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SAMMANFATTNING  
 
Titel: Lindex AB: Ett ledande företag inom modebranschen 

 

Datum: 2009-02-26 

 

Ämne/kurs: Examensprojekt i Innovationsteknik, 15 h.p. 

 

Författare: Eva Toma 

 

Handledare: Magnus Hoppe 

 

Nyckelord: Lindex, Innovationsprocesser, Förändringsledning, Innovation, Creativity, 

Organisation Development. 

 

Syfte: Syftet med studien är att explorativt undersöka om personal och chefer inom 

Lindex försäljningsorganisation har ändrat uppfattning om det egna företaget, samt i 

vilken mån det kan bevisas till en medvetet genomförd strategiförändring hos Lindex. 

 

Metod: Jag har valt att göra en kvalitativ studie i form av intervjuer med representanter 

från Lindex i form av enkäter riktade till butiksanställda på Lindex, samt en elektronisk 

intervju i form av mejl med en av Lindex butikschefer i Västerås.  

 

Slutsatser: Studien bekräftar att Lindex är ett innovativt och ledande modeföretag och 

har tillämpat ett nytänkande i sina strategier för att bli ett framgångsrikt modeföretag i 

Sverige och Europa. Studien visar också att utvecklingen tolkas som positiv ur 

personalens samt chefers uppfattning och dess iakttagelse. Ett par förslag på förbättring 

har jag kommit fram till, dessa förslag är baserat på mina observationer och på 

personalundersökningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3 
 

ABSTRACT  

 
Title: Lindex AB: A leading company in fashion industry    

 

Date: 2009-02-26 

 

Course: Graduation Project in Innovation Management, KIN180, 15 Swedish Credits 

 

Author: Eva Toma 

 

Advisor: Magnus Hoppe 

 

Key words: Lindex, Innovation, Creativity, Organization Development.  

 

Purpose: The purpose of this study is to examine if the employees and the managers in 

Lindex Company has changed the perception of their own company, and to what extent it 

can prove to a conscious change in strategy implemented in Lindex. 

 

Method: I chose to do a qualitative study in interview form with representatives from 

Lindex. The interviews were in form of questionnaires directed to the store employees on 

Lindex, and I conduct an electronic interview (an e-mail) with one of Lindex store 

managers in Vasteras.  

 

Conclusions: The study confirms that Lindex is an innovative and leading fashion 

company, and has applied an innovative thinking in their strategies to become a 

successful fashion company in both Sweden and Europe. The study also shows that the 

development interpreted as a positive from the employees and the executives view and its 

observation. A couple of suggestions for improvement, I have come to, which is based on 

my own observations and on the employee’s survey. 
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1. INLEDNING 
 

 

Kapitlet börjar med en presentation för problembakgrund, den följs av en 
problemdiskussion utifrån detta resonemang kommer jag fram till min 
problemformulering. Kapitlet innehåller även syfte, målgrupp, avgränsningar, samt 
uppsatsens disposition.   
 

 

1.1 PROBLEMBAKGRUND   
Det är uppenbart att den som håller sig kvar vid gammal arbetssätt och äldre tänkande 

misser nya möjligheter och chanser i livet, och det gäller även affärsmöjligheter. Ständiga 

förändringar och förbättringar är viktiga idag, man bör förnya sig, vara påhittig och se till 

att utveckla sina idéer som från början kan verka osäkra kan vara framtidens innovationer 

(Tidd et al 2005). Dundon (2005) skriver att innovation och nytänkande är nödvändiga, 

särskilt i dagens samhälle som också förändras och utvecklas. I min uppsats fokuserar jag 

på de förändringar som gäller framför allt organisationer och företag som verkligen bör 

prestera bättre och ge skickligare lösningar för att passa in i den ständigt utvecklade 

världen vi lever i. Företagen bör hantera innovation och nytänkande på ett bra sätt, just 

det sättet företaget använder sig av för att hantera innovationer är en stor anledning till 

varför vissa företag blir framgångsrika men andra inte (Tidd et al. 2005). Innovation är ett 

viktigt verktyg i dagens företag och organisation, det jag menar att de flesta företag måste 

vara medvetna om att ett innovativt tänkande är det som krävs för att kunna driva 

företaget till gott resultat (ibid.).  

 

Utifrån det faktum att innovation och nytänkande är oerhört viktiga inom verksamheten 

idag, bör företagen se till att förändrings- och utvecklingsprocessen är oavbrutet i 

verksamheten. Ett ständigt utvecklande och innovativ företag är en av de viktigaste 

ledtrådarna till framgång (Dundon, 2005). Därför bör verksamheterna tillämpa ett sort 

system som möjliggör utvecklingsprocesser inom företaget så att det kan uppdatera sig, 

för att passa in i de förändringar som marknaden genomgår.  

 

Mitt främsta intresse ligger i ämnet innovation och det innovativa agerande som tillämpas 

av många entreprenörer och företagare då de utveckla sin idé, sitt företag eller sin 

organisation.  Samt vilka innovativa strategier kan framhäva företagets framgång och hur 

man kan tillämpa dessa strategier. Innovation är ett ord som används ofta i dagsläget men 

frågan är hur man kan tillämpa innovationen i ett stort företag. Därför valde jag Lindex 

AB som är ett stort och känt företag i Sverige samt i övriga delar av Europa, enligt 

företaget. Det som intresserar mig är hur ett sådant företag kan förnya sig så att 

verksamheten skall kunna passa in i dagens marknad och om dessa förnyelser och 

förbättringar är bara tillfälliga eller långvariga händelser. 
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1.2 PROBLEMDISKUSSION  
Jag har valt att inom detaljhandeln fokusera på klädmarknaden som idag är en erfaren och 

mogen marknad och som är även utsatt för hård konkurrens. Marknaden består av stora 

och ett fåtal modekedjor som behärskar och dominerar marknaden, och har stora 

marknadsandelar. Jag har valt Lindex som fallföretag. Eftersom företaget framställer sig 

som ett av Sveriges ledande företag inom modebranschen. Samt har företaget under de 

senaste åren arbetat med förändring, det inträffar genom att företaget utvecklar sin 

position och satsar stort på marknadsföringen för att tydliggöra sitt nya koncept.  

 

Dessutom och utifrån det faktum att Lindex utsatts mycket i media de senaste åren först 

på grund av att företaget arbetar tillsammans med Emma Wiklund, och dels på grund av 

att företaget har bytt sitt koncept från ett dagligvaruföretag till ett modeföretag enligt VD 

Göran Bille och som också beskriver Lindex som ett dominerande och framgångsrikt 

företag i Sverige och därtill även i olika delar av Europa. Då Göran Bille tillträtt som VD 

för Lindex i 2004, har företaget börjat med utveckling och förändring. Den nya VD:n har 

påverkat företagets tankemönster, då han ansåg att kvinnor är det företaget strävar efter 

och det är de verksamheten måste uppmärksamma och värdera högst. Och just på grund 

av detta uppstod en mängd frågor om hur företaget har kunnat bevara sin position på 

marknaden och varför de är en av dagens ledande företag i den europeiska detaljhandeln. 

Det väcker frågan om företaget koncept och funderingar kring hur de har utvecklat sin 

lönande affärsidé till verklighet. Dessa reflektioner leder till i en tydligare 

problemställning till uppsatsen som tas upp som huvudfråga längre fram i texten.  

 

För min del är det intressant att följa upp Lindex för att veta mer om deras nya koncept 

och vilka innovationer de har anpassat inom verksamheten för att kunna vara ledande i 

dagsläge. I Sverige finns det flera stora modekedjor, vilket försvårar situationen till vilket 

företag som helst för att bevara sin position på marknaden. Detta gäller framförallt de 

kända och framgångrika företagen i landet såsom H & M, KappAhl, Gina Tricot, MQ, 

Lindex, Bik Bok, m.m. Modebranschen ändras hela tiden och påverkas direkt av nya 

trender och mode. Därför är det viktigt att aktörerna i denna bransch är uppdaterat. Jag 

tycker att de företag som vill ge bättre resultat och vill bli framgångsrika i en sådan 

bransch bör vara erfarna, informerat och uppdaterat om andra aktörer som konkurrar och 

om branschen. Det gäller att vara nytänkande, flexibla, att hitta nya genvägar som 

reducerar avståndet mellan konsumenten och företaget. 

 

Jag tycker att Lindex har använt sig av olika tillvägagångssätt som har spelat en viktig 

roll i verksamhetens utveckling. Då ledningen satsat på nya och modernare tankemönster 

det vill säga att ledningen börjar inse att förändringen är det enda väg om företaget vill 

överleva den hårda konkurrensen på marknaden. Och det har skapat en positiv intryck 

hos både butikschefer och personalen då de både känt på och upplevt förändringen. För 

just den anledningen anser jag att företagets image och position på marknaden har en 

viktig funktion i sin framgång. Det jag har lärt mig under innovationsprogrammet gång 

att hur företaget erbjuder tjänster och nya produkter till sina kunder har en stor betydelse i 

detaljhandelsvärld och konkurrenters värld. Att kunna erbjuda tjänster, plagg och varor 

med bra kvalitet och service är absolut en nödvändighet, allt eftersom det finns många 

andra konkurrenter som är ganska stora och har en stor inflytande på marknaden, och för 

kunden är det inte svårt att gå över till ett annat företag, utan det är företaget som förlorar 

sina kunder, enligt mitt tycke. På något sätt känner jag att kundens välbefinnande har en 
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avgörande betydelse i företagets framgång och jag anser att Lindex AB är en av de 

företag som fokuserar på sina kunder och dess välbefinnande. Lindex AB har utvecklats 

och man ser det tydligt på de plagg företaget lanserar, de nya tjänster som erbjuds och hur 

inredningen är modern och fräsch i butikerna.    

 

1.3 SYFTE 
 

 Syftet med studien är att explorativt undersöka om personal och chefer inom 

Lindex försäljningsorganisation har ändrat uppfattning om det egna företaget, 

samt i vilken mån det kan bevisas till en medvetet genomförd strategiförändring 

hos Lindex.  
 

 

1.4 PROBLEMFORMULERING  
 

 Hur kan olika innovativa strategier hjälpa oss att förstå de strategiska förändringar 

Lindex genomgått under de senare åren? 

 

1.5 MÅLGRUPP 
Denna C-uppsats riktar sig framförallt till studenter på Mälardalens högskola som 

studerar innovationsprogrammet och till de lärare som visar intresse. Uppsatsen kan även 

rikta sig till andra studenter och lärare som är intresserade av hur ett stort företag kan 

driva fram innovativa metoder för att genomföra ett förändringsarbete inom företaget och 

vilka faktorer kan leda ett företag att bli ledande på marknaden. En till grupp som är 

relevant är företaget Lindex AB, dess anställda och kunder. Jag hoppas att genom denna 

uppsats kan jag framföra och ge läsaren en bra förklaring om hur ett stort och känt företag 

kan använda olika innovativa teorier för att utveckla sin ställning på den 

konkurrensutsatta marknaden och förhoppningsvis kan jag genom denna uppsats hjälpa 

till med utveckling av verksamheten eller andra intresserade företag inom samma 

bransch.   

 

1.6 AVGRÄNSNINGAR  
Jag har valt att avgränsa mitt arbete till den svenska marknaden för att materialet ska bli 

mer förståeligt. Lindex konstaterar på sin hemsida att de är ett av de dominerande 

företagen inom modebranschen i den europeiska marknaden och inte minst i Sverige. Min 

studie riktar sig mot Lindex AB inom den svenska marknaden och eftersom butikerna är 

så geografiskt spridda över hela landet så har jag medvetet valt att studera och genomföra 

min undersökning och intervjuer i de butiker som finns inom min region det vill säga 

Västerås där jag bor. Jag har medvetet valt bort kunderna perspektiv i detta arbete, det vill 
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säga jag har inte gjort några undersökningar som inriktar sig på hur den enskilde kunden 

uppfattar det nya Lindex. 
 

 

1.7 DISPOSITION 
                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapital 2: Metod  
I detta avsnitt redogör jag för de metodval som jag använt mig av i min studie. Dessa 

innefattar metodansats och sedan representerar jag hur data har samlats in. Avslutningsvis 

tas käll- och metodkritik upp.  

 

Kapital 3: Teori  

I detta kapitel presenterar jag de teorier och modeller som jag har valt att använda mig av. 

Teorin behandlar först och främst innovation och innovativa strategier och involverar 

marknadsföring strategier som är en viktig del i detaljhandel värld.  

 

Kapital 4: Företagsbeskrivning  

            I detta kapitel redogör jag med en djup presentation för fallföretaget Lindex AB. 

   

Kapital 5: Empiri och analys  

Här redogör jag för det empiriska materialet som insamlats genom intervjun och enkät 

undersökningen med fallföretaget. Sedan analyserar jag min empiri och kopplar den till 

teorin.  

 

Kapital 6: Slutdiskussion  

Jag avslutar med en diskussion och presenterar de slutsatser jag kommit fram till, sedan 

skriver jag ner några råd/tips till fallföretaget och jag avslutar kapitlet med förslag till 

vidare forskning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

          Teori  
 
 

           
          Metod                                                            

Empiri & 
analys 

 
         

      Slutdiskussion 

     
           Företags- 

beskrivning 
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2. METOD 
 

 

I detta kapitel presenteras först de metoder jag har använt mig av i studien. Sedan följer 
en detaljerad redogörelse om hur jag har gått tillväga d.v.s. studiens genomförande, 
kapitlet innehåller även en beskrivning av olika typ av data insamling, studiens 
trovärdighet och avslutas med käll- och metod kritik.  

 
  

2.1  ETT HERMENEUTISKT SYNSÄTT 
Det är långt ifrån att allid förnuftet räcker till för att förstå en människa. När någon verkar 

handla ologiskt kan det nämligen bero på att han eller hon tänker, känner, upplever på ett 

annat sätt än jag själv gör. Här kan hermeneutikens lära vara till hjälp.  

 

Tolkningen och förståelsen är det vad hermeneutiken handlar i verkligheten om, detta 

innebär att tolka och förstå dessa människor som står runt omkring oss och samtidigt att 

tillämpa oss till vår omvärld och betrakta världen med nya inställningar (Kvale, 1997). 

