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FÖRORD 

Detta examensarbete är den avslutande delen i vår utbildning, Industriell Ekonomi med 

inriktning mot Arbetsorganisation och Ledarskap samt Affärsingenjör Byggteknik. 

Arbetet har varit spännande och givande, då ett helt nytt område utforskats. Kunskaper från 

tidigare kurser har varit en god grund till studien, och tidigare teoretiska kunskaper har kunnat 

utvecklas. Vi har även fått möjlighet att få en insyn i detaljhandeln och modebranschen, som vi 

båda är mycket intresserade av. 

För att nå det resultat som önskats har vi fått mycket hjälp på vägen och vi vill rikta ett stort tack 

till Näringslivsutvecklare Hans Nyhlén, på Borås Stad, som bidragit med information av stor 

betydelse för studien. Vi vill även tacka flera anställda hos ZARA, som hjälpt oss att få 

informationen vi sökt, till slut. Sedan vill vi naturligtvis ägna stor tacksamhet till alla de 

respondenter i Borås som tog sig tid och svarade på vår enkät. 

Slutligen vill vi rikta ett väldigt stort tack till vår handledare Roman Tannenberg. Han har varit 

ett stort stöd under hela processen, och har med sin breda kunskap på området guidat oss i rätt 

riktning.  

 

Borås, Juni 2012 

Emma Lager och Linda Lundin  



 
 

ABSTRACT 

Interest in fashion is wide in Sweden and trade in retail items is increasing every year. The last 

year has been tough for many companies in the industry, both nationally and internationally. 

Reports indicate that trade increases overall in the country, but that there are significant 

regional differences. The large cities in the country are growing the most, both in terms of 

population and trade, at the expense of the other regions. Reports also show that the trend is 

towards fewer small local stores while big chains are increasing their distribution worldwide. 

The purpose of this paper is to describe and try to explain if an intermediate city in Sweden has 

the necessary conditions to establish a worldwide fashion chain, and qualitative method is 

generally used. A delimitation has been made to the city of Borås, which is the fourteenth largest 

city in the country and is known for its textile history. Surveys, including an interview with the 

City of Borås, have been conducted to determine if conditions to establish new stores exist in the 

city and what is being done to make the city's commercial selection more attractive. 

Another delimitation has been made with respect to companies, where ZARA is the subject of 

this study. A survey has been conducted to find answers to what requirements for establishment 

of new stores the company has and to see if Boras city can meet these requirements. A survey 

was conducted out of the company's target market in Borås, to see if there is any interest for 

even one shop in the city. 

The conclusion which has been drawn is that Borås does not meet ZARA’s demands for store 

location today, but the future looks bright. New store locations will be offered at an expansion of 

commercial market places, which are planned. Even interest in ZARA is there for the company's 

target group in the city. 
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SAMMANFATTNING 

Intresset kring mode är stort i Sverige och handeln med detaljhandelsvaror ökar för varje år. Det 

senaste året har dock varit tufft för många företag i branschen, både nationellt och 

internationellt. Rapporter visar att handeln ökar totalt sett i landet, men att det finns stora 

regionala skillnader. Storstäderna i landet ökar mest både befolkningsmässigt och 

handelsmässigt, på bekostnad utav övriga regioner. Rapporter visar även att trenden går mot att 

de mindre lokala butikerna blir färre och de stora butikskedjorna ökar sin utbredning världen 

över. 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och försöka förklara om en mellanstorstad i Sverige har de 

förutsättningar som krävs för att etablera en butik från en världsomfattande modekedja, varvid 

huvudsakligen kvalitativ metod använts. Avgränsning har gjorts till staden Borås, som är den 

fjortonde största staden i landet och som är känd för sin textila historia. Undersökningar, i form 

utav bland annat en intervju med Borås Stad, har genomförts för att ta reda på om 

förutsättningarna finns för att etablera en ny butik i staden och vad som görs för att göra stadens 

handel mer attraktiv.  

Ytterligare en avgränsning har gjorts med avseende på företag, där ZARA omfattas utav denna 

studie. En enkätundersökning har genomförts för att finna svar på vilka krav företaget har inför 

en nyetablering och för att se om Borås som stad motsvarar dessa krav. Dessutom har en 

enkätundersökning utförts på företagets målgrupp i staden, för att se om intresset finns för ännu 

en butik i Borås och om intresset finns för just ZARA. 

Slutsatsen som har dragits är att Borås idag inte uppfyller ZARA’s krav på butiksläge, men att det 

ser ljust ut för framtiden då nya butikslägen kommer att kunna erbjudas vid en inplanerad 

expansion utav handelsmarknadsplatser. Dessutom finns intresset för ZARA hos företagets 

målgrupp i staden. 

Nyckelord: 

Etablering 

Detaljhandel  

Borås 

ZARA 
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1. INLEDNING 

Inledningen inleds med en presentation av bakgrunden till studien. Detta följs utav en beskrivning 

av problemet och vad studien i korthet kommer att handla om, där även en motivering till 

ämnesvalet redovisas. Forskningsfrågorna som arbetet grundas på presenteras därefter med de 

underfrågor som ska styra upp dessa huvudfrågor. Inledningen avslutas därpå med syfte, 

avgränsningar och en disposition för denna studie. 

1.1 BAKGRUND  

Sverige har haft en positiv ekonomisk utveckling sedan krisen under 90-talet, trots svårare tider 

de senaste åren. Lågkonjunkturer har kompenserats med låga räntor och låg inflation för att 

uppmuntra hushållen att fortsätta spendera. (HUI, 2010:10) Detta är en förutsättning för 

samhällets välstånd (Bergström, 2003:13) och för att ett lands ekonomi ska kunna utvecklas 

vidare.  

De senaste åren har varit turbulenta för den svenska ekonomin, och detta framför allt sedan 

finanskrisen 2008-2009. Innan dess gick den svenska ekonomin på högvarv och svenskarna 

shoppade som aldrig förr. Trots finanskrisen spenderade de svenska hushållen 550 miljarder 

kronor inom detaljhandeln år 2009, vilket är en ökning med 3,6 procent från föregående år och 

från 2009 till 2010 har detaljhandeln ökat med ytterligare 3,4 procent. (Handeln i Sverige, 2012-

03-27) 

Det senaste året har emellertid varit en svår tid för framför allt modebranschen och 

klädhandeln. På grund av ekonomisk oro i många länder, inklusive Sverige, har konsumenterna 

varit sparsamma med sin konsumtion. Konkurrensen om kunderna har därför varit oerhört hård 

på marknaden. Ett lands konjunkturläge är med andra ord av stor betydelse för ett företag i 

modebranschen, även om staten gör insatser för att uppmuntra konsumenterna att spendera. 

Förutom hård konkurrens har inköpspriset på exempelvis bomull också ökat kraftigt till följd 

utav en ökad kostnadsinflation (H&M Årsredovisning 2011), vilket har försvårat läget ytterligare 

för modeföretagen.  

Enligt Handelns Utredningsinstituts rapport Härifrån till framtiden (2010:22) blir det också allt 

svårare för mindre företag att ta sig in på marknaden och bli konkurrenskraftiga. Trenden visar 

att antalet butiker ökar i Sverige inom området sällanköpsvaror, medan antalet företag minskar. 

Det är de redan expanderade företagen som klarar sig bäst på marknaden och får möjligheten att 

växa ytterligare. Dessa företag kan med stordriftsfördelar konkurrera med bättre priser och 

bättre lägen på marknadsplatserna, än vad mindre företag har möjlighet till.  

”Expansionen av nya butiker ska främst ske i köpcentra och centrala 
affärslägen…. Potentialen för att etablera nya butiker i Polen, 
Tjeckien och Österrike bedöms vara god. I Sverige, Norge och Finland 
finns inte lika många outnyttjade lägen…” 
- Christian W. Jansson, VD och koncernchef på KappAhl (KappAhl’s 
årsredovisning 2010/11) 

Christian W. Jansson, VD och koncernchef på KappAhl, menar att läget för en nyetablering är av 

stor betydelse för att lyckas och att det är de centrala lägena som är mest attraktiva. Problemet 

är dock att de flesta sådana platser redan är utnyttjade, vilket gör det svårt för nya företag att 

etablera sig. Skulle möjligheten finnas är det ofta till en hög kostnad, vilket mindre eller lokala 
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företag vanligen inte har möjlighet att bekosta. Det blir därför till en fördel för stora och 

kapitalstarka företag i branschen.  

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

De svenska hushållens konsumtion av detaljhandelsvaror har ökat under en väldigt lång tid i 

landet (Handeln i Sverige, 2012-03-27), men hur ser det ut för medelstora städer i Sverige? Hur 

stor är detaljhandeln i dessa och vad har den för betydelse för städerna? Ökar detaljhandeln 

även i dessa städer, och är det något som det satsas på för framtiden? 

Viktiga faktorer för den framtida utvecklingen av detaljhandeln har med befolkningsmängden, 

dess struktur och även dess inkomstutveckling att göra (Borås Stad, 2012-03-28). Exempelvis 

har befolkningsmängden i landet ökat varje år (Statistiska centralbyrån, 2012-03-12), men hur 

ser denna utveckling ut för en medelstor stad? Skulle målgruppen för en stor modebutik kunna 

tänkas finnas där? Skulle målgruppen i sådana fall kunna tänka sig att handla där eller är de helt 

enkelt nöjda med utbudet som finns i staden idag?  

