att ta reda på hur kunden orienterar sig genom att titta på aspekter som köpkriterier, 

influenser och vilka kanaler som används. De viktigaste insikterna från enkätundersökningen 

sammanfattas och diskuteras här i syfte att potentiellt öka Järbo Garns förståelse för sina 

kunder. 

  

Först och främst antyder enkätundersökningen att respondenterna helst gör sjalar, sockor, 

vantar eller tröjor när de handarbetar. Därefter kan man konstatera att respondenterna 

främst hämtar inspiration från olika digitala medier som bloggar, forum och andra sociala 

medier. I övrigt framstår det som att respondenterna ser kvalitet som det viktigaste kriteriet 

vid val av garn, samt att de främst kommer i kontakt med nya varumärken i sociala medier 

eller i fackbutiker. Dessutom går det att ana att det finns en potentiell möjlighet för Järbo 

Garn att stärka sin status bland kunderna, då de flesta av respondenterna ännu inte är trogna 

till något specifikt varumärke. Enkätundersökningen visar dessutom att respondenterna 

nästan uteslutande handlar i fackbutik eller på internet är också intressant, då det möjligen 

kan vara en föraning om hur marknaden kan komma att utvecklas. 
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7.4 Utvecklingsområden 
Här presenteras ett antal potentiella förslag till utvecklingsområden för Järbo Garn, baserat 

på resultatet, analysen och diskussionen. Förslagen bör främst ses som riktlinjer, då 

undersökningen trots allt är baserad på ett förhållandevis litet urval. 

 

Först och främst visar studiens resultat att det kan finnas ett behov av att samordna Järbo 

Garns externa kommunikation. Det framstår som att flera av företagets och återförsäljarnas 

representanter är överens om att Järbo Garn har ett starkt varumärke, men det framgår inte 

riktigt vad detta karaktäriseras av. Vissa menar att Järbo Garns styrka är deras design och 

familjaritet, medan andra antyder att det är deras service och kvalitet. Med detta sagt kan det 

finnas ett behov av att formulera någon form av kommunikativ grund, delvis baserat på 

resultatet från denna undersökning.  

 

Nästa utvecklingsområde handlar också om interaktionen med de olika intressenterna; vid 

intervjuundersökningen framgick det att målen som formuleras av representanterna från 

Järbo Garn stämmer relativt bra överens med återförsäljarnas förväntningar. Det framstår 

dock som att det kan finnas ett behov av att samla informationen om återförsäljarnas behov 

på en plats, då Järbo Garns representanter stundtals kommunicerar en splittrad bild. 

Dessutom verkar det som att representanterna från Järbo Garn har en ovana att interagera 

med slutkunderna, vilket antyder att företaget kan behöva samla in mer information om 

denna grupp. Potentiellt kan resultatet från enkätundersökningen användas som 

utgångspunkt för detta. 

 

Studien visar även att Järbo Garns hemsida kan behöva utvecklas; dess brister har 

diskuterats av såväl representanter från Järbo Garn och deras återförsäljare. Det främsta 

området som nämns är behovet av fler sökfunktioner. I övrigt har det även funnits önskemål 

om en ökad synlighet i dags- och veckopressen från flera av återförsäljarna, då de nämnt att 

deras kunder ofta efterfrågar produkter som de hittat i olika tidningar. Eftersom Järbo Garns 

design ofta nämns som en styrka kan det möjligtvis vara av intresse att förmedla här.  

 

Avslutningsvis antyder även uppsatsens resultat att Järbo Garn skulle kunna använda sig av 

sociala medier när de kommunicerar med sina potentiella kunder. Vid enkätundersökningen 

framkom det att närmare hälften av respondenterna i huvudsak inhämtar inspiration och 

information från forum, bloggar och andra sociala medier. Som en tydlig kontrast anger 

endast 2% att de använder grossisters kataloger som en inspirationskälla. I de sociala 

medierna verkar det alltså finnas en potential för Järbo Garn att stärka relationen till sina 

kunder. 
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7.5 Förslag till vidare forskning 
Här vill författaren lyfta ett antal förslag till vidare forskning; att utföra denna form av 

föranalys i ett större perspektiv med fler aktörer skulle kunna skapa ett intressant resultat. 

Här skulle forskare kunna bestämma sig för en specifik marknad, utgå från någon aktör i 

distributionskedjan och undersöka alla övriga parter på marknaden. Detta innebär således 

att även leverantörerna skulle inkluderas i forskningen. En annan intressant aspekt är att 

även intervjua konkurrenter till det undersökta företaget, vilket förmodligen skulle resultera i 

en mer fullständig bild av marknaden. Överhuvudtaget skulle det vara intressant att se fler 

studier där modeller och teorier från såväl marknadsföring, organisationskommunikation 

och PR tillämpas i syfte att kartlägga och utveckla organisationers kommunikation. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide Järbo Garn 
Inledning 

1. Berätta lite om Järbo Garn 

2. Beskriv dina uppgifter på företaget 

 

Företaget 

3. Varför tror du att era kunder och återförsäljare väljer just Järbo Garn? 

4. Vad är företagets styrka? 

5. Finns det några svaga punkter? 

 