Kvale, 1997 anser att forskningsintervju är en dialog angående den mänskliga 

livsvärlden, där den muntliga konversationen ändras till texter som ska tolkas och 

förtydligas. Alltså hermeneutiken är mycket relevant för intervjuforskning. En kvalitativ 

studie går ofta hand i hand med ett tolkande förhållningssätt (ibid.). Bryman och Bell 

(2003) skriver att kvalitativa forskningen lägger vikten vid hur individer uppfattar och 

tolkar sin sociala verklighet. Den framhåller generering av teorier och tolkningar i 

motsats till kvantitativ metod som med en objektivismisk utgångspunkt, ofta med hjälp av 

siffror och statistik, prövar existerande modeller och teorier (ibid.). Min roll i detta 

sammanhang är att göra en personlig tolkning av den intervjun jag genomfört och genom 

de intervjuer som redan finns publicerade på nätet, vilket i sin tur kan leda till en ökad 

kännedom och insikt för mitt syfte och att de kan ge en svar på min forskningsfråga 

(Kvale, 1997).  

 

2.2 KVALITATIVA METODER 
Med kvalitativa undersökningar menas de studier som syftar till att skapa bra förståelse, 

resultat och trovärdiga slutsatser med hjälp av kvalitativ analys, som grundas på kvalitativ 

data (Lundahl, 1999). Denna typ av undersökningar använder individer, grupper av 

individer och deras livsvärd och värderingar som material. En sådan metod ska främst 

hjälpa till att åstadkomma förståelse och insikt om att möjliggöra en givande och vettig 

redogörelse av individer, grupper, situationer och händelseförlopp och detta är 

utgångspunkten för dessa metoder (ibid.). Och här kan den hermeneutiska teorin vara till 

hjälp genom att skapa åsikt och samband för deltagare som i ett visst läge försöker 

behandla och lösa vissa problem (ibid.).  

Förförståelse är en viktig när det gäller de kvalitativa metoderna. Med förförståelse 

menas hur en människa uppfattar ett visst fenomen, och som man har fått genom bland 

annat egen upplevelse, kunskaper eller kanske genom ett annat rationellt arbete (Thurén, 

2007). De kvalitativa metoder handlar om hur forskarens uppfattar och tolkar de 
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informationer som samlas in av forskarens själv eller som redan står i förgrunden enligt 

Holme och Solvang (1997).  

 

Empiridelen har baserats på kvalitativa metoder. Kvalitativa metoder som enligt Holme 

och Solvang (1997)  har sin styrka för den visar helsituation vilket erbjuder en förhöjd 

tolkning av sociala förlopp och sammanhang. Genom att använda en kvalitativ metod har 

jag skapat mig och läsaren en förståelse för det problem jag undersöker. Halvorsen 

(1992) hävder att metoden är mest lämplig när forskaren vill granska ett fenomen som 

redan har inträffat.  

 

2.3 TVÅ VARIANTER AV DATAINSAMLING  
Insamling av data kan särskiljas mellan primär- och sekundärdata. Enligt Christensen 

(1998) så är primärdata de informationer som undersökaren själv samlat in, och det 

betraktas som ny data. Och med sekundärdata tycker Christensen (1998) alla information 

som redan finns och är insamlade av andra genom tidigare forskning. I detta arbete har 

jag använt mig av båda materialinsamlingen. Fokusen i denna studie ligger mest i de 

sekundära källor som redan finns publicerade på nätet. Anledningen är att jag inte lyckats 

samla in tillräckliga primärdata, vilket jag skall förklara noggrannare i texten nedan. Det 

jag vill uppmärksamma här är att jag har tagit fördel av de mångfald olika sekundära 

källor jag har samlat in då de har lagt till en hel del värdefulla informationer för mitt 

arbete.  

 

2.3.1 INSAMLING AV SEKUNDÄRDATA  

Teorin som används i uppsatsen byggdes främst att på sekundärdata. För att öka min 

kunskap inom området och närma mig ämnet började jag med att samla in sekundärdata 

genom att ta del av litteratur och artiklar som var relevanta för min forskningsfråga. Och 

för att få tag i ytterligare information för min forskningsfråga har jag främst sökt 

information från Märlardalens högskola databaser såsom Libris, Elin och Google Scholar. 

Jag har framförallt använt mig av vetenskapliga artiklar, för att kontinuerligt följa och 

uppdatera mina kunskaper om mitt utvalda undersökningsområde. Samt har jag läst 

igenom flertal dagspress artiklar för att kunna trovärdigt svara på min forskningsfråga. 

Därför och för just den anledning har tidningsartiklar en stor betydelse i de informationer 

jag har samlat in till min uppsats, orsaken är att det har varit svårt att kontakta de 

personer som direkt kan ge djupare och tydligare information om företaget. De artiklar 

som jag läst har också varit ett bidrag till min teoretiska referensram. De sökord som jag 

har använt är bland annat: Innovationsprocesser, förändringsledning, Creativity, 

Innovation, Organisation Development. Jag har försökt att göra en kombination av olika 

ord och översatt från engelska till svenska för att öka förståelsen och vidga 

informationen.  
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2.3.2 INSAMLING AV PRIMÄRDATA (INTERVJUN) 
För att besvara min frågeställning och för att komplettera den kunskap som mitt 

sekundära material gett mig har jag även samlat in primärdata. Primärdata samlades in på 

två olika sätt. Jag har dels genomfört en kvalitativ intervju (en mejlintervju) med 

butikschefen Sussanne Johansson på Lindex Hälla köpcenter i Västerås.  

Att endast genomföra en intervju men en butikschef beror på att det har varit väldigt svårt 

att kontakta någon av Lindex ledningen eller butikschefer. Jag gick personligen till 

Lindex butiker försökte ringa och mejla de för att få ut flera intervjuer men svaret jag fick 

var alltid negativ. Anledningen till att jag valde att intervjua en butikschef var på grund 

av jag ville göra en kombination mellan personalen syn och chefens syn på förändring 

inom företaget. Detta kan komplettera varanrandras perspektiv och ger en pålitligare 

uppfattning av min undersökning, enligt mitt tycke. 

 

2.4 STUDIENS GENOMFÖRANDE 

2.4.1 KVALITATIV UNDERSÖKNING BLAND ANSTÄLLDA(ENKÄTUNDERSÖKNING) 
För att kunna undersöka uppfattningen av de förändringarna som företaget har genomgått 

under de senare åren, har jag valt att genomföra en enkätundersökning bland 

butikspersonal på Lindex. Jag har medvetet valt att i denna enkät, framförallt använda 

mig av så kallade öppna frågor för att, och som Dahmström (2005) framställer det, få mer 

utförliga och varierade svar. Enkätfrågorna fokuserades på olika förändringar av 

företaget, butikerna och kunderna. Syftet är att få in de anställdas åsikter och 

observationer och utifrån detta kunna skapa en klarare bild av företagets utveckling och 

förändring från personalens perspektiv.  

2.4.2 INTERVJU  
Intervjun är en av datainsamlingsmetoder, då information skaffas genom att forskaren 

intervjuer personer som har den rätta kunskapen för att få svar på sin forskningsfråga. 

Intervjun sker i dialogform med intervjupersoner enligt Lundhal, (1999). Denna typ av 

insamlingen d.v.s. intervjuer är nödvändig i de flesta undersökningar. Datainsamling 

genom intervjuer förekommer t.ex. vid enkätundersökningar, fallstudier, deltagande 

observationer, vid experiment och rekrytering av personal osv. Intervjuer genomförs 

således i många olika syften och med flera olika metoder (ibid.). Jag har valt att göra en 

fallstudie som är enligt Yin (2003), en empirisk studie som undersöker ett fenomen i sin 

verkliga omgivning. Fallstudien är baserad på källor såsom olika datainsamling och 

analys som grundas på teoretiska antaganden. Fördelar med fallstudier är att den ger 

möjlighet att fånga mer komplexa sammanhang, som inte är synligt med andra metoder, 

samt så ger den helhetssyn på olika fenomen och man kan få ett större djup på 

undersökningen genom fallstudier. Medan de nackdelar med fallstudier kan vara att de är 

både tids- och resurskrävande och brist på noggrannhet och logik kan förekomma vid 

personliga tolkningar av information som samlas in av forskaren (Yin, 2003). 

 

I början av arbetet var planen att intervjua Lindex informationschef Sara Carlsson, men 

när jag kontaktade henne ville hon inte ställa upp på en intervju, orsaken var tidbrist. Då 

bestämde jag mig att gå vidare och fortsatt kontakta andra chefer inom företagets ledning 

men jag lyckades inte få tag på någon, därför har jag vänt mig till dem butiker som ligger 
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i Västerås och som var totalt tre butiker då gick jag dit och fick kontakta alla tre 

butikschefer men alla tre tackade nej till en intervju, anledningen var att de har det fullt 

upp till Jul. Men när jag återigen gick dit för att prata med dem och förklara min situation 

då fick jag mejl intervju en av butikschefer, då mejlade jag frågorna till chefen i samma 

dag och fick svaret efter ca tolv dagar, ändå anser jag att jag fick svar på de frågor som är 

relevanta till min undersökning. Samt kompletterade jag intervjun med flera intervjuer 

med några av butikens anställda. Utfyllnad skedde i form av en enkätundersökning med 

öppna och slutna frågor tanken var att denna enkätundersökning skulle komplettera 

chefens syn angående företagets framgång. Jag presenterade personalens svar i empirin 

då jag citerade de, samt jag har använt påhittade namn, för att ha kvar personalen 

anonyma, då jag bara har frågat efter kön i mitt enkätformulär.     

    

2.4.3 URVAL AV RESPONDENTER OCH BORTFALL 
Enkätundersökning började med att jag gick till Lindex butiker i Västerås. Då lämnade 

jag ut totalt 30 enkäter i tre Lindex butiker (i Punkt, Storagatan och Hälla shopping) 

under vecka 48. När jag besökte butikerna presenterade jag syftet med undersökningen 

och bad butikens anställda att fylla i enkäterna när de hade möjligheten. Jag fick ett 

positivt bemötande vid dessa besök och det gjorde att jag räknade med att få in cirka 20 

eller kanske 15 svar tillbaka, dock fick jag endast in 11 stycken när jag åkte runt för att 

samla in dem. Jag tror att motivet till bortfallet orsakades av tidpunkten, precis veckorna 

innan jul. Jag gjorde ett försök att få butiken i Eskilstuna intresserade av att delta i 

undersökningen, men eftersom de hade stressigt inför julen tyckte dem inte att det fanns 

tid att delta.  

 

2.5 TROVÄRDIGHET  
Vad det gäller kvalitativt tillvägagångssätt övervägs det granskade fenomenet efter 

datainsamlingen och att genom en noggrann undersökning försöker forskaren att svara på 

det problem han/hon utgått ifrån (Kvale, 1997). I mitt arbete har jag använt mig av både 

primär- och sekundärdata, då jag fann att dessa källor var relevanta till min 

forskningsfråga. När det gäller primärdata insamling hade jag genomfört två 

undersökningar en enkätundersökning på tre av Lindex butiker och en elektronisk 

intervju. Tanken bakom undersökningarna var att samla in personalens åsikter om Lindex 

framgång och utveckling, vilket skapar en bättre uppfattning för läsaren och för min 

forskningsfråga. Då hade personalen svarat på öppna och inga ledande frågeställningar. 

Enligt de kvalitativa undersökningarna måste frågorna i intervjun vara trovärdiga genom 

att vara väl utformade och att tydliga instruktioner överlämnas, samt så är det även viktigt 

att inga ledande frågor ställs.  

Jag är medveten om att kvalitén i mitt arbete kan minskas på grund av att jag inte kunde 

intervjua flera ansvariga chefer, och jag hade använt mig av gamla intervjuar som 

publicerades av andra. Dessutom så har jag fått ett bortfall på 19 enkäter av de 30 som jag 

hade tänkt samla in. Jag är medveten om att det kan påverka min resultatdel, då viktiga 

informationer kan ha förlorat. 
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2.6 KÄLL- OCH METODKRITIK 
På grund av att jag inte lyckades få tag på någon från Lindex ledningen för att genomföra 

någon intervju, har jag försökt hitta källor som är nyligen publicerats för att använda så 

aktuella informationer som möjligt, ändå har inte detta varit möjligt helt ut och vissa 

källor är alltså lite äldre. Jag är medveten om att detta kan påverka uppsatsens 

tillförlitlighet men jag har använt dem på grund av brist på information från primära 

källor. Dessutom så har jag varit noga vid skaffande av information på internet, jag har 

sett till att använda tillförlitliga källor som möjligt. Jag har också varit noga med att 

anteckna datum för publicering samt datum då sidan besöktes och andra informationens 

som författarens namn osv. Mycket information om företaget har jag skaffat från Lindex 

officiella hemsida. Information på deras hemsida är bra och jag anser den vara trovärdig 

och övertygande, detta är i fall företaget inte försöker ge läsaren felaktiga informationer 

för att skapa en positiv bild av företaget.  

 

Jag har använt mig av de metoder som jag anser vara mest lämpliga för att uppfylla 

studiens syfte. Under studiens början förväntade jag mig en något vänligare reaktion från 

Lindex sida och som jag tidigare nämnt har min avsikt varit att genomföra fler intervjuer 

med representanter från Lindex än vad jag har gjort, vilket skulle leda till ytterligare stöd 

i mitt arbete. Det var dessutom endast möjligt att genomföra en elektronisk intervju med 

en butikschef vilket inte ger samma närhet till personen som intervjuas under ett möte. 

Dessutom så kan en mejlintervju minska studiens tillförlitlighet eftersom vem som helst 

kan svara på frågorna och inte endast personen man avser att intervjua.  

 

Jag försökte avstå från att ställa in ledande frågor, orsaken var att få spontana svar från 

respondenten. Svaret på intervju frågorna har jag fått efter cirka 12 dagar. Hade mer tid 

funnits hade jag kunnat komma djupare in på ämnet och kunnat genomföra fler intervjuer 

med flera personer, ändå anser jag att dem viktigaste frågeställningarna besvarades. 

Svaren från personalenkäter har jag sammanställt på ett kvalitativt sätt, men från 30 

enkäter har jag fått tillbaka bara 11 när jag gick runt för att samla in dem, bortfallet blev 

på 19 enkäter. Trots allt försökte jag komplettera personalens svar med chefens svar för 

att få en djupare uppfattning om det jag vill undersöka. 
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3. TEORI 
 

 
I detta kapitel presenteras de teorier och modeller som är relevanta för min 
undersökning. Jag har valt att behandla fyra huvudperspektiv i min studie dessa är 
innovation, innovativa strategier, positioneringsstrategier ”differentiering och 
segmentering strategier ” och marknadsföringsstrategier. Valet av dessa perspektiv 
tagits för jag tror att de kan bidra till verksamhetens utveckling.  