Enligt Ulf Rämme, detaljhandelsexpert på Handelns Utredningsinstitut är det geografiska läget 

av oerhört stor betydelse för att en butik ska lyckas med en etablering. Företag söker sig idag i 

stor utsträckning till stora och växande städer eller städer med andra speciella förutsättningar. 

(SVD Näringsliv, 2012-03-20) Då detta arbete koncentreras kring staden Borås är frågan om 

staden är tillräckligt stor eller har det där speciella som gör att ännu en modebutik skulle kunna 

och vilja etablera sig där.  

Ulf Rämme tar även upp vikten av att noga utvärdera och undersöka den nya marknaden inför 

en etablering för att kunna lyckas. Företaget behöver veta exakt vad målgruppen har för behov, 

viljor och vart de tenderar att söka efter dessa för att kunna driva en lönsam butik. (SVD 

Näringsliv, 2012-03-20) Stor vikt läggs därför vid undersökningen utav den tänkta målgruppens 

behov och önskemål i staden.   

Borås är en stor textilstad, därav valet av stad för en möjlig etablering av en ny modekedja. 

Staden har redan idag ett stort utbud av mode. Till exempel finns kedjorna H&M och Gina Tricot 

som erbjuder mode till ett lägre pris samt modekedjorna JC och MQ, vilka har ett något dyrare 

utbud. Känslan finns dock att det är något däremellan som saknas i Borås. Efter besök i 

storstäder där butikskedjan ZARA finns, har intresset kring dess mode fångats och idén väckts 

om en etablering skulle vara möjlig i Borås. Detta är bakgrunden till varför just företaget ZARA 

valts ut inför denna undersökning. Företaget finns sedan några år tillbaka i de tre största 

städerna i Sverige (Zara, 2012-03-21), och det är därför intressant att ta reda på om 

förutsättningarna finns i en mellanstor stad utifrån företagets krav för en nyetablering. 

Vid en promenad på gågatan i Borås ses flera butikslokaler stå tomma. Är detta en slump eller 

kan det vara så att antalet kunder i staden är för få? Konsumtionen utav detaljhandelsvaror ser 

inte ut att sjunka i övriga landet, men skulle det kunna vara så att e-handeln har tagit över en del 

av handeln i Borås? (Handeln i Sverige, 2012-03-27) Vad skulle krävas för att en ny butiksägare 

skulle våga öppna en butik i Borås? Skulle en liten enskild lokal butik kunna gå runt, eller 

behöver det finnas en kedja i ryggen för att en satsning ska genomföras.   

  

http://www.zara.com/webapp/wcs/stores/servlet/category/se/sv/zara-S2012/11108/Butiker
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1.3 SYFTE  

Syftet med detta arbete är att beskriva och försöka förklara om en mellanstorstad som Borås har 

de förutsättningar som krävs för att etablera en butik från en världsomfattande modekedja. 

1.4 PROBLEMFORMULERING OCH FORSKNINGSFRÅGOR 

Huvudproblemet som ligger till grund för denna studie handlar om att undersöka hur en 

nyetablering ser ut från företaget ZARA’s sida och hur väl staden Borås motsvarar detta. 

1.4.1 FORSKNINGSFRÅGA ETT (FF1) 

Hur ser ZARA på förutsättningarna för att etablera en ny butik i en medelstor stad i Sverige? 

Underfrågor:   1. Hur definierar ZARA sin riktade målgrupp/segment att betjäna? 

  2. Hur definierar ZARA dess krav inför en nyetablering? 

  3. Hur ser ZARA på sin konkurrens?  

1.4.2 FORSKNINGSFRÅGA TVÅ (FF2) 

Hur ser förutsättningarna ut för att etablera modebutiken ZARA i Borås inom den närmaste 

framtiden? 

Underfrågor:  1. Hur ser konkurrenssituationen ut på marknaden i Borås idag? 

  2. Hur ser detaljhandelsutvecklingen ut för Borås? 

  3. Hur ser ZARA’s målgrupp på Borås butiksutbud? 

  4. Hur ser målgruppen i staden på företaget ZARA med dess utbud? 

1.5 PERSPEKTIV 

Arbetet är grundat på två olika perspektiv. Det första perspektivet är Företagsperspektivet, där 

information redovisas utifrån företaget ZARA’s perspektiv. Denna information är sekundär data 

från företagets ledning i Spanien. 
 

Det andra perspektivet är Kundperspektivet, som speglar företagets målgrupps perspektiv.  

Denna information har samlats in från den tänkta målgruppen i Borås, genom en 

enkätundersökning. 

 

1.6 AVGRÄNSNINGAR  

Nedan presenteras de sakliga-, tids- och kostnadsmässiga avgränsningar som gjorts för 

genomförande av undersökningen. 

1.6.1 SAKLIGA AVGRÄNSNINGAR 

Arbetet är avgränsat till företaget ZARA, som är en del utav Inditex Group. Valet av just denna 

modekedja motiveras av att det är den del utav Inditex Group som har störst utbredning över 
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världen. Det är även främst denna del utav Intidex Group som finns etablerat i Sverige, vilket 

underlättar informationssökandet om krav för nyetablering på annan ort i landet. 

Forskningsfråga ett är belyst utifrån data insamlad ifrån företaget ZARA’s huvudkontor i 

Spanien. 

En lokal avgränsning är gjord till staden Borås, som inte hör till de allra största städerna i 

Sverige, men som är känd för sin historia inom textil. Staden har på grund av sin modemedvetna 

befolkning därför stor potential till att lyckas med en nyetablering av en modekedja. 

Forskningsfråga två är belyst utifrån data insamlad ifrån en intervju med Borås Stads 

näringslivsutvecklare och ifrån en enkätundersökning utav företaget ZARA’s målgrupp i Borås. 

1.6.2 AVGRÄNSNINGAR AV TIDS- OCH KOSTNADSSKÄL 

Den tidsmässiga avgränsningen är satt till fyra månaders deltidsstudier, vilket är en rimlig 

tidsram för den tänkta studien. 

De ekonomiska begränsningarna är fundamentala. Som studentdrivet examensarbete kommer 

utgifterna endast omfatta resor och telefonsamtalskostnader.  

1.7 ARBETETS DISPOSION 

KAPITEL 1: Inledningen inleds med en presentation av bakgrunden till studien. Detta följs utav 

en beskrivning av problemet och vad studien i korthet kommer att handla om, där även en 

motivering till ämnesvalet redovisas. Forskningsfrågorna som arbetet grundas på presenteras 

därefter med de underfrågor som ska styra upp dessa huvudfrågor. Inledningen avslutas därpå 

med syfte, avgränsningar och en disposition för denna studie. 

KAPITEL 2: I metoden beskrivs hur studien utförts och hur syftet har uppnåtts. Metoden 

innehåller också en beskrivning av vilket angreppsätt som valts för att finna svar på studiens 

frågor. Kapitlets första del beskriver olika ansatser och metoder som finns att välja mellan, och i 

den senare delen redogörs för vilka ansatser och metoder som valts att användas för just denna 

studie. Det görs även en motivering till varför just dessa metoder använts. Till sist redovisas den 

praktiska gången för hela arbetet. 
 

KAPITEL 3: Detta kapitel belyser de teorier som finns om ämnet etablering inom detaljhandeln, 

vilka de olika resultatdelarna grundas på. Bland annat redovisas teorier kring segmentering, 

konkurrens, etablering och detaljhandelns utveckling. 

KAPITEL 4: Detta kapitel redovisar resultatet av studiens undersökningar inom varje 

forskningsfråga med dess underfrågor. Kapitlet inleds med en beskrivning utav företaget som 

studien syftar till, vilket följs av en redovisning utifrån företagets perspektiv. Därefter beskrivs 

staden och dess detaljhandel, och kapitlet avslutas med företagets målgrupps tankar och åsikter 

om stadens butiksutbud samt företaget (kundperspektivet). 

KAPITEL 4.1: Denna del av studien belyser företaget som studien handlar om. Kapitlet inleds 

med lite allmän information om företaget och vart det finns. Detta följs av företagets historia, 

ägarskap, marknadsföringsstrategier samt arbetssätt, och avslutas med information om 
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företaget i Sverige. Denna del ger läsaren en inblick och förståelse för resonemang kring 

företaget i kommande texter. 

KAPITEL 4.2: Andra delen av empirin redovisar resultatet som berör företaget Zara. Kapitlet 

inleds med en beskrivning utav företagets riktade målgrupp. Detta följs av en beskrivning om 

vad ZARA har för krav inför en etablering av en ny butik och hur företaget ser på konkurrens.  

KAPITEL 4.3: Denna del av studien belyser staden som studien handlar om; hur dess historia ser 

ut, en kort beskrivning av nuläget och vad som är unikt för just denna stad. Detta ger läsaren en 

inblick och förståelse för resonemang kring staden i kommande texter. 

KAPITEL 4.4: Fjärde delen av resultatet från studien handlar om staden Borås. Här redovisas en 

kort analys kring företaget ZARA’s konkurrenter i staden med en fördjupning i modeföretaget 

H&M, vilket följs utav information om stadens detaljhandel. Därefter kommer svaren från 

enkätundersökningen presenteras gällande respondenternas åsikter om staden Borås samt dess 

åsikter om företaget ZARA med dess utbud. 