Kunder och återförsäljare 

6. Hur skulle du beskriva era återförsäljare? 

7. Hur skulle du beskriva Järbo Garns kundkrets idag? 

8. Hur skulle du beskriva Järbo Garns kundkrets i de närmaste åren framöver? 

9. Några förändringar på gång? 

 

Marknaden 

10. Vilka är era största konkurrenter? 

11. Vad har dessa företag för styrkor? 

12. Hur skiljer de sig från er? 

13. Hur jobbar ni för att vara bättre än era konkurrenter? 

 

Framtiden 

14. Vad ser du som Järbo Garns största utmaningar? 

15. Vilka möjligheter ser du? 

16. Avslutningsvis, hur tror du att er marknad kommer att se ut i framtiden? 

 

Avslutning 

17. Om du inte har något mer att tillägga så är vi färdiga här! 

 

Tack för att du tog dig tid! 
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Bilaga 2 Intervjuguide återförsäljare 
Inledning 

1. Berätta lite om er verksamhet 

 

Marknadskommunikation 

2. Hur skulle du beskriva er kundkrets idag? 

3. Hur skulle du beskriva er kundkrets i de närmaste åren framöver? 

4. Hur arbetar ni för att locka fler kunder idag? 

5. Finns det något som ni skulle vilja utveckla? 

 

Om Järbo Garn 

6. Beskriv er relation till Järbo Garn 

7. Vad skulle du säga är företagets främsta styrka? 

8. Finns det några svaga punkter? 

 

Konkurrenter 

9. Vilka anser du är Järbo Garns främsta konkurrenter? 

10. Hur skiljer sig dessa från Järbo Garn? 

11. Vad är konkurrenternas specifika styrkor respektive svagheter? 

 

Köpbeteende 

12. Vilka egenskaper är viktigast för er vid val av leverantör? 

13. Vad är mindre viktigt? 

 

Avslutning 

14. Avslutningsvis, har du några utvecklingsförslag till Järbo Garn? 

 

Tack för att du tog din tid! 
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Bilaga 3 Enkät kunder 
1. Hur gammal är du?   < 24 år  ! 
    25-34 år  ! 
    35-44 år  ! 
    45-54 år  ! 
    55-64 år  ! 
    65 < år   !   
 
2. Vad handarbetar du vanligen?   Mössor  ! 
    Du kan kryssa i flera alternativ  Vantar  ! 
    Sockor  !
    Tröjor  ! 
    Barnkläder  ! 
    Inredningssaker  ! 
    Sjalar  ! 
    Annat:_________________ 
 
3. Var köper du oftast dina handarbetsprodukter? I handarbetsbutik ! 
    I dagligvarubutik ! 
    På internet  ! 
    Via postorder  ! 
    Mässor  ! 
    Annat sätt:______________ 
 
4. Var finner du inspiration till ditt handarbete?  Bloggar  ! 
    Du kan kryssa i flera alternativ  Internetforum  ! 
    Andra sociala medier ! 
    (ex Facebook, Pinterest) 
    Butikers hemsidor ! 
    Grossisters hemsidor ! 
    (ex Järbo Garn, DROPS design) 
    Veckotidningar  ! 
    Magasin  ! 
    Böcker  ! 
 
5. Vad är viktigast för dig vid val av grossist/varumärke? Kvalitet  !    
     (Exempelvis Järbo Garn, DROPS Design, Svarta Fåret) Egen kännedom  ! 
    Pris  ! 
    Utbud  ! 
    Annat:_________________ 
 
6. Hur ofta byter du mellan olika varumärken?  Hela tiden  ! 
    Ibland  ! 
    Sällan  ! 
    Aldrig  ! 
 
7. Var kommer du i kontakt med nya varumärken? I garnbutik  ! 
    I tidningar/magasin ! 
    På forum/bloggar ! 
    På butikers hemsidor !
    Via varumärkens hemsidor ! 
    Mässor  ! 
	   	   	   	   Annan plats:_____________ 
 

Om du vill ta del av slutresultatet, skriv din mail nedan: 

_______________________________________  Tack för din medverkan! 
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Bilaga 4 Missivbrev 

Hej! 

 

Mitt namn är Karl Yttermyr och jag studerar Medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå 

Universitet. Jag läser nu min sista termin och håller för fullt på att skriva mitt examensarbete i 

strategisk kommunikation. Min undersökning skrivs på uppdrag av garngrossisten Järbo Garn, och 

temat är Grossistens roll på handarbetsmarknaden.  

 

Syftet med undersökningen är att kartlägga olika möjligheter för Järbo Garn att stärka relationen till 

sina slutkonsumenter och återförsäljare. Tanken med denna enkät är alltså att dina svar tillsammans 

med de andras ska ligga till grund för utvecklingsförslag åt Järbo Garn, så att de kan förbättra sitt 

erbjudande till dig.  

 

Enkäten delas ut till personer som befinner sig på Syfestivalen i Stockholm, och den görs helt 

anonymt. Ingen som jobbar med eller tar del av den kommande rapporten kommer att veta vem som 

svarat vad.  

 

När du har fyllt i formuläret kan du lämna tillbaka det till mig. Har du några frågor eller funderingar 

är du välkommen att kontakta mig för mer information. 

 

Vill du ta del av rapporten kan du skriva din mail i slutet av formuläret, så skickar jag den till dig när 

allt är färdigt. 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Karl Yttermyr karl.yttermyr@gmail.com 070-817 99 52 

 