 

 

3.1  INNOVATION        
 
”Idéer kommer inte flygande som fjärilar, de är resultatet av hårt arbete.”  

                                                                                                                      Rudolf Rolfs 

 
Innovation är ett begrepp som introducerades av Joseph Schumpeter, som är en 

österrikisk ekonom, som mest länkar entreprenörskap till innovation. Han var den förste 

ekonom som utmanande de klassiska nationalekonomier och dess försök att optimera 

befintliga resurser inom en stabil miljö och behandla störningar som yttre krafter, skriver 

Burns (2001, s.51). Schumpeter ansåg att genom förändring och förbättring kan man 

övervinna konkurrenter på marknaden.  

I enlighet med (nationalencyklopedin, 2008) innovation är ett nytt sätt att göra något, det 

kan hänvisa till stegvis, radikala och revolutionära förändringar i tänkande, produkter, 

processer och organisationer. En skillnad finns ju mellan en uppfinning som innebär att 

en idé har visat sig, och innovation som är framför allt idéer som tillämpas med 

framgång.  

Dundon (2005) definierar innovation som ”ett lönsamt genomförande av strategisk 

kreativitet”. Som företag eller organisation är det förstås detta man vill uppnå – ett 

organiserat, strategiskt och kreativt arbete som i slutändan förverkligas och når mätbara 

resultat. Burns (2001) anser att innovation är en illusorisk sak, det är vanligen i samband 

med utvecklingen av en ny eller bättre produkt eller process, ett extremt exempel skulle 

vara en ny uppfinning. Vidare skriver Burns (2001) att innovation är mer än bara 

uppfinning eller en ny produkt/tjänst på marknaden. Innovation kan handla om många 

saker, till exempel, ett bättre sätt i marknadsföringen av ett existerande produkt eller 

tjänst, eller ännu bättre sätt att dela ut eller främja en existerande produkt eller tjänst. 

Burns (2001) menar att innovation handlar mest om att göra saker annorlunda. Burns 

(2001) refererar till Bolton & Thomson (2000) som associerar uppfinning med kreativitet 

som kopplas i sin tur till praktisk verklighet (en produkt, till exempel) genom innovation. 

Johansson (2005) förknippar också kreativitet med innovation och han menar att 

kreativitet är att framkalla en ny och värdefull tankesätt och att innovation är att den 

kreativa tanken har förvekligats. Medan Grant (2005) ser på innovation som ett sätt att 

skapa nya produkter och processer genom att utveckla ny kunskap eller nya 

kombinationer av existerande kunskap, han anser att innovationer är ett resultat av nya 

tillämpningar av befintliga kunskaper. Målet med innovationer är en positiv förändring. 
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Innovationer som leder till ökad produktivitet är den grundläggande källan till ökat 

välstånd i ett företag (Tidd et al, 2005). 

 

3.1.1 INNOVATION ÄR FÖRÄNDRING  
Innovation innebär en förändring men alla förändringar behöver inte vara nya 

innovationer eller innebära betydelsefulla utvecklingar (Alvesson & Svenningsson, 

2007). En förändring handlar ofta om någon form av problemanalys och viljan att alltid 

bättra på en position (Fill, 2002). Förändringen handlar också om att på ett planerat sätt 

leda företaget från nuläge till önskat läge och att få med personalerna som påverkas av 

förändringen, enligt Alvesson & Svenningsson (2007). Syftet med förändringen är att på 

ett tidigt stadium se till att förändringen leder till de arbetsförmågor man strävar efter 

samt att generera förutsättningar för att mäta och analysera att det är ju det man vill nå 

(ibid.). För att lyckas framställa en varaktig och långsiktig tillväxt måste samtliga 

målgrupper medverka i en tidig fas av idén (ibid.). Enligt Tidd, et al. (2005) handlar 

innovation och framför allt om förändring inom ett företag eller en organisation.    

 

Därför han beskriver en uppdelning av olika innovationstyper i vad han kallar ”The 4P’s 

of innovation”. Den första typen kallas för Produktinnovationer och det innebär att 

förändringar i de saker (produktens/tjänster) som en organisation erbjuder till sina 

kunder. Processinnovationer, å andra sidan, inbegriper förändringar i hur dessa produkter 

skapas och levereras till kunden. Vidare skriver Tidd om den tredje typen som är 

Positionsinnovationer som är förändringar i hur produkter/tjänster ska presenteras och 

lanseras till nya målgrupper. Till sist skriver Tidd om Paradigminnovationer som syftar 

till att beskriva förändringar i de underliggande mentala modeller som identifierar vad 

organisationen gör. ”The 4P’s of Innovation” (ibid.) kan markeras på en modell som går 

från en inkrementell till radikala innovationer. Innovation är den drivande faktor som 

sätter igång förändringen (ibid.), och innovationen som inträffar i företaget kan vara 

olika, från små inkrementella framsteg till radikala ändringar (ibid.) (se figur 1). 

 

 

 

Källa: (Tidd et al 2005 s.13) 

(Figur1) 
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3.1.2 FÖRÄNDRING, VARFÖR? 

Enligt Sadler (1996) finns det fyra orsaker för att organisationer bör satsa på förändring 

och utveckling. Dessa orsaker är Politiska förändringar, Ekonomiska förändringar, 

Sociala förändringar och Teknologiska förändringar, detta faktorer kallas för PEST- 

analys som används av företaget för att analysera den yttre makro miljön, som företaget 

har verkan i.   

 

Politiska förändringar enligt Sadler (1996) kan direkt påverka företagets inställning, 

värderingar och attityder, dessutom så kan de inträffa på global, lokal och nationell sätt. 

Sedan skriver Sadler (1996) om de ekonomiska förändringar som innebär att 

marknadsförare måste ta hänsyn till läget för ett handelssystem ekonomin på kort och 

lång termer. Detta gäller särskilt när man planerar för internationell marknadsföring som 

sagt denna förändring kan delas upp i två kategorier (1) de kortsiktiga förändringarna som 

berör kanske bara företaget och dess anställda och detta leder kanske inte till välplanerade 

förändringar i företaget. Medan de (2) långsiktiga förändringar innebär då att företaget 

strategi måste ändras helt och detta leder till att tillvägagångssätten och arbetssätten 

måste ändras också. Sociala förändringar är de demografiska och kulturella aspekter av 

den yttre makromiljön. Dessa förändringar påverkar kundernas behov och storleken på 

potentiella marknader. Exempel på de sociala förändringarna är ålder distribution och 

befolkningens tillväxttakt. Vidare skriver Sadler (1996) om de teknologiska förändringar 

som kan påverka företaget genom att möjligtvis föra in nya produktionssystem och nya 

produkter eller tjänster.  

3.1.3 INNOVATION ÄR EN FUNKTIONELL PROCESS  
Innovation är en process inom en organisation i samband med förnyelse och förändring 

(Grant 2005). För att hantera innovation inom företaget behöver man samla på sig nya 

och gamla kunskaper för hur man ska genomföra förändringsarbetet. Innovation är en 

viktig aktivitet i samband med överlevnad och tillväxt inom vilket företag eller 

organisation som helst. Tidd et al. (2005) delar upp innovationsprocesser i fyra viktiga 

kategorier som den innovativa organisationen kan gå igenom. Dessa är Serching som 

innebär att skanna av miljön och söka effektivt efter (interna och externa) orsaker för en 

lyckad förändring, samt behandling av relevant information om hot och möjligheter för 

förändring inom företaget eller organisationen. Selecting som handlar om att fatta beslut, 

att göra en omvärldsanalys, att välj ut den metoden som passar bäst företagets utveckling. 

Företaget identifierar vilka förändringsmetoder som ska tillämpas. Implementering som 

föreställer en överföring av kapaciteten i de framkallande idéerna till något nytt och 

införa det i en intern eller extern marknad. Att göra detta är inte en enstaka händelse, utan 

kräver uppmärksamhet. Implementering sker genom tre steg som underlättar lanseringen 

av de nya utvecklingar och idéer i företaget eller organisationen som söker förändring 

dessa steg är: 

    

 Acquiring: att inhämta de utomliggande kunskaper och använda de som resurser 

för att möjliggöra innovation (till exempel genom att skapa något nytt genom F & 

U, marknadsundersökningar, osv., skaffa kunskap från annat håll via 

tekniköverföring, strategisk allians, osv.). 

 

 Executing: Genomförandet av projektet under förhållanden av osäkerhet som 

kräver omfattande problemlösning.  
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 Launching: Att starta innovationen inom företaget och hantera processen för en 

initial antagandet. 

 

 Sustaining: Att bevara anpassning och användning på lång sikt- eller undersöka 

den ursprungliga idén och ändra den – ”Reinnovation”. 

 

Till sist skriver Tidd (2005) om Learning phase som går ut på att ett företag har chansen 

att utvecklas, detta sker genom att företaget bygger upp sin kunskapsbas från tidigare 

erfarenheter och kan förbättra det gamla handlingssättet i system. En lärande organisation 

är en organisation som har utvecklat förmågan att ständigt kunna anpassa eller förändra 

sig efter marknadens krav. Personalen och ledningen lägger det gamla sättet att tänka på 

åt sidan, de lär sig att vara mer öppna i förhållande till varandra, de känner till hur deras 

organisation i själva verket arbetar, de genererar en visionsplan som alla stödjer och de 

arbetar utifrån denna plan som ska uppfyllas (Alvesson och Sveningsson, 2007). Det 

gäller att tänka på ett nytt sätt och att alla i organisationen är engagerade i 

förändringsarbete, då börjar företaget sätta igång med förändringsarbete.  

 

Enligt Bo Ahrenfelt (2001) finns det två olika typer av förändringar, förändringar av 

första ordning och förändringar av andra ordning. Förändring av första ordning gäller 

framförallt företagets inre system. Man tänker och löser sina problem på samma sätt som 

förr, man letar efter nya möjligheter med samma tillvägagångssätt som tidigare. Med 

denna typ av förändring behöver organisationen inte ändra sitt tankemönster och sitt 

organisatoriska utförande, men tillämpar istället nya kombinationer av gamla modeller. 

Det gör att företaget inte förändras helt, men ändå lyckas att passa in i det förändrade 

marknad. Förändring av andra ordning enligt Ahrenfelt (2001) då hela systemet 

förändras. Det gäller företaget tankemönstret och det organisatoriska utförande, de ska 

förändras och förbättras totalt. Vilket leder till att hela systemet förändras, och 

organisation tillämpar nya system.  

 

Van de Ven (1999), Tidd et al. (2005), Ahrenfelt (2001) samt andra forskare menar att 

innovationsförlopp ser olika ut hos olika organisationer men att de oftast byggs upp av 

liknande normer och element. Det är viktigt för en organisation att förstå begreppet 

innovation och att veta hur de olika elementen i en innovationsprocess normalt exponerar 

sig. Det ger företaget med värdefull empirisk fakta som de sedan kan använda för att 

analysera och för att utveckla en plan. Innovationsförloppet är annorlunda hos varje 

företag och bransch, och företagarna måste se till att utgå från sina egna regler och behöv 

och forma sitt eget system som passar företagets tillväxt bäst.  

 

3.2 ATT HA EN INNOVATIV STRATEGI  
Att ha en grundläggande affärsidé och en klar syn för vart man vill nå och hur man vill 

komma fram till det man söker är oerhört viktig för alla företag. Man måste först ha en 

genomtänkt strategi som gör att man steg för steg närmar sig dessa mål (Ahrenfelt, 2001). 

Ett nödvändigt verktyg vid dessa processer är att formulera tydliga och konkreta mål. 

Samt att ha en strategi för mål, utgångspunkt och utförande på individ, grupps, 

avdelnings, och organisation nivå (ibid.). Om företaget har bestämt sig för vilken 
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affärsområde som verksamheten ska verka i bör företaget se över de strategier som ska 

användas (ibid.). Det gäller att hitta aktiviteter som gör företaget unik från sina 

konkurrenter (Porter 1998). Strategi har flera definitioner som t.ex. ”Strategy is a pattern” 

skriver Mintzberg, et al. (1998, s.9). Författarna menar att strategi är ett mönster som är 

konsekvent i handlingssätt över tid. Medan Liljedahl (1987) skriver att syftet med 

strategin är att skapa och bevara konkurrensen och den blir då ett sätt att komma fram till 

företagens specifika mål. Liljedahl (1987) skriver att strategin handlar om förändring och 

utveckling, den är ett förlopp. Han menar att vår omgivning består av tusentals 

affärsmöjligheter, men det krävs intelligens och kreativitet för att upptäcka de. Strategi 

handlar om den långsiktiga inriktningen av en organisation enligt Johnson och Scholes, 

(2002). För att man skall få en enklare definition av begreppet Strategi eller utbyggnaden 

av strategin för ett framgångsrikt företag så här jag och enligt Grant (2005) resumerat 

definitionen i fyra punkter: 

  

 Mål som är enkel, metodiskt och långsiktigt. 

 Fullständig förståelse av konkurrenssituationen. 

 Objektiv värdering av resurser och möjligheter. 

 Effektiv implementering.  

 

Företaget strategier ska vara starkt befästa så att de kan utgöra en dominansbas för 

framtida planer (Grant, 2005). En riktig strategi går ut på att ständigt utveckla 

organisationen så att organisationen når de långsiktiga målen (Liljedahl, 1987). 

 
 

3.3 POSITIONERINGSSTRATEGI   
Detta perspektiv föreslogs ursprungligen av Ries och Trout 1972. De anger tre olika 

utvecklingsstadier; produkten stadium, en image stadium, och positions stadium, enligt 

Fill (2002).  

 
”Positionering är inte något man gör med en produkt. Positionering är vad man gör med 

sinnet hos en blivande köpare.” 

 (Kotler, 2003, s. 129)   

 

Liljedahl (1987) och Kotler (2003) är enade om både definitionen och tillämpningen av 

positioneringsstrategi i verksamheten. Då Liljedahl anser att positioneringsstrategi liknar 

mycket en företagsstrategi, syftet är att framkalla en välgrundad och hållbar 

konkurrensfördel. En position kan inte bara byggas på en marknadsföringskampanj, utan 

den behärskar allt inom företaget såsom varumärket och företaget alla aktiviteter. 