KAPITEL 5: I detta kapitel analyseras varje forskningsfråga och dess underfrågor. Teorin kring 

frågorna kopplas samman med de resultat som erhållits. Även slutsatser dras kring de båda 

forskningsfrågorna och kring själva huvudfrågan; hur en nyetablering ser ut från företaget 

ZARA’s sida och hur väl staden Borås motsvarar detta. Kapitlet avsluts med en kort diskussion 

angående slutsatsen på huvudproblemet.  

KAPITEL 6: I detta avslutande kapitel ges förslag till fortsatt forskning vid ämnet. Aspekter och 

vinklar som stötts på under arbetets gång, men som inte kunnat tas med i studien på grund av 

tidsbrist eller ekonomiska begränsningar redovisas också. 
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2. METOD 
I metoden beskrivs hur studien utförts och hur syftet har uppnåtts. Metoden innehåller också en 

beskrivning av vilket angreppsätt som valts för att finna svar på studiens frågor. Kapitlets första 

del beskriver olika ansatser och metoder som finns att välja mellan, och i den senare delen redogörs 

för vilka ansatser och metoder som valts att användas för just denna studie. Det görs även en 

motivering till varför just dessa metoder använts. Till sist redovisas den praktiska gången för hela 

arbetet. 

2.1 UNDERSÖKNINGENS INRIKTNING 

En undersökning klassificeras efter vilken typ utav resultat som avses att uppnås och vilka 

slutsatser som önskas kunna dras utav undersökningen. Dessa inriktningar är explorativa, 

beskrivande, förklarande eller förutsägande. (Lekvall & Wahlbin, 2001:194) 

Explorativ inriktning har en undersökning som utförs då kunskapen om ett ämne är så liten att 

frågeställningarna inte går att formulera. Kunskapen om vilken sorts information som går att få 

tag på och vilken information som behövs för att kunna fatta beslut är begränsad. Det handlar då 

om att vid en undersökning få reda på så mycket om möjligt om ämnet och därefter kunna göra 

ytterligare undersökningar. Denna slags undersökning kan därför användas som 

förundersökning till en mer omfattande undersökning. (Lekvall & Wahlbin, 2001:196) 

Beskrivande inriktning har undersökningar med har klara frågeställningar som det kan sökas 

data utifrån. Det handlar om att söka information för att försöka beskriva hur något är eller hur 

något ser ut. Till exempel kartlägga konsumenters köpvanor och åsikter, utan att försöka 

förklara varför det ser ut på ett visst sätt. (Lekvall & Wahlbin, 2001:197) 

Förklarande inriktning har en undersökning som syftar till att försöka finna samband och 

orsaker till att något ser ut på ett visst sätt. Detta är en utveckling utav den beskrivande 

undersökningen, där syftet är att försöka se om en variabel påverkar den andra eller tvärtom. 

Ofta innehåller en beskrivande undersökning någon form av förklarande, men har ett större 

antal variabler än en förklarande inriktning. (Lekvall & Wahlbin, 2001:197) 

Förutsägande inriktning har en undersökning som syftar till att ta fram någon form av prognos 

eller förutsägelse för hur något kan tänkas se ut framåt i tiden. Detta förutsätter att det finns 

någon form av grund bakom dessa antaganden, gärna då de viktigaste orsakssambanden mellan 

de variabler man prognostiserar. (Lekvall & Wahlbin, 2001:196ff) 

2.2 UNDERSÖKNINGENS ANSATSER 

Nedan presenteras de ansatser, som enligt Arbnor & Bjerke(1994) och Lekvall & Wahlbin 

(2001), finns att välja mellan vid utförande utav en undersökning. 

2.2.1 FORSKNINGSANSATS 

En forskningsansats syftar till att sammanfoga empiri och teori i en undersökning. Det analytiska 

synsättet på insamling utav kunskap är cykliskt. Det börjar med fakta och slutar med fakta och är 

uppdelat i tre olika steg; induktion, deduktion och verifikation. (Arbnor & Bjerke, 1994:107) 

 

Induktion är en vetenskaplig metod som utgår ifrån den empiriska delen. Fakta smalas i form av 

faktisk kunskap, som observationer eller intervjuer. Utav detta skall undersökaren sedan 
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försöka bilda eller finna teorier kring ämnet för att kunna göra generaliseringar. Slutsatser dras 

ifrån empirin och faktisk kunskap. Finns det en matematisk modell för att analysera data, som 

kan tänkas passa för de fakta som smalts in, skall det kontrolleras att den verkligen visar det 

som önskas få ut av. (Arbnor & Bjerke, 1994:108)  

 

Vid deduktion används teorier för att kunna göra förutsägelser kring hur framtiden kan tänkas 

se ut. Undersökaren ser till vad teorin säger och söker empiri kring dessa. Sedan försöker han 

skapa hypoteser kring enskilda undersökta fall, för att testa om de stämmer överens med 

verkligheten. (Arbnor & Bjerke, 1994:108) 

Efter att förutsägelser kunnat göras, kan det sedan kontrolleras mot vad fakta och empiri säger, 

vilket kallas verifikation (Arbnor & Bjerke, 1994:108).  

2.2.2 UNDERSÖKNINGS- OCH METODANSATSER 

En undersökningsansats handlar om hur undersökaren ska gå tillväga för att uppnå de resultat 

och kunna dra de slutsatser som förväntas, enligt inriktningen för undersökningen som tidigare 

valts.  Den första ansatsen handlar om hur stor del av en marknad som ska undersökas. En 

fallstudieansats syftar till att undersöka enskilda eller ett fåtal objekt för att kunna analysera 

bakomliggande orsaker till varför något ser ut som det gör. I en tvärsnittsansats studeras ett 

större antal undersökningsobjekt för att kunna jämföra och dra slutsatser för större grupper 

eller marknadssegment. (Lekvall & Wahlbin, 2001:209) 

Den andra ansatsen handlar om valet mellan kvalitativ och kvantitativ ansats. Det handlar då om 

hur data analyseras och beskrivs. Kvalitativa undersökningar är sådana som inte helt klart kan 

uttryckas i sifferform och analyseras därför på andra sätt än just matematiska. De svarar oftast 

på frågor som ”hur”; hur något ser ut eller hur något är. Dessa undersökningar används mest vid 

fallstudieansatser. Vid en kvantitativ undersökning analyseras och beskrivs materialet med 

matematiska och statistiska modeller. Dessa används mest vid tvärsnittsansatser. (Lekvall & 

Wahlbin, 2001:210ff) 

Den tredje ansatsen handlar om vilken sorts information som används i undersökningen. Det 

handlar då antingen om primärdata eller sekundärdata. Primärdata är information som samlas 

in från den ursprungliga källan utav undersökaren själv. Detta sker under fältundersökningar 

eller laboratorieundersökningar, men i stort sett inga undersökningar kan enbart baseras på 

denna sorts data, utan vissa komplement behöver göras. Sekundärdata är data som sedan 

tidigare finns insamlat och sammanställt i exempelvis undersökningar, fallstudier och statistik. 

Undersökningar som enbart bygger på sekundärmaterial finns. (Lekvall & Wahlbin, 2001:212) 

2.3 DATAINSAMLINGSMETOD 

Data som används i undersökningar är primär- eller sekundärdata, vilka kan inhämtas på olika 

vis. För sekundärdata handlar det om att söka upp den information som är relevant för 

undersökningen och när det väl är gjort återstår det bara att sammanställa den. För primärdata 

är datainsamlingen dock något mer komplex. Då skall de som kan ge informationen först sökas 

upp, varpå informationen skall erhållas på bästa möjliga sätt och därefter sammanställas. 

Metoder för att samla in primärdata är antingen observationsmetoder eller frågemetoder. 

(Lekvall & Wahlbin, 2001:257) 
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Vid observationsmetoder observerar undersökaren själv en viss händelse eller process för att 

sedan dokumentera den. Det kan handla om inköpsprocesser, sammanträden och möten som 

undersökaren själv är med och betraktar. På så sätt påverkas inte resultatet utav någon annans 

kunskaper eller minnen, dock kan betraktaren endast dokumentera det som verkligen händer 

och ser inte sådant som hänt tidigare som kan tänkas påverka den enskilda situationen. (Lekvall 

& Wahlbin, 2001:257f) 

Vid användning av frågemetoder för datainsamling ställer undersökaren frågor som en eller flera 

respondenter förhoppningsvis svarar på. Dessa frågor kan ställas under olika former; skriftliga 

enkäter, personliga intervjuer och telefonintervjuer är några exempel. (Lekvall & Wahlbin, 

2001:259) 

Skriftliga enkäter är ett relativt billigt sätt att nå en stor publik med sina frågor. Det gäller dock 

att enkäten är kort och välformulerad för att bortfallet inte ska bli allt för stort. Frågorna måste 

vara väldigt tydliga och klara, då det inte finns någon chans till att förklara eller rätta om någon 

skulle missförstå en fråga. Påminnelser och belöningar är något undersökaren kan komplettera 

med för att öka deltagandet. (Lekvall & Wahlbin, 2001:262) 

Personliga intervjuer är en mer kostsam och tidskrävande variant utav datainsamling, men 

möjligheterna att ställa olika sorters frågor är också mycket större. Det kan handla om 

strukturerade intervjuer, då frågorna är exakt preciserade med svarsalternativ, eller 

ostrukturerad intervju med områdesfrågor som inte är preciserade utan bara har ett antal 

underfrågor som kan ställas om respondenten inte svarar spontant på frågorna. (Lekvall & 

Wahlbin, 2001:265) 

Telefonintervjuer befinner sig med sina egenskaper mellan de skriftliga enkäterna och den 

personliga intervjun. Frågorna kan formuleras och förklaras som under den personliga 

intervjun, men är billigare och inte lika tidskrävande. Även avståndsmässigt kan det underlätta 

med en telefonintervju i jämförelse med en personlig intervju. (Lekvall & Wahlbin, 2001:266) 

2.4 URVALSMETOD 

Vid en undersökning finns ofta en målgrupp som avses undersökas för att sedan kunna dra 

slutsatser kring. Detta kan göras i form av en totalundersökning, där hela målgruppen 

undersöks. Oftast finns det dock praktiska, tidsmässiga eller ekonomiska begränsningar som gör 

att denna undersökningsform inte är möjlig. Då måste någon form utav stickprov göras, där en 

liten del utav målgruppen som avser presentera hela målgruppen väljs ut. (Lekvall & Wahlbin, 

2001:229) 

Vid val av urvalsmetod finns det sannolikhets- och icke-sannolikhetsurval att välja mellan. Vid 

sannolikhetsurval kan det beräknas hur stor risk det är att urvalet inte korrekt motsvarar hela 

målgruppens åsikter. Detta är dock både tids- och kostnadskrävande, då undersökaren behöver 

veta vilken risk varje del utav målgruppen har, att inte komma med i urvalet. Urvalet ska sedan 

väljas ut helt slumpmässigt. Med icke-sannolikhetsurval måste det med intuitiva och kvalitativa 

bedömningar avgöras om urvalet speglar hela målgruppens åsikter och värderingar. Det blir då 

inte lika tids- och kostnadskrävande, men säkerheten i resultatet kan då bli mer osäkert än vid 

sannolikhetsurval. (Lekvall & Wahlbin, 2001:238ff) 

Det finns ett antal olika icke-sannolikhetsurval att välja mellan, som presenteras nedan. 



9 
 

Kvoturval är då undersökaren valt ut hur stora andelar av vissa delar av målgruppen som ska 

presenteras. Denna urvalsmetod kan till exempel användas om det är känt att målgruppen 

består utav 70 procent kvinnor och 30 procent män, och önskningen är att urvalet ska 

representera detsamma. Detta kan vara motiverat då resultaten ska kunna jämföras med 

tidigare gjorda undersökningar eller om åsikterna mellan de olika grupperna kan skiljas mycket 

åt och snedvrida resultatet. Kvoterna måste då vara exakta för att inte ge missvisande resultat. 

(Lekvall & Wahlbin, 2001:246) 

Uppsökande urval är när undersökaren är osäker på vilka som ingår i målgruppen och går ut och 

söker upp de han tror ingår i den. Det kan innebära att knacka dörr eller på annat sätt söka upp 

respondenter och be dem svara på frågor. Problemet är då att de som inte är hemma vid en viss 

tidpunkt inte blir representerade i urvalet, och valet av område och vilka hus det knackas på kan 

göra resultatet snedvridet. (Lekvall & Wahlbin, 2001:247) 

Anvisningsurval kan användas då målgruppen är liten och undersökaren inte vet vilka som 

tillhör målgruppen förrän de har kontaktats. Det kan handla om att söka åsikter hos en 

målgrupp som använder sig utav just ett visst märke av en produkt, till exempel frisörer som 

använder sig av en viss sax. Då kan frisörer kontaktas tills det att undersökaren finner en som 

använder sig av det specifika märket, och efter intervjun fråga om han/hon känner till någon 

annan frisör som använder sig av samma märke och då söka upp denna person. Det handlar med 

andra ord om att utnyttja den personliga kontakten mellan de olika intervjuobjekten. (Lekvall & 

Wahlbin, 2001:247f) 

Vid bedömningsurval väljs ett visst antal objekt ut som kan vara intressanta för den 

frågeställning som ligger till grund för undersökningen. Undersökaren bör då bestämma vilka 

egenskaper som är viktigast att undersöka och som ska ligga till grund för urvalet. (Lekvall & 

Wahlbin, 2001:248ff) 

Bekvämlighetsurval är när undersökaren inte söker upp något speciellt urval utan exempelvis 

ställer sig på stan när det är mycket folk och intervjuar några av de som går förbi. Undersökaren 

väljer då slumpmässigt ut de som ser ut att ingå i målgruppen och intervjuar dem. Det kan också 

vara så att en skolklass eller ett företags befintliga kunder intervjuas, även om den riktade 

målgruppen är större. Problemet är att resultaten riskerar att bli kraftigt snedvridna, då åsikter 

hos de som inte ingår i urvalet kan skiljas mycket åt jämfört med de som kom med. Exempelvis 

kan intervjuer kring befolkningens åsikter om lokaltrafik ge ett resultat om folk på en busstation 

intervjuas och ett annat om intervjuerna görs utanför en bilaffär (Lekvall & Wahlbin, 2001:250f). 

Vid självurval får objekten själva avgöra om de ska ingå i urvalet eller ej. Det kan handla om 

frågeformulär som lämnas på hotell eller liknande, där kunderna får avgöra om de vill svara eller 

inte. Detta kan bli väldigt snedvridet och bör inte jämföras med hur hela målgruppen tycker. De 

som fyller i enkäten har ett intresse – antingen av att hjälpa till eller att de är väldigt nöjda eller 

tvärtom, väldigt missnöjda. (Lekvall & Wahlbin, 2001:251) 

Strategiskt urval innebär att undersökaren själv avgör vilka personer i målgruppen som ska ingå 

i urvalet. Detta är vanligt vid kvalitativa undersökningar där syftet är att erhålla en djupare 

förståelse för ett fenomen. Antingen görs ett heterogent urval eller ett homogent urval. Vid 

heterogent urval försöker undersökaren nå maximal spridning och bredd genom att välja ut 

många olika typer i målgruppen. Ett homogent urval handlar istället om att försöka identifiera 
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och välja ut ett antal typpersoner för att försöka framställa en mer generell bild. (Christensen et 

al, 2001:129f) 

2.5 VALDA ANSATSER  

Nedan presenteras de ansatser och metoder som använts under studiens gång. 

2.5.1 STUDIENS INRIKTNING 

Undersökningen har främst en beskrivande inriktning, där syftet är att beskriva hur 

detaljhandeln ser ut, hur företaget ZARA’s etableringskrav ser ut och hur detaljhandeln ser ut i 

staden Borås. Även målgruppen har undersökts, och dess åsikter och värderingar har 

presenterats, vilket också är av beskrivande karaktär. Det kommer även att göras ett försök att 

finna svar till varför det ser ut som det gör, vilket gör att undersökningen får ett inslag utav en 

förklarande inriktning. Variablerna som undersöks är dock relativt många och undersökningen 

syftar inte till att finna några orsakssamband, utan bara att beskriva hur det ser ut, för att sedan 

kunna dra slutsatser kring detta. Undersökningen kan därför inte helt räknas som en 

förklarande undersökning.  

2.5.2 STUDIENS ANSATSER 

Forskningsansatsen som använts är främst deduktiv, då det setts till befintliga teorier kring 

frågeställningarna om etablering, detaljhandel och segmentering. Därefter har det sökts empiri 

till dessa genom intervju och enkätundersökningar, för att få en bild över hur verkligheten ser 

ut. Därpå har en analys kring hur väl teorierna stämmer överens med empirin gjorts, och till slut 

har slutsatser kring detta dragits. Teorin har därmed fungerat som en grund till insamlingen 

utav empiri och fakta, som sedan vävts samman för att slutsatser kring hur verkligheten kan 

tänkas se ut har dragits. 

Studiens ansats är mer en tvärsnittsansats än en fallstudieansats. Ett större urval utav 

målgruppen har gjorts för att kunna jämföra dem sinsemellan. Målgruppens åsikter och 

värderingar vid en viss tidpunkt har samlats in och sammanställts, för att det sedan ska kunna 

dras slutsatser kring hela målgruppen.  

Undersökningen har grundats främst på kvalitativa metoder, då den syftar till att ge kunskap om 

målgruppens bakomliggande åsikter och värderingar. Det är inte numerisk data som samlats in 

utan främst ord, där innebörden av dessa har analyserats. Det har därför inte använts några 

matematiska modeller eller statistiska verktyg för att analysera datan, utan mer intuitiva 

metoder. Enkäter och intervjuer är främst utformade efter kvalitativ metod, då frågorna som 

ställts har varit öppna för att få en generaliserad bild över vart målgruppen brukar handla och 

om de skulle kunna tänka sig att handla i en ny butik. 

Undersökningen har främst grundats på sekundärdata, som redan finns registrerad i form av 

befintlig statistik, rapporter och artiklar. Informationen som har erhållits av företaget ZARA’s 

huvudkontor i Spanien är sekundärdata i form av företagets interna riktlinjer.  