Positioneringsstrategi ska stå för allt som företaget presenterar och gör, menar (Mintzberg 

et al. 1998). Denne strategi är ett mycket viktigt verktyg inom företaget eftersom den 

leder till att företagets kunder skapar sig en uppfattning av alla information som når de 

från företaget (Mintzberg et al. 1998). Konsumenternas tolkning ger produkten en viktig 

ställning av varumärket i konsumenternas vetskap, det vill säga om någon information av 

produkten eller företaget uppfattas som negativ och omvänd av kunden kan det få 

märkbara konsekvenser. Detta ger en påtaglig förklaring till varför ett företag gör insats 

på positionering eftersom detta erbjuder företagets produkter en position och hög status 

på marknaden.   
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Chris Fill skriver i sin bok ”Marketing Communications” (2002) om att positionering är 

en process där företagets produktinformation förmedlas vilket gör att kunden betraktar 

strategin vara annorlunda i relation till konkurrenternas produkter, varor och tjänster. Och 

han menar att positioneringen visar var företaget har sin plats på marknaden. Samt tycker 

han att i företagets positioneringsstrategi gäller det att fastställa vilka produktvärden och 

konkurrensförmåner som ska uppfyllas är en del i företagets marknadskommunikation. 

Därför så måste produktvärden fokusera på allt det goda och tar fram produkter som inte 

kompromissar med kvalitet och effektivitet, enligt Fill (2002). Av den orsaken handlar 

positionering om hur företaget tolkas av kunden och det gäller därför att företaget 

utnyttjar sin ställning på marknaden, särskilt där det uppmanar en hög konkurrens. Att 

erbjuda en produkt som båda synlig och igenkänd av kunden ger företaget makt över sina 

konkurrenter när det gäller konsumentens köpbeslutsprocess. Enligt Fill (2002) då det 

inträffar ett jämt och utökat utbud av varor och tjänster på marknaden gäller det även för 

företaget att finna en produkt eller ett koncept som riktar sig till den ämnade målgruppen. 

 

Två positionerings varianter finns det enligt Fill (2002), de är funktionell positionering 

och emotionell positionering. Fill (2002) anser att företaget ska tillämpa den typen som 

passar strategin som är aktuell inom företaget. Funktionell positionering eller den 

praktiska positionering innebär att företaget satsar på de empiriska/ praktiska fördelarna 

hos produkten, medan emotionell positionering är mer fokuserat på individens välbehag 

och den sociala tillfredsställelsen. Tillfredsställelsen som upplevas av kunden är en viktig 

detalj som företaget måste se till när de lansera en vara eller en tjänst menar Kotler & 

Armstrong (1998), samtigit så måste företaget se till att de erbjuder högre värde än 

företagets konkurrenter erbjuder. 

Enligt Kotler & Armstrong (1998) handlar positionering om att designen av företagets 

profil och produktutbud och att det är i konsumenternas medvetande som företaget får en 

djuptänkt och utmärkande konkurrenskraftig position. Differentiering och segmentering 

är två olika tillvägagångssätt om företaget vill förstärka sin position på marknaden och 

här nedan ska jag förklara varför.  

3.3.1 DIFFERENTIERING OCH SEGMENTERING  
Differentiering och segmentering är två olika tillvägagångssätt som är av vikt när 

företaget satsar på att förstärka sin positioneringsstrategi på marknaden. Differentiering 

mäter i vilken utsträckning konkurrenter skiljer sig från varandra i en specifik marknad 

enligt Tidd, et, al. (2005). Differentiering inträffar när ett företag eller organisation skiljer 

sig från sina konkurrenter och det är ett välplanerat och strategiskt val av ett företag 

menar Grant (2005). Differentiering handlar om hur ett företag konkurrerar- det vill säga 

på vilka sätt kan företaget ge konsumenter unika erbjudanden. Sådana unika erbjudande 

kan omfattas av till exempel konsekvens "McDonald’s", tillförlitlighet ”Federal Express”, 

status ”American Express”, kvalitet ”BMW” och innovation ”Sony”.  

Medan segmentering är en funktion av marknadsstrukturen, segmentering handlar om när 

ett företag konkurrerar i form av kunder, målgrupper, platser och produkttyper (Grant, 

2005). I praktiken handlar det om vilka marknadssegment man ska exploatera, penetrera, 

försvara och avveckla, skriver Liljedahl (1987, s.11). 
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Förutom att besluta vilka segment av marknaden kommer det att vara företagets mål, 

måste företaget besluta om hur de kommer att skapa differentierade värdet för det riktade 

segmentet och vilka positioner man vill ha i dessa segment, hävdar Kotler (2003). En 

produktståndpunkt är hur produkten definitionernas av konsumenter på viktiga 

utmärkande egenskaper. När företaget lanserar en ny produkt måste företaget se till att 

produkten ska placeras i kundernas sinnen i förhållande till konkurrerande produkter 

(ibid.).  

Kotler (2003) nämner fyra olika sätt om man vill vara annorlunda på marknaden dessa är: 

Nya produkter: att hitta på nya lösningar och idéer som inte finns på marknaden. Men 

detta betyder att företaget utsätter sig för risk eftersom att lansera en ny produkt är 

mycket svårare än att bara utveckla en existerande produkt men samtidigt så har den en 

betydande bekräftande inverkan på företagets marknadsandelar och förändringar. Bättre 

produkter: Företaget måste erbjuda en bättre produkt än konkurrenternas produkter. Ofta 

handlar det om att en befintlig produkt har förbättrats och utvecklats. Billiga: kunden ska 

kunna köpa en liknande produkt till lägre pris. Och slutligen Snabba tjänster: Att minska 

den tiden som tar att använda att använda eller köpa en produkt eller tjänst.  

 

3.4 MARKNADSFÖRING  

Marknadsföring är en social och ledande process som riktar sig först och främst till 

individer och grupper för att de ska få tag i det de behöver och vill ha genom att skapa/ 

ersätta produkter och värderingar med andra ”kunder” menar Kotler & Armstrong (1998). 

Enligt Grönroos (2002) är marknadsföringen något som kan belysas på många sätt, 

marknadsföring kan definieras som ett sätt att tänka, ett sätt att organisera, den är en 

samling redskap, metoder och aktiviteter. Marknadsföring är normalt uppfattat som 

uppgift att skapa, främja och leverera varor och tjänster till konsumenter och företag. 

Grönroos (2002) menar att det är alltför många företag som tror att produkten måste 

tillverkas innan den marknadsförs för att sälja den. Dem använder marknadsföringen som 

engångshändelse istället för som en långsiktig händelse (Grönroos, 2002).  

Kotler & Armstrong (1998) anser att marknadsförnigs viktiga uppgift i företag är att vara 

pådrivare till företags strategi och tvinga igenom företagets löfte till kunderna. Vidare 

konstaterar Grönroos (2002) att många företag betraktar marknadsföringen som bara en 

samling redskap och metoder, och den tillhör en grupp specialiteter inom företag som 

bara kan och vet hur man använder de kunskaper och redskap. Att just betrakta 

marknadsföringen på detta sätt är alltid riskabelt sätt att se på marknaden. Grönroos ser 

på ”marknadsföring som ett antal idéer som måste integreras i hela företaget och styras 

av högsta ledningen” (Grönroos, 2002, s.261). Båda Grönroos (2002) och Kotler & 

Armstrong (1998) anser att kundrelationen är jätteviktigt faktor inom marknadsföringen.  

Kunderna uppfattas av företaget som siffror eller som en anonym massa om någon slutar 

vara kund så finns det alltid bilvande kunder som kan ta de lediga platserna. Medan 

kunden uppfattar relationen till butiken eller företagen ur helt annan synvinkel, denna 

relation bör företaget utveckla och bevara. Enligt Grönroos (2002) är kundrelation inget 

som bara kan trollas fram, det måste förtjänas, och detsamma ska gälla för relationer med 

distributörer, leverantörer, och andra partner.  

Grönroos (2002) nämner tre grundfaser som kan betraktas som givande för utvecklingen 

av kundrelationer och han kallar det för kundrelationens livscykel: 

 



22 
 

 

 Inledningsfas: här befinner sig kunden som inte känner till företagets erbjudande. 

 

 Inköpsfas: Om kunden är i behov av en särskilt produkt och anser att just detta 

företag kan tillgodose detta behov. Börjar kunden fundera på de möjligheter som 

företaget kan erbjuda, och mm kunden upplever företagets erbjudanden som 

positiv, kan det leda till at kunden bestämmer sig för att göra sitt första inköp.   

 

 Konsumtionsfas (eller nyttjandefas): I denna fas börjar kundens observationer 

av företagets erbjudande. Om kunden anser att företaget tar hand om de problem 

som kan han/hon stöttar på då börjar kunden uppleva företagets erbjudanden och 

tjänster som positiv fortsätter kundrelationen, och om kunden är missnöjd 

avbryter kunder relationen och det finns naturligtvis andra företag som erbjuder 

bättre tjänster och produkter.  

 

Enligt Grönroos (2002) är kunden inte längre passiv utan tar en del i tjänsteproduktionen. 

Det gäller ofta även i fråga om marknadsföring som riktar sig till andra företag. Ju fler 

tjänster som produceras i kundrelation desto viktigare är det för företag som marknadsför 

sig mot andra företag att förstå innebörden i tjänstekonkurrens och service management 

och marknadsföring. Nyckeln till att skapa varaktiga kundrelationer är att skapa högre 

kundnytta och belåtenhet. Nöjda kunder är mer välvilliga att vara trogna kunder och de 

ger företaget en större andel av sin verksamhet (Kotler & Armstrong, 1998). 
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4. FÖRETAGSBESKRIVNING 

 
 

I detta kapitel presenteras fallföretaget Lindex. Introduktionen behandlar information 
om företagets historia, affärsidé, konkurrensen, mål och vision och verksamhet. m.m. 
Samt en beskrivning av dem olika förändringar och kriser som företaget har gått igenom 
dem senaste åren. Kapitlet avslutas med finansiell information.  
 

 

 

4.1 FÖRETAGSPRESENTATION AV     

4.1.1 LINDEX HISTORIA  
Lindex öppnades först i Allingsås när Ingemar Boman och Bengt Rosell startade sin 

underklädesbutik ”Fynd” år 1954. År 1969 kompletterades underkläderna av damkläder 

och antalet butiker blev då 27 i Sverige, och under samma år öppnades den första Lindex 

butiken i Norge. I 1970-talet fortsatte Lindex sin utvidgning i Sverige och Norge. På 

1980-talet stora förändringar ägde rum i Lindex, 1982 köptes företaget av ICA Eol och 

utvidgningen fortsatte till länder som Danmark, Finland och Storbritannien. Under 

samma period hade Lindex också herrkläder genom anskaffningen av Gulins år 1988 och 

det var under samma period då barnkläderna kom in i butikerna.  

I slutet av 1980-talet var antal Lindex butiker i Sverige 227. På 1990-talet fokuserade 

företaget sig mest på butikerna i Sverige, Norge och Finland. År 1993 köptes företaget 

upp av Industri Kapital och i samma år såldes Gulins till norska Adelsten. Företaget 

noteras på Stockholmsbörsen på 1990-talet. I slutet av 1990-talet öppnades butiker i 

Tyskland och vissa utvalda butiker börjar sälja kosmetika. År 1998 köpte Lindex 

varumärket Fix och Lindex Club startades  

(www.lindex.com, verksamhetspresentation, Historik) 

4.1.2 LINDEX I KRISER  

År 2002 köpte Lindex underklädeskedjan Twilfit och i september efter tre år d.v.s. 2005 

sålde företaget klädkedjan Twilfit, anledningen var att ”Twilfit har gått med förlust och 

tagit rätt mycket fokus från oss. Vi tror att försäljningen är rätt för både Twilfit och oss”, 

säger Lindex VD Göran Bille till TT (www.aftonbladet.se , 2005-07-04).  

År 2007 började det gå dåligt för Lindex i Tyskland, det var mest på grund av stora 

ekonomiska problem på den tyska marknaden. Det handlade om en lägre försäljning av 

damkläder vilket i sin tur försämrade verksamhetens vinst under samma år. Därför 

beslutade ledningen sig för att avveckla företaget i Tyskland.  

Enligt kuriren.se har företaget Lindex gått i förluster sedan etableringen i Tyskland år 

1998. "Verksamheten i Tyskland har inte nått de uppställda målen" skriver VD:n Göran 

Bille i ett pressmeddelande enligt www.di.sen (2006-12-19). Men torts avvecklingen har 

företaget 22 butiker i Tyskland de flesta är lokaliserade i Nordrhien- Westfahlen, enligt 

Landschef Anita Strandberg.  

 

 

http://www.lindex.com/
http://www.aftonbladet.se/
http://www.di.sen/


24 
 

4.1.3 LINDEX UTVECKLING OCH AFFÄRSIDÉ 

Lindex huvudkontor ligger i Göteborg, och antalet medarbetare ökat under 2006/07 till 

totalt 5000 anställda. Och år 2008 hade Lindex cirka 350 butiker, enligt Lindex 

pressmeddelande (www.lindex.com/se/information/Press ). Företaget affärsidé är ”att 

erbjuda kvinnor ett inspirerande och prisvärt mode” enligt företagets pressmeddelande 

(www.lindex.com/Information/Press 2008). Företaget vill åstadkomma det genom att 

erbjuda alla kvinnor en kollektion som är både till bra priser och har bra kvalitet och 

passform. Lindex vill dessutom framträda och framhäva sig som en 

underklädesspecialist, vilket var/är företagets varumärke från början.  

4.1.4 KONKURRENSEN  

Konkurrensen är hård inom detaljhandeln, det är ganska uppenbart då är det flertal mode 

företag, stora som små konkurrerar för att nå upp till kunden och vinna marknadsandelen. 

Till Lindex konkurrenter befinner sig främst andra modekedjor, som till exempel ”i 

Sverige, Norge och Finland konkurrerar Lindex främst med H & M och KappAhl” enligt 

företagets årsredovisning 2006/07. Men även Cubus, Vero Moda och även lokala kedjor 

på olika ställen i Europa och i världen. Lindex möts dessutom konkurrens från mindre 

damunderkläders och kosmetiska butiker (Årsberättelse 2007,Lindex s. 20).  