Vid mötet med näringslivsutvecklaren på Borås Stad har det erhållits sekundärdata i form av 

broschyrer, men även primärdata i muntlig form. Den andra källan till primärdata är den som 

nåtts via enkätundersökningen utav målgruppen i staden. 
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2.5.3 STUDIENS DATAINSAMLINGSMETOD 

Datainsamlingsmetoden som använts är frågemetoden, både i skriftlig och muntlig form. För att 

nå ut till en så stor del utav målgruppen som möjligt har frågemetoden skriftlig enkät använts. 

Denna enkät är av intervjuadministrerande art och har utformats med en låg struktureringsgrad 

för att ge öppnare svarsmöjligheter. (Christensen et al, 2001:136) Dessa har skickats ut via 

Internet för att öka deltagandet och minska bortfallet. Med en kort elektronisk enkät skulle alla 

respondenter enkelt och snabbt kunna fylla i och skicka tillbaka den. Idag har de flesta unga 

tillgång till Internet både via sina datorer och telefoner, och det är så de kommunicerar. Därför 

har just denna form utav enkät valts framför en postenkät.  

Kontakten med företaget ZARA har skett i form utav en självadministrerande enkätundersökning 

på grund utav praktiska skäl. Huvudkontoret i Stockholm får inte lämna ut några uppgifter, utan 

allt är tvunget att gå via moderbolaget i Spanien. På grund utav tidsmässiga och avståndsmässiga 

aspekter har därför en självadministrerande enkätundersökning varit mest aktuell. Även denna 

enkät har utformats med en låg struktureringsgrad, för att ge respondenten möjlighet till mer 

öppna och uttömmande svar. (Christensen et al, 2001:136) 

Intervjun med Borås Stads näringslivsutvecklare har varit av personlig karaktär, där möte 

bokats in och förberedda frågor sänts ut i förväg för att kunna få ut så mycket information som 

möjligt under mötet. Näringslivsutvecklaren hade då möjligheten att diskutera frågorna med de 

övriga anställda kring näringslivsfrågor, för att kunna ge korrekta svar.  

2.5.4 STUDIENS URVALSMETOD 

Gruppen har använt sig utav ett strategiskt urval till enkätundersökningen. Urvalet från 

målgruppen har bestått av de som är registrerade på undersökarnas personliga sidor på 

Internet, vilket innefattar alltifrån personer som undersökarna träffat på en gång, till släkt och 

nära vänner. Ålder, kön, intressen, yrke, utbildning m.m. varierar mellan de som har tillfrågats, 

och på så sätt har gruppen fått till ett heterogent strategiskt urval. Målet har varit att nå ut till så 

många som möjligt och få en stor bredd på urvalet, vilket gruppen då anser att de har lyckats 

med. Urvalet har dock begränsats till de personer som bor i och omkring Borås, vilka också 

vanligtvis handlar i Borås. Även ålder på respondenterna har begränsats, och det till företagets 

riktade målgrupp. Enkäten har skickats ut till totalt 200 personer inom målgruppen, och efter 

påminnelse har totalt 110 svar ramlat in. Bortfallet kan därmed ses som någorlunda litet jämfört 

med hur bortfallen kan se ut vid enkätundersökningar.  

2.5.5 STUDIENS PRAKTISKA TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

I första skedet genomfördes en förundersökning med hjälp av insamling utav sekundär 

information om företaget ZARA, Borås som stad och teorier kring det berörda ämnet. Denna 

information samlades upp från både litteratur, artiklar och webben.  

Då förundersökningen var klar skrevs enkätfrågorna som var riktade till målgruppen, och ett 

test utav enkäten gjordes i form utav en muntlig förfrågan utav ett antal objekt. Detta gjordes för 

att se om frågorna var lättförståeliga eller om de kunde misstolkas. Därefter skickades enkäterna 

ut, och en påminnelse sändes även ut efter en vecka till de som inte svarat. Två veckor senare 

sammanställdes informationen för att få en uppfattning om företaget ZARA och dess omgivning. 

Syftet med denna undersökning var att kunna svara på hur stor del utav målgruppen som var 
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positiva till en ny butik och skulle kunna tänka sig att handla där, samt ta reda på hur 

konsumenter i Borås ser på stadens utbud i dagsläget gällande mode.  

Även företaget ZARA kontaktades. Till en början kontaktades ZARA-butikerna i Göteborg, men 

ingen där fick ställa upp på en intervju utan de hänvisade till huvudkontoret i Stockholm. Det 

dröjde med besked från Stockholm, och svårigheterna att få kontakt med någon på företaget 

ZARA som kunde hjälpa oss med en intervju medförde en viss tidsförskjutning och problem i 

fortsatt undersökning. Till slut gavs dock svaret att allt måste gå genom huvudkontoret i 

Spanien, så en självadministrerande enkätundersökning genomfördes.  

En grundligare undersökning om detaljhandeln i Borås genomfördes. Information hämtades till 

en början upp från befintlig statistik och rapporter. Därefter kontaktades Borås Stad och en 

intervju med kommunens näringslivsutvecklare gjordes för att få ännu mer information om 

näringslivet och detaljhandeln i staden.  

Då också alla delar till empirin var sammanställda gjordes en analys där empirin jämfördes med 

teorin för att ge svar till frågeställningarna. Detta mynnade därefter ut i en slutsats samt förslag 

till vidare forskning.  

2.6 BEGRÄNSNINGAR I DATAINSAMLINGSMETOD 

Två viktiga aspekter att tänka på vid insamling och sammanställning utav data, är att 

informationen är reliabel och valid. 

2.6.1 RELIABILITET  

En metods reliabilitet är ett mått på dess tillförlitlighet. Det handlar om att kunna få samma 

resultat vid användandet utav samma metod vid en annan tidpunkt, men i övrigt under samma 

förutsättningar. Detta är något som tagits hänsyn till vid utformning av frågor i enkäter och 

intervjuer, för att inte påverka respondenternas svar. (Nilsson, 2011:117) Vid kvalitativa 

undersökningar är det dock svårt att få exakt samma information vid en annan tidpunkt, då 

undersökningen visar hur det ser ut just nu. Vid en annan tidpunkt kan det se helt annorlunda 

ut, exempelvis kan egenskaper som intervjuaren eller respondenten har påverka resultaten. 

Trötthet, stress, sättet att ställa frågor eller andra påverkande situationer kan ha betydelse. 

(Lekvall & Wahlbin, 2001:306) 

2.6.2 VALIDITET 

Validitet är ett mått på giltighet, vilket handlar om i vilken utsträckning en metod undersöker 

och beskriver det som är ämnat att beskrivas. Det innebär med andra ord att informationen som 

erhållits leder till att en korrekt slutsats kan dras till de frågeställningar som studierna grundas 

på. Detta är något som gruppen ständigt fått arbeta med och tänka på för att begränsa arbetet 

och inte komma bort från syftet med studien och hålla sig till grundpelarna i arbetet. (Nilsson, 

2011:117f) 

2.7 KRITIK MOT VALDA METODER 

En studies resultat kan naturligtvis påverkas utav undersökarnas egna åsikter och reflektioner, 

men eftersom undersökarna i detta fall är två har alla åsikter och aspekter som kommits på 

ifrågasatts och diskuterats. En så objektiv syn på arbetet som möjligt har försökt att hållas.  
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Kritik kan riktas till frågemetoden och dess urval. Med en skriftlig enkät är det svårt att förklara 

och få ut exakt det som önskas att få ut av varje fråga. Det är även svårt att veta om personen 

som har fått enkäten verkligen är den som har svarat på den, eller i vilken ordning frågorna 

besvarats. Detta problem kanske hade kunnat lösas med en personlig undersökning, som 

exempelvis en påstan-intervju. Det hade dock varit mer tidskrävande, och det hade varit svårt 

att komma upp i samma mängd svar. Risken med enkäter är även att bortfallet kan bli stort, 

vilket gör att resultatet blir snedvridet. Detta har gruppen dock försökt minska med hjälp utav 

påminnelser. (Lekvall & Wahlbin, 2001:262) 

Resultatet kan även tänkas ha blivit snedvridet då det enda företaget som nämns i 

enkätundersökningen till målgruppen är just ZARA. Sådana vinklade frågor skulle kunna 

påverka respondenternas svar i viss riktning. Då bara ett företag nämns, kan respondenterna 

påverkas att tänka på just detta företag och glömma bort andra tänkbara alternativ. På så sätt 

kan undersökningen få ett felaktigt resultat. 

Det strategiska urvalet av målgruppen kan också bidra till att resultatet blir snedvridet. Om inte 

alla delar utav målgruppen fåtts med eller om extrema åsikter åt något håll erhållits kan detta 

påverka resultatet. Målet med denna studie har emellertid varit att få en så stor bredd som 

möjligt på urvalet för att kunna dra slutsatser angående hela målgruppen i staden, varvid 

gruppen har tagit till den metod som de anser når störst publik. Dock kan gruppen ha missat 

många åsikter, men för att göra det hela säkrare och hade mer resurser och tid behövts så att 

många fler hade kunnat få svara på enkäten. Risken för snedvridna resultat är något som 

beaktats och tagits hänsyn till under sammanställningen utav enkäterna.  

Svaren från den självadministrerande enkätundersökningen från ZARA är väldigt svår att 

kontrollera faktamässigt, då det inte finns mycket information kring detta på andra ställen. 

Därför finns det en risk att företaget förskönat sina svar för att göra reklam för sig själva. Här 

hade det behövts ännu en källa för att kontrollera dessa uppgifter, vilket  har varit svårt då 

policyn kring informationsutgivandet är så pass hård. Detta har varit ett stort problem under 

studiens gång, då det varit väldigt svårt att finna uppdaterad och säker information om 

företaget. Även från företagets sida har det varit väldigt misstänksamt och väldigt försiktigt med 

att dela med sig av sin information. Detta har resulterat i en betydligt tunnare resultatdel om 

företaget än beräknat.    

Mötet med näringslivsutvecklaren har varit strukturerat med väl förberedda frågor. Gruppen 

visste i förväg precis vad de ville få fram, men risken blev på detta sätt att information som 

kunde varit viktig för undersökningen gick mistes om. Hade intervjun varit mer öppen hade 

detta kanske kunnat lösas. Problem med personliga möten är också att man som intervjuare kan 

missuppfatta respondentens svar, missa eller glömma bort något. Detta försöktes att minimeras 

med hjälp av en bandspelare som spelade in hela intervjun samt att det var två intervjuare som 

lyssnade och antecknade under hela intervjun. (Lekvall & Wahlbin, 2001:265) 

2.8 KÄLLKRITIK 

Vid en litteraturstudie gäller det att vara kritisk och göra en genomgång av källorna (Nilsson, 

2011:99). Det kan vara av stor betydelse vad författaren har för kunskap på området och vad 

han eller hon har för bakgrund och anledning till att källan publicerats. Trovärdigheten bör 

ifrågasättas då det kan finnas någon eller något bakom en källa som vill ha fram ett visst resultat 

och belyser just detta. 
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Informationssökningen inleddes med en sökning på företaget ZARA på webben. All information 

var utav intresse, men eftersom det är viktigt att vara kritisk till det som hittas på nätet och vara 

noga med att kontrollera författarens avsikter och bakgrund, har så mycket information som 

möjligt tagits från företagets egen hemsida. Faktauppgifterna där bör stämma, men eftersom ett 

företag vill visa en bra sida utåt finns en risk till förskönande uppgifter, och därför har även 

denna information granskats kritiskt. Dock var det inte så lätt att finna information om ZARA på 

varken ZARA’s eller Inditex egen hemsida, så därför har en hel del information tagits från 

artiklar. Mer information om företaget erhölls emellertid från den självadministrerande enkäten 

med ZARA’s huvudkontor i Spanien.  

Information som tagits om Borås känns också tillförlitlig då den hämtats från stadens hemsida. 

Även information om ZARA’s konkurrenter har tagits från de olika företagens egna hemsidor 

och faktauppgifterna då bör stämma.  Andra webbsidor som fakta har tagits från är bland annat 

Riksbanken och Statistiska centralbyrån, vilka också känns som säkra källor då dessa är 

myndigheter. 

Artiklar och rapporter som använts är vetenskapliga artiklar som bygger på fallstudier och 

forskningsresultat. Eftersom dessa alltid ska läsas igenom och godkännas utav andra oberoende 

forskare innan de publiceras, bör de betraktas som trovärdiga. (Linnéuniversitetet, 2012-05-02) 

Information som hämtats från Handelns Utvecklingsråd (HUR) känns pålitlig, då de använder sig 

av kvalificerade forskare till sina projekt. De finansierar undersökning och forskning som ska 

vara till nytta för både företag och anställda. De har dessutom både ett branschråd och ett 

vetenskapligt råd som ska se till att resurserna används rätt. De stödjer forskning med 

kriterierna att den ska vara: ”vetenskaplig i form av att ny kunskap ska genereras och att den ska 

vara framtagen med vedertagna metoder och tekniker som gör att resultaten är tillförlitliga.” 

(Handelns Utvecklingsråd, 2012-03-23)  

HUR samarbetar med Handelns Utredningsinstitut (HUI), som ägs av fackförbundet Svensk 

Handel. Båda dessa har använts som källor, eftersom de bedriver forskning kring detaljhandeln 

för både företagare och anställda. De använder sig också utav forskare som har nära kopplingar 

till högskolor och universitet, vilket känns pålitligt. Alla forskare och konsulter på HUI har 

gedigna akademiska utbildningar och arbetslivserfarenhet och har kunskapen som bakgrund. 

Rapporterna som använts är inte heller skrivna på uppdrag utav något företag eller liknande och 

kan därför ses som en objektiv källa. (Handelns Utredningsinstitut, 2012-03-23) 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

Detta kapitel belyser de teorier som finns om ämnet etablering inom detaljhandeln, vilka de olika 

resultatdelarna grundas på. Bland annat redovisas teorier kring segmentering, konkurrens, 

etablering och detaljhandelns utveckling. 

3.1 TEORI AVSEENDE FORSKNINGSFRÅGA ETT (FF1) 

Hur ser ZARA på förutsättningarna för att etablera en ny butik i en mindre eller medelstor 

stad i Sverige? 

3.1.1 SEGMENTERING  

Köpare agerar och reagerar på olika sätt, och företag vill nå ut till de som kan tänkas vara 

intresserade utav deras produkt. Därför brukar företag dela in köparna i olika grupper utefter 

likheter och skillnader. Detta kallas för segmentering och innebär att kunderna delas in i 

intressanta och mindre intressanta kundgrupper. En grupp kallas för segment, och varje 

segment kännetecknas av ett gemensamt behov och beteende. Köparna i gruppen reagerar också 

likartat på olika marknadsföringsåtgärder. (Mossberg & Sundström, 2011:195) 

Genom att segmentera kan företag urskilja potentiella kunder samt identifiera och inrikta sig på 

de som är mest lönsamma. Företaget sparar då in resurser då de inte behöver rikta sig till 

köpare som är ointresserade eller som ändå inte blir tillfredsställda utav erbjudandet. 

Segmentering görs för att företag ska kunna nå ut till alla köpare i den utvalda målgruppen 

genom samma marknadsföringsåtgärder. Att inte segmentera betyder att företaget vänder sig 

till hela marknaden, vilket innebär hela jordens befolkning. (Mossberg & Sundström, 

2011:195ff) 

När företag ska segmentera så gör de det genom olika segmenteringsvariabler. Variablerna 

testas och kombineras på olika sätt för få den bästa vyn över marknadens struktur. (Kotler, 

Armstrong & Parment, 2011:198) 

Geografisk segmentering  

Geografisk segmentering innebär att kunderna delas in utefter vart de är bosatta. De delas då in i 

olika geografiska områden, vilket kan handla om länder, regioner, städer eller mindre områden. 

Därefter kan ett fåtal områden väljas ut eller så kan företag rikta sig mot alla, fast då med olika 

erbjudanden beroende på i vilket område det gäller. Exempelvis finns tidningen Cosmopolitan i 

flera olika versioner; en i USA, en Sverige, en i Tyskland och en annan i England. Naturligtvis 

skiljer sig språket, men även innehållet är anpassat efter vad läsarna i landet efterfrågar. (Kotler, 

Armstrong & Parment, 2011:198) 

Demografisk segmentering  

Demografisk segmentering handlar om indelning av marknadens köpare i grupper utefter ålder, 

kön, yrke, civilstånd, utbildning och inkomst. Detta är den mest frekvent använda 

segmenteringsvariabeln, då det visat sig att kunders behov, önskemål och förbrukningshastighet 

ofta varierar med just dessa variabler, men även för att de är lätta att finna och mäta. (Kotler, 

Armstrong & Parment, 2011:198ff) 

Beteendemässig segmentering  

Genom beteendemässig segmentering delas marknadens köpare in i olika grupper efter deras 
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beteende då det gäller till exempel köpvanor, lojalitet och betalningspreferenser (Kotler, 

Armstrong & Parment, 2011:203). 

Psykografisk segmentering 

Psykografisk segmentering görs då marknaden delas in efter livsstilar, intressen, tänkande, 

resonemang och personlighet (Kotler, Armstrong & Parment, 2011:203). 

3.1.2 TARGETING 

Targeting är den process där företag utvärderar alla möjliga marknadssegment som identifierats 

och väljer ut ett eller flera av dem att inrikta sig mot (Kotler, Armstrong & Parment, 2011:197). 

Företag väljer ut de segment som de bäst kan tänkas tillfredsställa och riktar sedan sina 

marknadsföringsansträngningar till just dessa (Kotler, Armstrong & Parment, 2011:208). 

Utvärderingen av marknadssegmenten inleds med att analysera de olika segmentens nuvarande 

försäljning, tillväxttakt och dess förväntade lönsamhet. Även storleken på de olika segmenten är 

av stor betydelse, då storleken måste anpassas till storleken på det egna företaget. Ett mindre 

företag har kanske inte förmågan att betjäna ett allt för stort segment där konkurrensen är stor. 