4.1.5 FÖRETAGET UTVECKLAR KONCEPTET OCH ÄR MILJÖVÄNLIG  

Lindex sortimentet inkluderar olika koncept inom damkonfektion, underkläder, 

barnkläder och kosmetik (www.lindex.com/se/Information, “Om Lindex” ). För ca 3 år 

sedan startade Lindex ledningen processen att utveckla företagets koncept. De viktigaste 

målen för Lindex är att öka lönsamheten och stärka sin position på marknaden. Koncept 

utveckling behandlar modet och modekänslan i företaget, det hände genom att skapa 

produktivare organisation och genom en variation av olika erbjudande till olika 

målgrupper (www.lindex.com/se/Information, “Om Lindex” ). Och som reaktion på 

klimathotet och miljöpåverkan har företaget ökat satsningar på miljön och 

hållbarutveckling. Företaget är miljömedvetet nu mer än någonsin. Det bekräftas av 

informationschefen Sara Carlsson ”att tänka resurssnålt och miljövänligt går hand i hand 

med prisvärt mode” (www.tidningenchef.com 2008-05-13). Enligt Lindex hemsida har 

företaget redan producerat ekologiska dam- och barnkläder, samt bikini från gamla 

textilier och PET-flaskor. Därtill har företaget minskat sin pappersförbrukning med 10 % 

det senaste året.  

4.1.6 MÅL OCH VISION  

När det gäller företaget mål och vision, märker man en tydlig förändring, enligt VD:n 

Göran Bille som påstår att ”Lindex nya vision – Modeupplevelse i världsklass – tar 

företaget oss nu med spänning i riktning mot det kommande verksamhetsåret. 

Modeupplevelse i världsklass betyder för förtaget att hela organisationen arbetar 

tillsammans och bildar en aldrig avbruten kedja” enligt VD: Göran Bille (Lindex 

årsredovisning 2006/07 verksamhetspresentation).  

4.1.7  STORA FÖRÄNDRINGAR INOM VERKSAMHETEN  

Lindex har gått genom stora förändringar särkilt i mitten av 2000, företaget börjat satsa 

på att tydliggöra Lindex image och mål.  En del av förändringsarbetet har handlat om att 

ta fram ett nytt koncept. Företaget är inte längre ett dagligvaruföretag där underkläder 

spelade den största rollen i företagets image, påstår Göran Bille Lindex VD (www.idg.se    

http://www.lindex.com/se/information/Press
http://www.lindex.com/Information/Press
http://www.lindex.com/se/Information
http://www.lindex.com/se/Information
http://www.tidningenchef.com/
http://www.idg.se/
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2008-08-22). Idén bakom koncept utveckling är att skapa en kvinnligare känsla och 

betona modet med stöd av en mjukare inredning. ”Det handlar om en helhet av fina 

fönster, vackra varor, inbjudande entréer, butiker som inspirerar, snygga annonser och 

duktiga medarbetare som tar hand om kunderna på ett fantastiskt sätt” skriver VD:n 

Göran Bille i Lindex årsredovisning 2006/07 (www.investors.lindex.com,  23.03.2009). 

Utvecklingar i organisationen berör allt från val av sortiment och inköp av olika plagg 

och skönhetsvård, till design av butiker. Dessutom val av kampanjmaterial som har haft 

för syfte att påtagligt ansluta märket Lindex till mode och trendig design. Företagets 

samarbete med en känd modell och de stora satsningarna på internet ”online shopping” 

har varit betydelsefulla åtgärder i förändringsarbetet inom företaget. Allt detta har gjort 

att Lindex förändrats och utvecklats de senaste åren (www.lindex.com/se/Information, ). 

4.1.8  EKONOMISK UTVECKLING  

När det gäller försäljningen har Lindex ökat och utvecklat sin försäljning i fem olika 

geografiska marknader dessa är ”Sverige, Norge, Finland, Baltikum och Tjeckien” under 

år 2007. Detta tyder på en stark ekonomisk utveckling och en växande privat konsumtion. 

”År 2007 ökat Lindex försäljning av kläder med 2,4 % till både värde och volym i 

Sverige, landet räknas som en av största marknader för Lindex. Lindex koncernens 

försäljning år 2007 uppgick till 704,9 miljoner euro” enligt (www.cou.fi/ajankohtaista ,  

årsberättelse 2007, Lindex. s.20). Den höga försäljningen kan vara en bekräftelse på att 

företaget i verkligheten har satsat på förändring och att det nya konceptet drar till sig nya 

kunder åtminstone i Sverige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.investors.lindex.com/
http://www.lindex.com/se/Information
http://www.cou.fi/ajankohtaista
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5. EMPIRI OCH ANALYS 
 

 

 

Den empiriska undersökningen i min uppsats utgörs både av sekundär- och primärdata. I 
detta avsnitt kommer jag att sammanställa de olika respondenternas svar utifrån 
enkätsvaren och intervjun (empirin) för att sedan göra en analys och tolkar dessa svar, 
samt kopplar svaren till teorin som pressenterats i kapitel 3. Empirin bygger på en öppen 
enkätundersökning besvarades av 11 personer från personalen i butikerna och en 
mejlintervju med en butikschef, både undersökningar inträffat i Västerås. Samtidigt har 
jag använt mig av äldre intervjuer som redan finns publicerat på nätet med verksamhets 
ledning. Först ska jag presentera personalens uppfattningar kring förändringen i 
företaget och sedan följer en presentation av både chefens/ ledningens uppfattning 
kring samma ämne.  
 

 

5.1 ALLMÄNT OM INNOVATION OCH FÖRÄNDRING UR 

MEDARBETARNAS PERSPEKTIV 
För att få en klarare bild av företaget jag undersöker, har jag genomfört en 

enkätundersökning hos Lindex anställda i Västerås. Deltagare fick svara på allmänna 

frågor angående förtaget och dess förändring.  Dessa frågor handlade om ålder, antal år 

som anställd, om de anställda är medvetna om de förändringarna som sker i företaget, har 

de anställda en känsla av att de deltar i förändringsarbete eller de kanske bidrar med 

något extra till företaget, hur dem anställda uppfattar innovation och förändring osv. inom 

företaget (se bilaga 1). Med tanke på dem få svar jag har fått tillbaka, har jag 

sammanfattat alla svar i olika kategorier vilket ger läsaren en enklare och mer 

övergripande bild om medarbetarnas åsikter kring Lindex. Här vill jag uppmärksamma 

läsaren att jag har använt mig av påhittade namn, anledningen är att personalen svarat på 

anonyma enkäter.  

 

Innovation är  
Enligt teorin ska man separera mellan en ”Innovation” och en ”Uppfinning”. Då en 

uppfinning endast är en lösning på ett problem eller en situation i ett företag. Medan en 

innovation omfattar en varaktig lösning på hur problemet ska behandlas långsiktigt.  

Medarbetarna uppfattar innovation och uppfinning på nästan samma sätt. Medarbetarna 

fått svara på frågan hur definierar de en innovation, svaret jag fått varit i princip likadant, 

att kunna ta hand om kunden, att vara delaktiga och positiva på jobbet, och att utveckla 

och förnya sig på jobbet så att de kan medverkar i butiken och företaget. Men ändå fanns 

det en del intressanta kommentarer för ordet innovation. En del tyckte att innovation är 

bara en nyuppfinning att man ska börja från grunden då kan man kalla processen 

innovativ andra tyckte att innovation är en ständig process som ska pågå hela tiden i 

företaget. Enligt medarbetarnas svar på enkäten så ser man en koppling mellan företaget 

ställning till begreppet innovation och medarbetarnas uppfattning.  
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”att vara innovativ är att våga tänka annorlunda att kunna hitta nya idéer hela tiden iden 

de behöver inte vara lyssnade hela tiden, men att kunna se på saken från olika håll är en 

positiv förbättring i sig”, skriver Marina i sitt enkätformulär. 

Lena skriver ”Jag känner mig innovativ när jag tänker nytt och framåt”. Medan Åsa 

skriver ”jag är innovativ när jag utför mitt arbete med en positiv attityd”. 

 

Andra medarbetare ansåg att dem upplever att Lindex är ett innovativt företag genom att 

den värderar kunden högst. För att Lindex lanserar olika produkter hela tiden och man ser 

tydligt att många ändringar pågår främst de senaste åren. Företaget erbjuder olika 

produkter till olika åldrar dem bygger upp goda varaktiga relationer med sina kunder 

genom att tänka nytt och fräsch. Det kan man se tydligt genom Sussans kommentar: 

 

”Jag känner mig som mest innovativ när jag lyckas tilltala kunder” och ”Jag försöker 

även att uppföra bra och varaktiga relationer med butikens kunder”. 

 

Ordet innovation uppfattas på olika sätt hos medarbetarna på Lindex men grund tanken är 

att dem vill framhäva nya taktiker och nya relationer med kunden.  

 

Kundens reaktion på förändringen  
Medarbetarna har olika och varierad kommentarer angående förändringen i företaget och 

på de faktorer som ligger bakom Lindex nya profil. Men allmänt enligt butikspersonalen 

har effekterna från konsumenterna varit positiva och bekräftande därefter förändringen. 

Personalen anser att kunderna har intryck av att sortimenterna och klädesplaggen är 

prydligare och modernare. Personalen har till och med märkt att fler unga kunder handlar 

på Lindex nu. Konsumenterna anser att butikerna har snyggare plagg och undrar ofta om 

de plagg dem ser i Lindex annonseringar och reklamer, enligt butiksanställda.  

 

Mona skriver ”Ja, nu har jag jobbat i 1,5 år här och jag har märkt att det är ju alltmer 

unga kvinnor som handlar här, det är jättebra tycker jag” 

 

Företaget börjar få nya kunder och målgrupper, samt tror medarbetare att företaget 

behåller sina gamla kunder också. Detta enligt medarbetarna sker genom ett balanssystem 

då företaget har satsat mer på att erbjuda kunder ytterligare tjänster och kläder för alla 

smak. Det tyder på att Lindex satsar på att hitta nya positioneringsstrategier, genom att 

utveckla de produkter företaget har i dagsläget. Detta stämmer med (Mintzberg et al. 

1998) som ger positioneringsstrategi en mycket viktigt roll om företaget vill nå nya 

målgrupper, den är ett mycket viktigt verktyg inom företaget, eftersom den leder till att 

företagets kunder skapar sig en uppfattning av alla information och erbjudanden. 

 

Att vara anställd på Lindex  
Jobbet på Lindex har fått mer struktur och ordning sedan förändringen, anser 

medarbetarna. En känsla av trevnad och tillfredställe har de medarbetarna på jobbet och 

dem förändringar som sker i företaget och i arbetsuppgifterna får dem att trivas på jobbet, 

som i sin tur är en av anledningarna till den goda hållbara företagskulturen. Medarbetarna 

anser också att Lindex är ett målmedvetet företag och detta leder till att de trivs på jobbet 

och detta i sin tur gör att medarbetarna bidrar till utvecklingen inom företaget med de 

goda bemötande och att själva försöker vara innovativa på arbetsplatsen.  
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Enligt medarbetarna har företaget också utvecklats via den bättre och välplanerade 

informationsöverföringen mellan företaget och dess kunder. Och att företaget är bättre på 

att samarbeta med kunder. Stora förändringar har skett inom företaget de senaste åren och 

det är medarbetare medvetna om. Vad det gäller ledningen och företagets värderingar så 

stämmer det med de svar jag har fått. 

 

Anita skriver ”kunnig ledning, fullkomliga värderingar. Dessutom toppen 

arbetskollegor". 

 

Enligt enkätsvaren blir medarbetarna ständig informerade om de omväxlingar och 

ändringar som bestämds av företagets ledning och personalerna anser att de informationer 

de får är tillräckligt bra för att kunna uppfylla företagets krav,  

 

Johanna kommenterar ”mina möjligheter att vara med och påverka mitt arbete eller 

andra frågor i butiken är mycket uppskattat”. 

 

Medarbetare bidrar till utvecklingen genom att tänka positiv, utveckla sig inom de 

områden medarbetaren verkar i. Enligt Sandy var det viktigt att ”att rätta sig efter 

utvecklingar och uppmärksamma de områden man bör satsa mer på”.  

 
Kunden  
En faktor som jag framhävt i min enkätundersökning är ”Kunden”. Lindex medarbetare 

är väldigt medvetna om att kunder är ett mycket viktigt element inom företaget, nöjda 

kunder är det företaget strävar efter. Medarbetarna vet att kundens tillfredställelse och 

trivsel har en framstående roll för Lindex. Medarbetarna påstår att det viktig att börja med 

att generera goda relationer och informationsöverföringar med butikskunder och detta 

genom att vara mottagliga, lyhörda, tillfredställa deras behov och önskemål. Samt ser de 

till att kunden har fått en positiv uppfattning av butiken och dess anställda, vilket gör att 

kunden kommer tillbaka. Mintzberg et al. (1998) anser att konsumenternas tolkning ger 

produkten en viktigit position av varumärket i kundernas vetskap, om information om 

produkten eller företaget uppfattas som negativ och omvänd kan det få märkbara 

konsekvenser. 
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5.2 INNOVATION OCH FÖRÄNDRING UR CHEFENS/LEDNINGENS 

PERSPEKTIV  

”Vi vill inte bara få upp engagemanget, utan också nå en förändring genom att ändra 

vanor och attityder.” 
 Sara Carlsson informationschef  

(tidningenchef.com, 2008-05-13)  

 

Innovation är 
Sussanne Johansson är Lindex butikschefer på Hälla shopping i Västerås. Som chef anser 

hon att innovation är ett oerhört viktigt begrepp i dagens samhälle och inte minst inom 

detalj- och konfektionshandel. Sussannes uppfattning om innovation stämmer i stort sätt 

överens med butikens anställda. Hon anser att innovation är kreativitet. Innovation är att 

tänka kreativt på nya handlingssätt. Innovation handlar om att våga förändra och skapa 

nya möjligheter för att underlätta utvecklingsprocessen inom ett företag. Enligt Burns 

(2001) innovation handlar mest om att göra saker på annat sätt.  

 

Kundens reaktion på förändringen 
Samtliga chefer och personal inom företaget är medvetna om att Lindex har genomgått 

stora och små förändringar detta har gjort att företaget har utvecklat och har fått in nya 

kunder och nya målgrupper. Samt så är de gamla kunder mer nöjda än någonsin, och båda 

chefer och företagets anställda har samarbetat för att få bättre resultat, påstår Sussanne. 