(Kotler, Armstrong & Parment, 2011:208) 

Hänsyn måste även tas till hur strukturellt attraktiv de olika segmenten är. Att ta sig an ett 

segment som redan betjänas utav många och aggressiva konkurrenter, minskar möjligheterna 

till att kunna ta sig in på marknaden. Hur attraktiv marknaden är beror även på hur många 

substitut till produkterna det finns. Då det finns många substitut är risken stor att priserna 

måste pressas för att kunna konkurrera på marknaden. Det måste också undersökas hur stort 

inflytande köparna har på försäljarna i de olika segmenten. Har köparen makt och kan spela ut 

leverantörer mot varandra för att sänka priserna, är segmenten inte särskilt attraktiva att 

betjäna. (Kotler, Armstrong & Parment, 2011:208) 

Alla dessa faktorer måste utvärderas utefter företagens egna mål och resurser för att på bästa 

sätt kunna anpassa segmenten efter den egna verksamheten. Företag ska endast ta sig an 

segment som de vet att de kan betjäna på ett tillfredsställande sätt och göra det mer fördelaktigt 

än sina konkurrenter. (Kotler, Armstrong & Parment, 2011:208) 

Efter utvärderingen har gjorts ska beslut tas om vilka segment som ska betjänas och hur många. 

Detta resulterar i en målmarknad, vilka är de köpare som har gemensamma behov eller 

egenskaper, som företag beslutar att betjäna. (Kotler, Armstrong & Parment, 2011:209) 

Massmarknadsföringsstrategi 

En speciell målmarknadsstrategi benämns massmarknadsföring och är en strategi som används 

för att rikta sitt erbjudande till hela marknaden. Detta innebär att företag letar efter likheter hos 

köparna och försöker skapa ett erbjudande som kan tänkas passa alla på marknaden, istället för 

att leta efter olikheter och kunna anpassa erbjudandet till ett fåtal på marknaden. Svårigheten 

med denna marknadsföringsmetod är att hitta en produkt eller ett erbjudande som 

tillfredsställer alla, men ett exempel på en produkt som det fungerar för är salt. (Kotler, 

Armstrong & Parment, 2011:209f) 

Segmenterad marknadsföringsstrategi  

En annan metod företag kan använda sig av är segmenterad marknadsföringsstrategi.  Då väljs 

ett antal segment ut som utreds och därefter anpassas erbjudanden efter varje enskilt segment. 
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Detta skapar en stark position inom de olika segmenten och leder förhoppningsvis till större 

total försäljning. Det negativa är dock att kostnaderna för denna strategi blir högre, då det krävs 

mer efterforskningar, prognostiseringar, försäljningsanalyser och reklam. De förväntade ökande 

intäkterna och högre kostnader måste vägas mot varandra för att hitta en god balans som blir 

lönsam i längden. (Kotler, Armstrong & Parment, 2011:210) 

Koncentrerad marknadsföringsstrategi  

Med en koncentrerad marknadsföringsstrategi väljs ett eller ett fåtal segment ut på en mindre 

marknad, där det satsas på att betjäna en stor del utav marknaden. Målmarknadsstrategin 

benämns även nischmarknadsföring, vilket beskriver hur företag tar sig en an en mindre 

”nischad” marknad och enbart koncentrerar sig på denna. Detta gör att kunskapen om 

målgruppen blir stor och både produkter och priser kan anpassas efter just det segmentets 

behov och önskningar. Denna strategi kan vara lönsam, men den är mer riskabel än de tidigare 

nämnda marknadsföringsstrategierna eftersom att hela verksamheten förlitar sig på endast ett 

eller ett fåtal segment. (Kotler, Armstrong & Parment, 2011:211) 

Mikromarknadsföring  

Mikromarknadsföring är en strategi där varje erbjudande skräddarsys efter en enskild individ 

eller plats. Företag ser då till varje enskild konsuments individuella behov och önskemål, och 

anpassar sina erbjudanden utefter dessa.  Vid mikromarknadsföring kan företag antingen 

använda sig av lokal eller individuell marknadsföringsstrategi. (Kotler, Armstrong & Parment, 

2011:211f) 

Vid lokal marknadsföring anpassas erbjudanden efter vissa områden eller butiker. 

Undersökningar och analyser utförs för att på bästa sätt kunna tillfredsställa besökarna i 

områdets behov. Ett exempel är ICA som anpassar utbudet efter vad som efterfrågas i ett 

specifikt område. Detta kan dock leda till ökade kostnader, då reklam måste anpassas efter varje 

område och leveranser blir svårare att koordinera på grund av områdenas olika utbud. Vid 

individuell marknadsföring har företag istället kontakt med varje enskild kund och skräddarsyr 

erbjudandena efter dess behov och önskningar. (Kotler, Armstrong & Parment, 2011:211f) 

Vilken utav de olika strategierna som bör användas beror på företagets resurser, hur produktens 

variabilitet ser ut, hur lång produktens livscykel är samt vilka strategier konkurrenterna 

använder sig utav (Kotler, Armstrong & Parment, 2011:211f).  

3.1.3 BUTIKSPLACERING 

Läget är oerhört viktigt. ”Ett A-läge är alltid ett A-läge”. Den första förutsättningen för lönsamhet 

är att tillräckligt många kunder besöker butiken. Företag som placerar sina butiker på fel ställe 

kommer att misslyckas. Därför är tumregeln att en butiksetablerare måste tänka på ”läget, läget 

och läget” för att nå framgång. (HUI Research, 2011:54ff)   

Butiken bör placeras så att den är lättillgänglig för konsumenterna. Den bästa placeringen är på 

gator och stråk där mycket folk passerar. Viktiga överväganden kan vara gågator eller i närheten 

till busshållplats, tågstation, taxistation eller parkering. Gärna att det finns en parkering i 

närheten som är lätt att ta sig till och med låg avgift. Då är det många som vill parkera där och 

som säkerligen går förbi butiken. (Lyndon, 1990) 
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En fördel är att finnas på marknadsplatser där också andra butiker är etablerade. Hit kommer 

konsumenter bland annat för att kunna göra sina inköp på ett och samma ställe istället för att 

behöva åka runt till olika ställen. (Bergström, 2003:44) Därför är det viktigt att ha många 

butiksgrannar, och ännu viktigare är det att ha rätt butiksgrannar. Detta gäller framför allt i den 

så kallade urvalshandeln med till exempel mode, ur och guld där många kunder vill ha många 

butiker från samma bransch att välja mellan. (HUI Research, 2011:55) Därför kan konkurrenter 

ses både som en möjlighet till ökad försäljning och som ett hot. Ett hot blir det om 

konkurrenterna har fler konkurrensfördelar så som bättre öppettider, fler kassor, bättre service, 

finare lokaler, bättre produkter, bättre priser, kända varumärken osv. (Lyndon, 1990) 

Att butiker etablerar sig nära varandra är ett exempel på klustereffekten. Genom att butiker 

ligger nära varandra lockas fler kunder till varje butik än det skulle gjort om butikerna låg var 

och en för sig. (HUI Research, 2011:55) 

Butiksutbudet är betydelsefullt för en handelsplats. Viktiga näringsidkare, ”magneter” eller 

många konkurrenter kan locka konsumenter dit och ses som attraktivt för handelsplatsen. Dock 

finns det andra faktorer förutom ansamlandet av många butiker på ett och samma ställe som 

också kan vara avgörande för handeln. (Lyndon, 1990) Exempel på detta är en vacker 

marknadsplatsmiljö eller ett stort utbud av restauranger (Bergström, 2003:49f). Även tillgång 

till hotell, postkontor, saluhallar, biografer, idrottsanläggningar samt nattklubbar kan ha en 

avgörande roll (Lyndon, 1990). Därför är marknadsplatsernas utformning och innehåll viktigt 

för det avgör hur attraktiv handelsplatsen är. (Bergström, 2003:49f)  

Det är alltså inte bara butiker utan även handelsplatser som konkurrerar med varandra om 

kunderna. Därför är handelsplatsens attraktivitet också betydelsefullt för vart en ny butik ska 

etableras. (Lyndon, 1990) Intressanta köpcentrum och butiker som urskiljer sig genom att 

erbjuda det lilla extra lockar folk från ett större upptagningsområde, och här kan vara en bra 

placering. (Bergström, 2003:44) 

Förutom butikens placering är också utformningen av butiken viktig, och kan vara avgörande för 

kundernas köpbeteende. Layouten, utrymmet, storleken på butiken, fasaden, renovering etc. är 

nyckelattribut som bör ses över. (Lyndon, 1990) 

 

3.1.4 ETABLERINGSHINDER  

En nyetablering medför ny kapacitet till branschen och önskan att vinna marknadsdelar. En till 

aktör på marknaden ökar konkurrensen och kan skapa prispress vilket gör att lönsamheten för 

företagen i branschen minskas. (Porter, 1994:28) Företag väljer att gå in på en marknad då de 

ser möjlighet till tillväxt och vinster som överstiger kostnaderna för etableringen. Redan 

etablerade företag på andra marknader har vanligtvis kunskapen eller resurser vilket kan 

användas för att förändra konkurrensen i branschen. (Porter, 1994:183) 

Ett företags relation till sitt moderbolag kan också påverka etableringen. Företag med vertikalt 

samband med moderbolaget kan få bättre tillgång på råmaterial eller större finansiella resurser 

än fristående konkurrenter, och har på så vis en stor fördel. (Porter, 1994:141) 

Det är dock inte helt enkelt att ta sig in på nya marknader utan det finns flera hinder för 

nyetablering. Några av dessa är: 
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Stordriftsfördelar 