Enligt chefen har butikerna fått unga besökare och efterfrågan efter butikens plagg ökar i 

samband med de nya reklamkampanjerna med Emma Wiklund. Alvesson & 

Svenningsson, (2007) beskriver förändring som en process som handlar om att på ett 

planerat sätt leda företaget från nuläge till önskat läge och att få med personalerna som 

påverkas av förändringen.  

 
Lindex har gått genom kritiska förluster genom åren och den hårda konkurrensen på 

marknaden gör det svårare för företaget att sitta stilla utan att tillämpa en förändring. Just 

för dem orsaker har ledning sett till att hitta nya möjligheter för att kunna hitta dem rätta 

positionering strategier på marknaden, påstår Sussanne. Och hon tillägger att dessa 

förändringar har börjat då den nya VD Göran Bille kom till företaget då den riktiga 

förändringsarbete påbörjat och arbetet är fortfarande aktuell i Lindex. Det tar tid att 

genomföra en fullständig förändring det är en lång process som kräver tid, menar 

butikschefen Sussanne. Hon hävdar att förändringen omfattar miljön, modevariationer, 

priser, lokaler och värderingar m.m. Vilket stämmer med Sadler (1996) då han 

konstaterar att varje organisation bör förändras och utvecklas. Samt så förklarar han fyra 

orsaker som tvingar ett företag till att genomföra förändringsarbete. Dessa orsaker är den 

politiska, ekonomiska, sociala och teknologiska förändringar, detta faktorer kallas för 

PEST- analys som används av företaget för att analysera den yttre makromiljön företaget 

handlar i.  

 

I Lindex AB är det flera orsaker som lett till förändring. Lindex ledningen är medveten 

om sin omvärld som är i en ständig utveckling. Angående de politiska förändringarna har 

Lindex satsat oerhört mycket på mode och miljö, påstår Sara Carlsson 

(tidningenchef.com, 2008-05-13) ”Lindex producerar en miljon ekologiska plagg”, hon 

http://www.tidningenchef.com/
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hävdar att företaget har minskat sin energi och pappersförbrukning radikalt. Detta 

bekräftar Sadlers teori om att de politiska frågorna förändrar företagets värderingar och 

tänkandet. Lindex ledning är medveten om att miljön är ett het politiskt fråga i dagsläge 

och istället för att bara fokusera på kläder har företaget sett till att ta sitt ansvar för 

miljön. Detta bekräftas av Sara Carlsson ”vi har också fokus på att få nöjdare kunder och 

medarbetare. Därför vill vi ta ett socialt ansvar och bidra till en god miljö.” 

(tidningenchef.com, 2008-05-13).  

Butikschefen Sussanne hävder att miljön är oerhört viktig i butikerna då hon som 

butikschef är ansvarig för att skicka vissa av butikens anställda till CSR utbildningen 

”CSR står för Corporate Social Responsibility” och det ”innebär att företaget visar sitt 

intresse för samhällsansvar, socialt ansvar eller hållbar utveckling”.  

 
Ekonomiska förändringar har stor inverkan på företagets utveckling, enligt Sadler (1996) 

inträffar de ekonomiska förändringarna genom att marknadsförare måste ta hänsyn till 

läget för ett handelssystem ekonomin på kort och lång termer. Lindex företaget har 

påverkats starkt av de ekonomiska förändringarna, och ett exempel på detta är när 

klädkedjan beslutade att sälj till underpris den förlustdrabbade verksamheten i Tyskland, 

enligt e24.se (2006-12-06).  

 

”Tyskland har varit en kvarnsten för Lindex sedan intåget och i sitt fjärde kvartal 

redovisade Lindex en förlust på 17 miljoner kronor i den tyska verksamheten. Det var 

större förluster än förväntat och kedjan tvingade ändra sina förutsägelser om att 

Tyskland skulle bli lönsamt senast under innevarande kvartal”, 

 säger VD:n Göran Bille till tidningen e24.se (2006-12-06). 

 

Denna förlust kan drabba vilken företag som helst men lösningar är det företaget måste 

ägna sig åt är nya tillvägagångssätt efter stora förluster. En sådan förlust kan påverka 

företaget kapital dramatisk och detta gör att ledningen hittar andra lösningar för att kunna 

uppleva förlusten. Detta har Lindex tillämpat genom expanderingen vilket är snabb men 

strategiskt tillväxt,  

 

"När vi tittar på de övriga marknader där vi befinner oss, och lägger till Tjeckien, så 

hamnar vi på 75 eller strax över. Däremot ger det (utträdet ur Tyskland) oss utrymme till 

att snabbare undersöka andra möjligheter utan att för den sakens skull säga att vi ska 

öppna i något nytt land innan 2009",  

säger Göran Bille till e24.se (2006-12-27),  

 

det är de långsiktiga mål för Lindex, vilket är att öppna 75-100 nya butiker till och med 

verksamhetsåret 2008/2009. 

 

De sociala förändringar kan ha en stor innebörd i företagets profil menar Sadler (1996) då 

det involverar andra människor från utsidan, företaget påverkas av olika yttre faktorer till 

exempel vilket land företagets befinner sig i, vilken religion dominerar i landet osv. 

Enligt informationschefen Sara Carlsson som hävdar att företagets satsning på 

miljöfrågor leder till att företaget bidrar till en bättre omvärld ”företaget har också fokus 

på att få nöjdare kunder och medarbetare. Därför vill vi ta ett socialt ansvar och bidra 

till en god miljö”, enligt www.tidningenchef.com, (2008-05-13). Den sista typen av 

förändring är de teknologiska förändringar då återigen har Lindex tagit del av det genom 

http://www.tidningenchef.com/
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att företaget har utvecklat IT tjänsten. Lindex ser IT tjänster som ett viktigt handlingssätt i 

utvecklings- och förändrings- sammanhang. IT spelar en viktig roll i förändringsarbetet 

enligt Göran Bille då han säger: 

 

”Ett annat stort IT-projekt hos Lindex är onlinebutiken som öppnades för ett år sedan. 

Det är otroligt spännande. Vi ser e-handeln som ytterligare en butik med en annan typ av 

skyltfönster och servicenivå än vi erbjuder annars”  

 (idg.se 2008-08-22). 

 

5.2.1 INNOVATION ÄR EN FUNKTIONELL PROCESS 

I teorin nämner Tidd (2005) de fyra steg för hur ett företag påbörjar 

innovationsprocessen. Det första steget är Serching Phase, som innebär att företaget 

analyserar marknaden och observera kraven och företagets behov. Enligt medarbetare 

som svarat på enkäten anser de att företaget analyserar ständigt marknaden, detta sker i 

form av utbildningar och kurser som involverar båda chefer och personal. Nästa steg 

Selecting som handlar om att fatta beslut, att göra en omvärldsanalys, att välj ut den 

metoden som passar bäst företagets utveckling, som också kan kallas för företagets 

strategi när företaget analysera marknaden börjar företaget tolka de signaler från 

marknaden och företaget identifierar vilka förändringsmetoder som ska tillämpas. Enligt 

de intervjuerna med olika chefer så talade de om olika förändringar och 

expanderingsstrategier som ska tillämpas under det kommande året 2009.  

Implementering som föreställer en överföring av kapaciteten i de utlösande idéerna till 

något nytt och införa det i en intern eller extern marknad. Att göra detta är inte en enstaka 

händelse, utan kräver uppmärksamhet. I företagsbeskrivningen kapital fyra kan man läsa 

om hur företaget har lanserat nya produkter, tjänster och hur företaget har kunnat införa 

och tillämpa dem nödvändigheter som det saknade tidigare, såsom internet shopping och 

kunderbjudande osv. vilket underlättade arbetet för båda anställda och för företagets 

kunder.  

Sista steget är Learning phase som går ut på att ett företag har chansen att utvecklas, detta 

sker genom att företaget bygger upp sin kunskapsbas från tidigare erfarenheter och kan 

förbättra det gamla handlingssättet i systemet. Detta kan också innebära att företaget gör 

en uppföljning av de nya tjänster och produkter som har tidigare lanserats, och sedan 

anpassar företaget sig efter den respons företaget får av de anställda och konsumenter.   

 

I teoridelen kan man läsa om en lärande organisation som är en organisation som har 

utvecklat förmågan att ständigt kunna anpassa eller förändra sig. Personalen och 

ledningen lägger det gamla sättet att tänka på åt sidan. De lär sig att vara mer öppna i 

förhållande till varandra. De känner till hur deras organisation i själva verket arbetar. De 

genererar en visionsplan som alla stödjer och de arbetar utifrån denna plan som ska 

fullgöras (Alvesson och Sveningsson, 2007). Det är frågan om att tänka på ett nytt sätt 

och att alla i organisationen är engagerade i förändringsarbete, då börjar företaget sätta 

igång med förändringsarbete. Utvecklingen inom en organisation är viktigt i dagsläget, 

detta gäller om företaget vill övervinna sina konkurrenter och vill fortsätta vara 

framgångsrikt. Det kan man se tydligt i Lindex som är i ständigt utveckling. Företaget lär 

sig av sina misstag som gjordes förr. Avveckling av Tysklands butiker och dess förluster 

är ett exempel på detta, men istället för att ge upp så har företagets ledning beslutat sig 

för en stor expandering i olika delar av världen. Samt så har företaget skapat nya mål och 
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visioner inom branschen, enligt VD:n Göran Bille ”Lindex mål är att öppna 75-100 nya 

butiker till och med verksamhetsåret 2008/2009”. (www.e24.se ,  2006-12-27).  

 

I teorin nämns det två olika typer av förändringar, förändring av första- och andra 

ordning, vad gäller Lindex har båda typer av förändring tillämpats i systemet, stora 

förändringar har skett i företaget under de senaste åren. Företaget har ändrat sitt koncept, 

har utnyttjat positioneringsstrategier och innovativa strategier på ett bra sätt. Samt är 

”Lindex inte längre ett dagligvaruföretag där underklädesdelen spelat den största 

rollen”, enligt VD:n Göran Bille (www.idg.se 2008-08-22). I butikerna kan man hitta allt 

från underkläder till kosmetiska produkter m.m. Lindex nya koncept är ett modeföretag 

istället för ett klädföretag, företaget erbjuda kvinnor beredda och moderna plagg till bra 

priser och av hög modegrad. Iden är att skapa en mer kvinnlig känsla och betona modet 

med stöd av en mjukare inredning. Denna skillnad har jag även märkt själv vid mina 

besök till Lindex butiker och via de svar jag fick av personalen och igenom intervjun med 

butikschefen Sussanne. De påpekar att Lindex är annorlunda idag jämfört med några år 

sedan, konceptet är annorlunda, olika tjänster erbjuds och nya målgrupper väljer Lindex 

idag.  

 

Informationschef Sara Carlsson kommenterar i www.tidningenchef.com (2008-05-13)  

”Vi vill inte bara få upp engagemanget, utan också nå en förändring genom att ändra 

vanor och attityder. Det gör man genom att ifrågasätta invanda mönster”. 

 

Detta är en förändring av den andra ordning då företaget har ändrat sitt tankemönster 

kvalitativt, enligt Ahrenfelt (2001). Angående förändringar av första ordning då förändrar 

man lite smått i företaget och behåller själva strukturen. Lindex har också genomfört 

olika små förändringar i butikerna vad gäller inredningen, priser och bemötandet av 

kunder m.m.  

5.2.2 ATT HA EN INNOVATIV STRATEGI  

Enligt Lindex pressmeddelande är ”Lindex affärsidé år 2008 är att erbjuda ett 

inspirerande prisvärt mode. Sortimentet omfattar flera olika koncept inom 

damunderkläder, damkonfektion, barnkläder och kosmetik” (enligt Lindex 

pressmeddelande på Lindex.com, 2008). Företagets ”mål är att är att öppna 20-25 nya 

butiker per år, varav hälften öppnas i de nordiska länderna och hälften på de nya 

marknadsområdena i Ryssland, Baltikum och Mellaneuropa” (www.affärsvärldens.se 

2008-04-24). Om just att ha ett grundläggande affärside är vad Ahrenfelt (2001) skriver 

om. Då han menar att företaget måste tidigt satsa på en grundläggande affärsidé som 

klargör vad man vill att organisationen ska skapa i framtiden, det enligt (ibid.) är otroligt 

viktigt för varje företag om företaget vill uppnå framtida mål.  

På Lindex hemsida (www.investors.lindex.com 2006/07) presenterar företaget strategin 

för fortsatt tillväxt som följer: ”Bredare sortiment med ökad modekänsla, Tydligare och 

flexiblare butikskoncept, En effektivare och mer snabbrörlig organisation”. För att kunna 

motsvara de krav som ställs på en modern, ny och snabbrörligt företag har Lindex 

verksamhet satsat på utveckling och förbättring som svar på kravet. Allt för att företaget 

ska passa in i det snabbskiftande marknad. Det märks att Lindex har förbättrat de plagg 

och produkter som lanseras på marknaden. ”Tillväxt och expandering är Lindex största 

fokus just nu” säger Göran Bille till (www.computersweden.idg.se , 2008-08-22).  

http://www.e24.se/
http://www.idg.se/
http://www.tidningenchef.com/
http://www.aff�rsv�rldens.se/
http://www.investors.lindex.com/
http://www.computersweden.idg.se/
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En riktig strategi går ut på att oavbrutet utveckla sina positioner. I praktiken handlar det 

om vilka marknadssegment man ska utnyttja, undersöka, försvara och avveckla, skriver 

Liljedahl (1987). Detta påminner om Lindex strategi som baseras på utbredning, tillväxt 

och stark position på marknaden.  

 

 

5.3 POSITIONERINGSSTRATEGI 

För att kunna ge en klar bild av vad Lindex sortiment innehåller ska jag främst presentera 

en del av de varumärken man kan hitta på Lindex butiker. Syftet är att visa upp Lindex 

verkligen har trendiga och moderiktiga plagg i sitt sortiment. Läckra, prisvärda och 

trendiga plagg, hittar man i Lindex kollektion (investors.lindex.com, 2005- 2006).  

Lindex presenterar de varumärken som finns i sina butiker, man kan välja bland olika 

märken som till exempel Connect, Generous, Dawn och Calamity Jane´s. Medan i barn 

kläders sortiment finns det till exempel märket Kids som är välkänd, enligt företaget 

(Lindex Årsredovisning, 1998- 1999). Samtidigt är Lindex som traditionellt känd för 

underkläder från olika märken som Chantelle och Ella May, Dim och Passionata och 

Sloggi. Underkläder karakteriserar företaget till skillnad från andra företag inom samma 

bransch. Lindex huvud koncept är ”kvinnor” alla kvinnor oavsett ålder.  

Med fler än 330 butiker i flera olika länder som tyskland, Estland, Sverige m.fl. är Lindex 

idag en av Norra Europas ledande modekedjor. Enligt företaget ledning så är Lindex 

position inom damunderkläder svår att överglänsa. Men ändå konkurrensen blir allt 

hårdare och svårare, och fler aktörer på marknaden lägger mer och mer kraft, pengar och 

tid på positioneringen.  

 

”För att ytterligare stärka vår position har vi arbetat hårt med att se över och bättre 

samordna samtliga marknadsföringsaktiviteter”, säger marknadschef Johan Hallin 

(www.impact.nu, Nr.2, 2006). 

 

Att hitta den rätta positionsstrategi anses vara ett betydelsefullt verktyg ur ledningens 

perspektiv. Och just detta stämmer överens med (Mintzberg et al. 1998) som menar at 

positioneringsstrategi är ett centralt redskap inom ett företag eftersom den leder till att 

företagets kunder skapar sig en uppfattning av alla information som når dem.  

 

”Det ställer naturligtvis höga krav på oss att vårda vårt starka varumärke och ha ett bra 

erbjudande till våra kunder”, förklarar Johan Hallin (impact.nu, Nr.2, 2006). 

 

I teorin nämns det två olika typer av positionering. Företaget kan använda sig av 

funktionell positionering eller emotionell positionering enligt Fill (2002). Angående 

Lindex har företaget satsat allt mer på företagets position inom damunderkläder, sockor 

och strumpor som är svår att överträffa. Företaget fokuserar på att hitta lösningar till olika 

problem och erbjuda förmåner till kunder. Lindex är känd för damunderkläder, sockor 

och strumpor. Den höga kvalitetsnivån har placerat Lindex högst på listan i Norge, 

Sverige och Finland (Lindex.com 2004/05). Kollektionerna är både funktionell och 

prisvärt. Just det gör att kunden är mycket nöjd och alltid kommer tillbaka.  

 

 

http://www.impact.nu/


34 
 

”Innovation och funktion i kombination med stil och mode är ledord för oss när vi gör 

troskollektionerna”,  

säger Malin Helde, affärsområdeschef, underkläder på Lindex (www.Newsdesk.se 2007-

07-02) 

 

Emotionell positionering agerar på individens nöje och den sociala tillfredsställelsen. 

Kundens tillfredsställelse är en viktig detalj företaget måste se till när de lansera en ny 

vara eller tjänst menar Kotler & Armstrong (1998). Samtidigt måste företaget se till att de 

erbjuder högre värde än företagets konkurrenter erbjuder. I förhållande till Lindex har 

företaget bra erbjudande som ger kunden en känsla av att just han/hon är unik. T.ex. så 

har företaget erbjudit e-handel som ett tillägg till företagets fysiska butiker. 

 

”Detta erbjudande är också unik jämfört med vad andra modeföretag erbjuder. Lindex 

Shop online är det enda svenska modeföretag som erbjuder kunden att få hämta ut sitt 

paket eller byta varorna i någon av kedjans butiker”, säger Anders Dahlberg till 

(www.wipcore.se,  2007-05-25). 

 

Positioneringsstrategi gör att Lindex riktar uppmärksamheten på sina produkter mer och 

mer. Företaget har hittat sitt affärsområde och de synliggör det de är bäst på för sina 

kunder. I nedanstående delen ska jag ta upp två av dessa strategier, vilket är 

differentiering och segmentering strategier.   

5.3.1 DIFFERENTIERING OCH SEGMENTERING  
”Vi har en kvinnligare profil. Vi har ju heller inga herrkläder. Dessutom är vi enormt 

starka inom underkläder” 

                                                      Marknadschefen John Hallin till (impact.se Nr.2 2006).  

 

Differentiering mäter i vilken omfattning konkurrenter skiljer sig från varandra i en 

specifik marknad enligt Tidd, et al. (2005). Lindex har skiljt sig från andra butiker genom 

en stor satsning på att utveckla butikerna under det senaste året. Många butiker har byggts 

om eller renoverats för att ge kunden en ny uppfattning av butikerna, det är mode och 

kvinnlighet som utmärker det nya Lindex butiker. Utvecklingen och förnyelsen ställer 

stora krav på att skapa och bygga om nya fräscha butiker för att ge kunden ett positivt 

första uppfattning. Dessutom så har Lindex studerat noga kundens psykologi företaget vet 

att de har ungefär 3,2 sekunder har de på sig att fånga kundens uppmärksamhet. Så lite tid 

lägger kunden på att titta i skyltfönstren, enligt John Hallin. Att fånga upp kundens 

uppmärksamhet är en svår konst, därför tog företaget utmaningen och snabbt inspirerade 

butikerna kunden och guida in de i och runt i butikerna. På det sättet försöker företaget 

skilja sig från andra, dessutom finns det andra faktorer som Lindex har satsat på som ett 

nytt butikskoncept. Det nya konceptet kom som en lösning på att fokusera och framhäva 

kvinnans betydelse i butiker och hela verksamheten. Det nya konceptet är flexibelt och är 

möjligt att anpassa till varje butik, allt efter butikens enskilda behov, och massa andra sätt 

som gör att Lindex differentierar sig från andra.   

 

Differentiering som tidigare nämnts sker när ett företag skiljer sig från sina konkurrenter 

och det är ett strategiskt val av ett företag enligt Grant (2005). Dessutom är Lindex 

medvetet om att varumärket och produktens ståndpunkt är hur produkten uppfattas av 

kunden. Företaget är medvetet om att produkten måste placeras i kundernas sinnen i 

http://www.newsdesk.se/
http://www.wipcore.se/
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förhållande till konkurrerande produkter. I teoridelen nämns det fyra olika sätt att kunna 

differentierar sig på marknaden och detta enligt Kotler (2003) Bättre, Nyare, Snabbare 

och Billigare. Det enligt min uppfattning som konsument och utifrån enkätsvaren 

stämmer bra med hur Lindex differentierar sig på marknaden idag där de erbjuder mycket 

bra erbjudanden av hög kvalité och till bra priser samt så anser jag att kundtjänsten är 

snabb och bra.  

 

Segmentering är en funktion av marknadsstrukturen (Grant, 2005). Segmentering betyder 

när ett företag konkurrerar i form av kunder, målgrupper, platser och produkttyper.  

Dessutom Axelsson & Agndal (2005) beskriver olika utgångspunkter vid segmentering 

såsom köparens beteende och vanor, demografi, köparens intressen och livsstil osv. Det 

kan t.ex. handla om hur mycket man köper, hur man fattar beslut och var man köper. 

Kundens värde är ett av dem faktorer som har verkan på företagets segmenteringsstrategi 

det betyder att segmentering inträffar efter kundens efterfråga (Axelsson & Agndal, 

2005) istället för själva produkten i sig. Lindex verksamhet har uppfattat sin målgrupps 

krav, och det skett genom att företaget orientera sig på kvinnor och uppfyller deras 

behov.  

 

5.4 MARKNADSFÖRING  
Marknadsföring är en social och ledande process, den kan framställas som alla aktiviteter 

som siktar på att öka företagets försäljning det kan innefatta försäljningskampanj, reklam, 

propaganda osv. Marknadsföring involverar individer och grupper och den processen ger 

de det de behöver och vill ha genom att skapa och utbyta produkter och värderingar med 

andra, menar kotler & Armstrong (1998). (ibid.) anser att marknadsförnigs viktiga 

uppgift i företag är att vara pådrivare till företags strategi och tvinga igenom företagets 

löfte till kunderna.  

Företaget har satsat stort på att använda olika metoder när det gäller marknadsföring i 

syfte till att öka besöken till butikerna. Enligt marknadschef Johan Hallin har Lindex 

”Fashion Report” ett framgångsrikt övergripande konceptet med stjärnmodellen Emma 

Wiklund. Lindex marknadschefen Johan Hallin säger till (www.resume.se , 2006-11-22) 

att:  

 

”Supermodellen Emma Wiklund gjorde comeback. Nu klädde hon sig i rollen mogen 

tvåbarnsmor och hårt arbetande modereporter. Hon låg helt rätt i målgruppen för ett 

Lindex som inte längre skulle vara ett klädföretag utan ett modeföretag”. 

 

Marknadsföring är normalt uppfattat som uppgift att skapa, främja och leverera varor, 

information och tjänster till konsumenter och företag. När Lindex presenterade konceptet 

”Fashion report” blev det en mediehändelse fullt i klass med vad konkurrenten H & M 

brukar utföra. ”Vi har jobbat med allt, från hur vi skulle designa kläderna till 

kommunikationen”, säger Johan Hallin till (www.resume.se , 2006-11-22). ”Den svenska 

supermodellen Emma Wiklund fångades snabbt in i Lindex efter att den så kallade 

Emma- effekten blev ett faktum på marknaden” enligt (www.va.se/nyheter , 2007-03-27). 

Människor fascinerades av Emma och flera mammor började känna igen sig i 

supermodellen som är också två barns mamma, detta led till att ryktet som ”Tantbutik” 

avskaffades på grund av den mogna modellen (www.va.se/nyheter , 2007-03-27). 

http://www.resume.se/
http://www.resume.se/
http://www.va.se/nyheter
http://www.va.se/nyheter
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6. SLUTDISKUSSION 
 

 
I denna del diskuteras studiens slutsatser och resultat utifrån studiens syfte. Avsnittet 
innehåller också idéer till företagets vidare utveckling. Avslutningsvis ges förslag till 
vidare forskning. 
 

 

 

Efter min insamling av sekundärdata och efter att jag har genomfört två olika 

undersökningar, som jag presenterar i form av analys mellan teori och empiri har jag 

kommit fram till att Lindex AB har idag ett bra läge i förhållande till sina konkurrenter. 

Enligt min åsikt har förändring och utveckling och det innovativa tänkandet orsakat 

företagets framgång och dess snabba expandering i olika delar av världen. Jag anser att 

företaget har först och främst använt sig av de perspektiv jag har tagit upp i min uppsats 

såsom (innovation, positioneringsstrategi och marknadsföringsstrategi). Enligt personal 

undersökningen ansåg medarbetarna att Lindex har förändrat sig när det gäller mode, 

service, tjänster och företaget lockar till sig nya målgrupper vilket även stämmer överens 

med min tolkning som kund.  

 

Verksamheten har effektiviserats och de har blivit mer erfarna med tiden. Företaget 

öppnar nya butiker över hela landet och i olika världsdelar. Man kan alltså med hjälp av 

personalundersökning och chefernas tolkningar av utvecklingen man kan dra slutsatsen 

att det går betydligt bättre nu för Lindex än för några år sedan vilket är en del av den 

innovativa strategin företaget tillämpar idag (läs mer i empirin). Företaget har ett 

väletablerande namn på den svenska marknaden som jag tror kommer bli ännu starkare i 

framtiden, med tanke på de enorma och innovativa satsningarna företaget går igenom nu.  

Lindex position framhäver kvinnan och femininet. Efter att jag har uppfört min empiri har 

jag blivit mer övertygad om att Lindex har lyckats utveckla sig på ett väldigt kort tid om 

man jämför det med andra företag som finns på marknaden som påminner väldigt mycket 

om varandra och har en mer oklar position på marknaden.  

År 2005 då Göran Bille tillträtt som VD:n för Lindex, konstaterade han snabbt att 

kvinnorna i organisationen inte själva agerade på Lindex. På grund av det har han 

planerat att ta upp ett nytt koncept för Lindex. Och då har ledningen börjat med en 

annorlunda marknadsföringskampanj med Emma Wiklund. Detta har ökat modekänslan 

för Lindex butikerna som har bidragit till en enklare och snyggare affär och det skapade 

nya kundgrupper som har gått från lite ”äldre” kvinnor till de yngre. Förmodligen är detta 

ett smart drag, enligt mig. Idén med Emma Wiklund som frontfigur visar på att Lindex 

seriöst vill satsa på trender och vill vara ett modernt företag. Det är en väldigt svår balans 

att försöka få in nya kunder och samtidigt behålla de gamla, men jag anser att företaget 

har lyckats med det.  

Den ekonomiska utvecklingen som företaget går igenom nu har visat att resultaten är 

bättre nu än vad det har varit tidigare. På så sätt hänger det straka satsningen på företagets 

position och marknadsföring ihop med företagets resultat, vilket är enligt min åsikt ett 

väldigt planerat beslut, som borde ha tagits tidigare av företagets ledning.  
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Det är ju ett faktum att Lindex infört förbättring av sina produkter och har skapat nya 

tjänster de senaste åren. Och just det är givetvis ett tecken på den ökade fokusering på 

nytänkande. Dessa förbättringar kan öka den innovativa utvecklingen inom företaget och 

detta i sin tur leder till ökade kreativitet bland ledningen och personal, som tidigare 

nämnts i analysen och empirin. En viktig faktor till varför företaget är framgångsrikt 

handlar mycket om att anpassa sina tjänster efter sina kunder. Lindex anpassar sig väldigt 

noga till kundernas behov genom att erbjuda sina kunder olika rabatter och presenter 

vilket gör att kunden är alltid förväntansfull. På det sättet bevarar Lindex sina existerande 

kunder och som enligt teorin är de existerande kunderna de kunder som är mest trogna 

och lukrativa. Efter studien har jag ansett att Lindex AB är ett innovativt företag, för det 

söker nya lösningar och använder sig av nya tillvägagångssätt, som underlättar 

implementeringen av innovativa processer inom verksamheten.  

 

 

6.1 MINA OBSERVATIONER KRING LINDEX AB  
Med hjälp av de två undersökningar jag har genomför i Västerås, samt de olika intervjuer 

jag har samlat in som sekundärdata, har jag kommit fram till olika reflektioner/förslag till 

Lindex butiker. Mina reflektioner byggs framför allt på personalens åsikter och hur de 

vill handla innovativ i butikerna och hur de vill bygga varaktiga relationer med företagets 

kunder. Min avsikt från dessa reflektioner är att hjälpa företaget till en ökad förstålelse till 

sina kunder och personal och det i sin tur ökar de innovativa satsningar som företaget har 

tidigare börjat med. Och med tanke på att mina undersökningar och besök till butikerna 

har skett framför allt i Västerås, därför riktar jag mina observationer och förslag till 

butikerna som finns i Västerås. 

 

Inledningsvis vill jag börja med företagets nya koncept. Jag anser att företaget borde lyfta 

fram sitt nya koncept lite effektivare. Här menar jag att företaget bör satsa på bättre 

reklamkampanjer som varar längre perioder på TV. Om jag ska göra en jämförelse 

mellan Lindex och andra stora modekedjor som t.ex. H & M så ser man att den sist 

nämnda har längre reklamkampanjer, som visas på TV för längre perioder. Samt anser jag 

att Lindex bör anstränga sig mer när det gäller annonsering och affischer man ser inte så 

mycket av Lindex. Marknadsföring är oerhört viktigt och det gör att företaget placerar sig 

rätt på marknaden, och gör sig synlig för kunden. Därför anser jag att Lindex borde satsa 

mer på hur ofta de visar sina reklamer på TV och borde ta hänsyn till hur de presentera 

sina produkter, via modernare reklamkampanjer. Bra reklam attraherar och drar kundens 

uppmärksamhet speciellt de yngre kvinnorna, vilket är en del av det innovativa tänkandet.  

En till faktor jag tänker diskutera här är kläder och passformen. Lindex är ett 

kundanpassat modeföretag och bör korrigera sig i stor omfattning efter kundens krav. Vi 

översvämmas ständigt av information om hur viktig passformen är för just din stil. Inte 

minst när det gäller kvinnor som gärna vill se perfekta ut när de tar på sig sina nya plagg, 

oavsett kvinnans storlek, ålder eller inkomst. Bra passfrom är ett utmärkt varumärke för 

vilket företag som helst, enligt mitt tycke.  

Varför jag tar upp passformen medan Lindex hävder att deras plagg har både hög kvalité 

och bra passform. Jo, för som kund har jag ofta diskuterat Lindex plagg med mina 

vänner, plagg som ibland inte passar riktigt bra och det händer ofta att man inte hittar det 

man söker efter direkt på Lindex.  
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Jag tycker att det finns nästan inga regler för hur man ska klä sig och låt oss säga att det 

finns regler för hur man ska klä sig i en viss ålder så tror jag att de börjar försvinna mer 

och mer idag. Vi har blivit mer medvetna om vår figur och vårt utseende än tidigare, och 

det spelar allt större roll vid valet av kläder och varifrån vi köper dessa kläder.  

Att satsa på ett modernare och ungdomligare plagg är aldrig fel. Man ska känna sig fri att 

prova sig fram nya stilar och nytt mode. Lindex koncept fokuserar mest på de äldre 

kvinnorna och deras barn. Ungdomar har inte så stort utrymme på Lindex butiker. Jag 

föreslår att Lindex ska välja lite yngre mode, och satsa mer på yngre kvinnor (från 16 år 

uppåt). Modet har inga begränsningar anser jag, och modebranschen tar aldrig slut, därför 

tycker jag att till och med äldre kvinnor kan alltid välja kläder som är moderna och 

eleganta, och som passar både de och den yngre generationen. Det finns gott om eleganta 

men samtidigt ungdomliga alternativ tillgängliga på andra ställen. Så varför inte att det 

ska finnas på Lindex, därför tycker jag att Lindex bör göra en blandning mellan 

generationerna både äldre och yngre i en och samma butik, detta kommer bli mycket 

uppskattat av kunden och gör att företagets koncept blir mer omfattande. Av den orsaken 

föreslår jag att företaget bör göra en omfattande undersökning vars syfte är att veta hur 

kvinnor vill ha sina kläder och anpassa sig efter kvinnornas behov. Undersökningen kan 

hjälpa till och utforma idéer om hur klädesplaggen kan utvecklas och ges därmed 

möjlighet att bidra till de radikala innovationerna samtidigt som kundtillfredsställelsen 

kan förväntas öka.  Undersökningen består främst av en enkätundersökning som riktas till 

kvinnor mellan 15 till 60+, enligt min tänk. En nackdel med undersökningen är att den 

kräver tid och mycket arbete. 

 

En annan del som jag vill diskutera här är personalen. När jag genomfört min 

enkätundersökning har jag observerat att personalen har oerhört bra idéer och ser på 

innovation som en viktig faktor om företaget vill lyckas på marknaden. Det är personalen 

som är i ständigt kontakt med butikens kunder och det är de som hör och ser allt, därför 

anser jag att varje butik ska ha ett personal möte, men inte bara för att diskutera 

personalens problem, men också att låta personalen tala om sina idéer och förslag. 

Personalen kan vara mycket innovativa och om ledningen ger de den möjligheten att vara 

delaktiga och låta var och en fritt uttrycka sina tankar och idéer, som kan visa sig bidra 

till något bra till butiken eller till hela verksamheten. Mitt förslag till butiker (främst till 

de som ligger i Västerås) att organisera en tävling eller en sort idélab till personalen så att 

personalen skall kunna presentera sina idéer, designer osv. 

Ett innovativt företag hindrar inte någon idé, däremot ska den uppmuntra och belöna nya 

idéer som bidrar till företagets framgång och utveckling. 
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6.2 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Det finns flera olika undersökningar som skulle kunna göras inom ämnet innovation då 

det är så vitt och intressant. Ett förslag är att göra samma undersökning som jag har gjort, 

fast göra den med intervjuer (som forskaren själv samlar in). Intervjuerna ska utföras med 

flera olika chefer och personal inom företaget, detta för att få mer trovärdiga resultat då 

jag inte lyckades få tag på några under uppsatsens gång. Ett till förslag är att göra en 

kvantitativ studie då skulle det vara intressant att se hur statiken och siffror kan förklara 

en sådan studie. Eller att genomföra en enkätundersökning på bara konsumenter och dess 

uppfattning om just Lindex utveckling. Ett annat val skulle vara att göra en djupare och 

längre undersökning och vara med företaget under hela dess innovationsprocess och 

förändringsarbete. Detta skulle kunna kräva mer tid av forskaren, men är väldigt 

intressant då reliabiliteten skulle höjas om man inte förlita sig på intervjuer. 

Avslutningsvis tycker jag att det skulle vara intressant att göra en jämförelse mellan olika 

företag som försöker genomföra en förändring i sitt koncept och sin position på 

marknaden, företag som MQ, Gina Tricot och KappAhl, osv.  
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http://www.lindex.com/Archive/Om%20Lindex/Arsredovisningar/annual-2005-

2006/annual-2005-2006/sv/verksamhetspresentation/damunderklader/print.pdf 

081220 

 Ulrika Danielson, Informationschef Lindex AB ”Nya former på trosan visas i 

Lindex sommarkampanj” publicerad 2007-07-02 11:31 

http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/158116 081222 

 Källa. Lindex ”Strategi för fortsatt tillväxt” 

http://www.lindex.com/Archive/Om%20Lindex/Arsredovisningar/annual-2006-

2007/annual-2006-2007/sv/verksamhetspresentation/strategi/print.pdf 081222 
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 Peter Willebrand ”Johan Hallin är årets marknadschef” publicerad 2006-11-22 

källa: Resuméhttp://www.resume.se/nyheter/2006/11/22/johan-hallin-ar-arets-

mark/index.xml 081210 

 Källa: Lindex 

http://www.lindex.com/se/information/Information.aspx?id=7855&subid=529672 

081222 

 Sara Larsson-Bränström ”Klädbutiker slåss om heta lägen” publicerad 2005-12-

28 05:30   http://www.e24.se/branscher/konsumentvaror/artikel_58701.e24 

081215 

 ”Lindex lyfter efter försäljningen av Twilfit” Publicerad: 2005-07-04 källa: 

aftonbladet tagit från Stockholm (TT) 

http://www.aftonbladet.se/ekonomi/article297806.ab 081215  

 Lindex verksamhetspresentation ”Ett starkare år som skapar utrymme för att 

växa!”  

 http://www.lindex.com/Archive/Om%20Lindex/Arsredovisningar/annual-2004-

2005/annual-2004-2005/sv/verksamhetspresentation/intervjumedvd/index.html      

081216 

 Lindex verksamhetspresentation Ekonomisk redovisning 2006/07 not1 och not2 

http://www.lindex.com/Archive/Om%20Lindex/Arsredovisningar/annual-2006-

2007/annual-2006-2007/sv/arsredovisning/noter/noter.html 081215 

 Lindex verksamhetspresentation Malin Helde affärsområdeschef underkläder 

”skönhet kommer underifrån” http://investors.lindex.com/annual-2004-

2005/sv/verksamhetspresentation/skonhetenkommerun/skonheten_kommer_un.ht

ml  081223  
 http://investors.lindex.com/annual-2005 

2006/en/verksamhetspresentation/damunderklader/print.pdf  
  "Mogna kvinnor är modellen" 

http://www.va.se/nyheter/2007/03/27/sofia/index.xml                                               
 www.Lindex.se  

 Lindex, Archive 090128 

 http://www.lindex.com/Archive/Om%20Lindex/Arsredovisningar/annual-2004-

2005/annual-2004-2005/sv/verksamhetspresentation/tyskland/print.pdf 

 

 http://investors.lindex.com/annual-2004-
2005/sv/verksamhetspresentation/lindexhistoria/lindex_historia.html 
”verksamhetspresentation, Historik” 

 http://www.lindex.com/Information/Press.aspx?NewsId=2245838&id=321838&su
bid=501669&Year=2008 ”Premiär för modekedjan Lindex i Ryssland” 

 http://investors.lindex.com/annual-2006-
2007/sv/verksamhetspresentation/vdharordet/index.html Göteborg i oktober 
2007 ”Modeupplevelse i världsklass” 

 http://www.cou.fi/ajankohtaista/Liiketalouden_valintakokeet_2008/stockmann_20
2007_swe.pdf    ”Årsberättelse 2007” 

 http://www.lindex.com/se/information/Press.aspx?NewsId=1851741&id=321838
&subid=501669&Year=2007&OneYear=true  ”Kommuniké från AB Lindex extra 

bolagsstämma”   
 http://www.lindex.com/se/Information/InfoStart.aspx?id=7855       
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 https://di.se/Nyheter/?page=/Artiklar/Lindex_kapar_vinsten.aspx%3FArticleID%3
D2006%255C12%255C19%255C4861%26words%3D      
Lindex kapar vinsten 2006-12-19 14:36  GABRIEL MELLQVIST  

 

 

BILAGA 1  

 

Jag är en student från Märlardalens högskola som just nu skriver min C-uppsats om 

Lindex. För att kunna genomföra min undersökning behöver jag ha er hjälp. Jag ber er 

därför att fylla i denna enkät som handlar om de innovativa förändringar Lindex har 

genomfört de senare åren. Detta skulle hjälpa mig oerhört mycket i mitt arbete och jag 

skulle bli väldigt tacksam.  

 

Tack på förhand! 

 

1. Hur gammal är du? … år 

 

2. När började du arbeta på Lindex?  

 

3. Vilken är din position?  

 

4. Vad innebär ordet innovation för dig? 

 

5. Hur kan du bidra till förbättring och innovativ tänkande på din arbetsplats? 

 

6. Lindex började satsa mer på sin lansering och en klarare strategi för att stärka 

varumärket och position på marknaden. Har du märkt någon förändring som 

anställd? 

 

7. Hur har förändringen påverkat dig som anställd på Lindex? 

 

8. Vad anser du har blivit bättre och sämre sedan denna förändring? 

Bättre/  

Sämre/ 

 

9. Har du upplevt någon respons av kunderna på Lindex förändring? Motivera ditt 

svar. 

 

10. Har ledningen för Lindex inlett några handlingar för att informera er i Lindex 

butikerna om ”det nya” Lindex? 

 

11. Ser du någon förändring i typen av kund som handlar på Lindex sedan ni började 

era stora reklamkampanjer, med Emma Wiklund? Vad är skillnaden? 

  

https://di.se/Nyheter/?page=/Artiklar/Lindex_kapar_vinsten.aspx%3FArticleID%3D2006%255C12%255C19%255C4861%26words%3D
https://di.se/Nyheter/?page=/Artiklar/Lindex_kapar_vinsten.aspx%3FArticleID%3D2006%255C12%255C19%255C4861%26words%3D
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12.  Känner du att Lindex medvetet riktar sig till en annan målgrupp sedan 

förändringen? 

 

13.  Vem var målgruppen tidigare och vem är det idag? 

Tidigare/ 

Idag/ 

 

14. Upplever du Lindex som en ny organisation de senare åren?  Motivera ditt svar. 

 

15. Vad vill du att kunden ska känna/tänka när hon kommer in i butiken? 

 

16. Vad vill du att kunden ska känna/tänka när hon lämnar butiken? 

 

17.  Hur vill du att kunden ska uppfatta Lindex? 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

BILAGA 2  

 

Intervju frågor 

 

Introduktion 

 

 Namn 

 Berätta lite om dig själv 

 Titel/ Position i företaget 

 Allmänt om företaget  

 

1. Vad innebär ordet innovation för dig? 

 

2. Enligt din uppfattning tycker du att Lindex är ett innovativt företag, i sådana fall, 

på vilket sätt då? 

 

3. Hur tror du att man kan uppmuntra innovation och nytänkande på ett stort företag 

som Lindex? 

 

4. Hur upplever du Lindex utveckling genom åren? 

 

5. Vilka är Lindex Positioneringsstrategier?  

 

6. På vilket sätt skiljer Lindex sig från andra stora modekedjor som finns på 

marknaden? Om man ska tala om differentiering och segmentering nu.  

 

7. Lindex AB har ändrat sin profil de senaste åren man kan ju hitta moderna plagg 

som en 20 årig tjej skulle lätt ha på sig, online butiker som underlättar shoppings 
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process, skönhets produkter och smink kan man hitta på Lindex butiker osv.  som 

konsument anser jag att detta gör att Lindex förbättrar sin position på marknaden, 

men enligt din uppfattning Vilken typ av förändringar föredrar Lindex, små eller 

stora?  

 

8. Enligt dig är marknadsföring viktigt för att företaget ska synas på marknaden?  

 

9. Tror ni att Lindex drar nytta eller hotas av dagens finanskris i jämförelse med 

andra modekedjor?   

 

10. Följer Lindex sina konkurrenters och övriga aktörers utveckling? 

 

11. Om du fick välja, vilka är de viktigaste faktorerna i en lyckad strategi?   

 

12. Hur tycker du att Lindex har tillämpat det då?  

 

13. Vilket är ditt bästa råd för att ett företag ska lyckas på marknaden? 

 

 

 

   