Genom att utnyttja stordriftsfördelar blir styckkostnaden för en produkt lägre, vilket gör att 

företag kan ta ut ett lägre pris. Stordriftsfördelar inom en bransch kan därför avskräcka 

nyetablerare från marknaden och försvårar etablering. Antingen tvingas nyetablerarna att starta 

upp i stor skala, vilket är riskfyllt då de inte vet hur marknaden kommer att reagera på 

produkterna, eller i mindre skala och då får de infinna sig i kostnadsnackdelarna. (Porter, 

1994:29) 

Produktdifferentiering 

Produktdifferentiering är ett annat hinder. Det innebär att etablerade företag på marknaden har 

skapat sig kundlojalitet genom sitt märke, och detta gör att nyetablerare tvingas till stora 

utgifter för att övervinna den existerande kundlojaliteten till andra företag. (Porter, 1994:30f) 

Kapitalbehov 

Om behovet att investera i kapitalresurser för att konkurrera är stort skapas ytterligare ett 

hinder för nyetablerare. Nyetablering medför risk, och en etablering med stort kapitalbehov för 

med sig ännu större risk vilket gör att en etablering försvåras. (Porter, 1994:31)  

Omställningskostnader 

Omställningskostnader är engångskostnader som drabbar företag som byter från en leverantörs 

produkt till en annans. Det kan till exempel handla om utgifter för omskolning av anställda, för 

ny produktionsutrustning och för ny produktdesign. Om omställningskostnaderna är höga måste 

nyetablerarna erbjuda förbättringar då det gäller kostnader och prestanda, vilket kan försvåra 

etableringen. (Porter, 1994:31) 

Tillgång till distributionskanaler 

Ytterligare ett hinder för etablering kan vara säkring av distributionskanal. Det nya företaget 

kan behöva övertala kanalerna, vilka de etablerade företagen använder, att acceptera dess 

produkter genom att till exempel erbjuda priserbjudanden vilket minskar företagets vinst. 

(Porter, 1994:32) 

Kostnadsolägenheter oberoende av stordrift 

Etablerade företag kan inneha kostnadsfördelar som nya konkurrenter inte kan efterlikna, även 

om de kan uppnå stordriftsfördelar, vilket kan ses som ett hinder. Exempel på detta är 

patenterad produktteknologi, tillgången på råmaterial, bra lokalisering samt inlärnings- och 

erfarenhetskurvan. (Porter, 1994:32) Därför kan det vara en stor fördel med tidig etablering i en 

bransch. Ytterligare konkurrensfördelar är möjligheten att få utveckla branschstandarden och 

teckna exklusiva avtal med leverantörer. Då det gäller återförsäljare av konsumentprodukter så 

väljer de oftast väl etablerade produkter och märken vilket försvårar för nya aktörer att få ut 

sina produkter på marknaden. (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2006:82) 

Statlig politik 

Statlig politik kan också vara ett etableringshinder. Det kan nämligen begränsa eller hindra 

etablering i branscher genom lagstiftning. Ett exempel på detta är Systembolagets monopol som 

gör att andra butiker inte får sälja alkoholhaltiga drycker. (Porter, 1994:34) 

Storleken på dessa hinder samt reaktionen som nyetablerare kan förvänta sig från 

konkurrenterna på marknaden, avgör till stor del etableringen. Då inträdesbarriärerna är små 
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blir det givetvis lättare att ta sig in på marknaden än vid stora och många hinder. (Porter, 

1994:34) 

3.1.5 KONKURRENSSTRATEGIER 

Bara för att ett företag är en stor aktör räcker det inte för den att nöja sig med en etablering på 

en attraktiv marknadsplats. Företaget måste också vara konkurrenskraftigt och erbjuda det 

kunderna vill ha gällande pris, utbud, service, tillgänglighet och upplevelser. (Bergström, 

2003:56) De företag som är framgångsrika inom handeln har hittat en bra kombination av dessa 

faktorer (Bergström, 2003:49). 

För att överträffa konkurrenterna i en bransch finns det tre allmänna strategier att använda sig 

av, vilka är kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering.  

Kostnadsöverlägsenhet 

Denna strategi går ut på att ha låg kostnad i förhållande till konkurrenterna samtidigt som 

kvaliteten, servicen och andra områden inte får förbises. Det här kräver energiska insatser då 

optimala anläggningar ska skapas, sträng kontroll av driftskostnader och allmänna kostnader 

ska användas, företaget ska beslutsamt leta efter kostnadsreduktioner genom praktiska försök 

att minimera kostnader på områden som FoU, service, personlig försäljning, reklam osv. 

Kostnadskontroll från företagsledningen är nödvändig för att nå de här målen, och hela 

organisationen måste vara inriktade mot att reducera kostnader. (Porter, 1994:53) 

Att nå en kostnadsöverlägsenhet kräver en relativ hög marknadsandel eller andra fördelar, som 

exempelvis en gynnsam tillgång på råmaterial. Det kan också krävas att produkterna utformas 

på ett sätt så att de är enkla att tillverka, att ett brett sortiment av närbesläktade produkter 

erbjuds till kunderna för att fördela kostnaderna på samt att i huvudsak betjäna större 

kundgrupper för att uppnå en hög omsättning. (Porter, 1994:54) 

Genom att använda sig av denna strategi på ett framgångsrikt sätt får företaget ett högre resultat 

än branschens genomsnitt. Företaget kan också erbjuda samma produkt eller tjänst till ett lägre 

pris än sina konkurrenter men ändå bibehålla en hög lönsamhet. (Nilsson, Isaksson & 

Martikainen, 2006:87) 

Kostnadsöverlägsenhet som konkurrensstrategi är inte lika vanligt idag som under slutet av 

1970-talet och början av 1980-talet, och det beror på att alla företag idag fokuserar mer eller 

mindre på att hålla nere kostnaderna. Detta för att försöka öka vinsten. (Nilsson, Isaksson & 

Martikainen, 2006:87) 

Differentiering 

Differentiering är en annan strategi som innebär att företag erbjuder marknaden en produkt 

som uppfattas unik i branschen, en produkt som inga andra konkurrenter tillhandahåller. 

Tanken är att erbjuda något som uppfattas som det enda i sitt slag på marknaden. För att denna 

strategi ska genomföras på ett framgångsrikt sätt måste ett företag uppnå tre saker: 

1. Finna en dimension av en tjänst eller produkt som marknaden efterfrågar och är beredd 

att betala för 

2. Positionera sig för att möta kundernas efterfrågan på det unika sättet 

3. Uppnå differentieringen till en lägre kostnad gentemot övriga konkurrenter samtidigt 
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som priset måste anpassas efter vad kunderna är villiga att betala för produkten eller 

tjänsten 

Differentieringsstrategin kräver en stor del investeringar i form av FoU, humankapital eller 

marknadsföring, och det kräver att organisationen är utformad på ett sätt som främjar 

kreativitet och innovationer (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2006:87f). De höga 

investeringskostnaderna gör att det blir oerhört svårt för ett företag som satsar på 

differentiering att nå en hög marknadsdel. Istället ses företaget som exklusivt, och alla kunder är 

inte beredda att betala de högre priserna för produkterna. (Porter, 1994:55) 

Differentieringen kan te sig på olika sätt, till exempel genom fokusering på design, märkesprofil, 

teknologi eller kundservice. Om strategin lyckas innebär det goda möjligheter för företaget att 

uppnå en lönsamhet som överstiger branschens genomsnitt. Företaget kan nämligen ofta ta ut 

ett högre pris då de inte har samma behov av lågkostnadsproduktion och kan höja marginalerna. 

Företaget är skyddat mot konkurrenter på grund av märkestrohet från kunderna som då också 

är mindre känsliga för priset. (Porter, 1994:55) 

Fokusering 

Den tredje och sista allmänna strategin, fokusering, innebär fokusering på en viss kundgrupp, 

segment eller en geografisk marknad. Skillnaden på denna strategi och de två andra strategierna 

är att fokuseringsstrategin är inriktad på att tillgodose en utvald målgrupp, medan de andra 

försöker uppnå målet i hela branschen. Antagandet som ligger till grund för fokuseringsstrategin 

är att ett företag kan betjäna den målgrupp som den riktar sig till på ett bättre sätt än 

konkurrenterna som betjänar hela marknaden. Detta resulterar i att företaget antingen 

differentierar sig genom att bättre tillgodose den bestämda målgruppens behov eller uppnår 

kostnadsöverlägsenhet vid betjänandet av målgruppen, eller båda. (Porter, 1994:56) 

De företag som lyckas med fokuseringen kan också nå ett resultat över branschens genomsnitt 

då kostnadsöverlägsenhet och differentiering, som tidigare nämnts, skyddar mot konkurrenter. 

Fokuseringsstrategin innebär oftast en avvägning mellan lönsamhet och försäljningsvolym och 

kan innebära att företaget får avstå från kostnadsöverlägsenhet och begränsar då 

marknadsandelarna som kan vinnas. (Porter, 1994:56f) 
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3.2 TEORI AVSEENDE FORSKNINGSFRÅGA TVÅ (FF2) 

Hur ser förutsättningarna ut för att etablera modebutiken Zara i Borås inom den närmaste 

framtiden? 

3.2.1 DETALJHANDELN OCH DESS UTVECKLING 

Samhällsekonomi 

Detaljhandeln påverkas i hög grad av samhällsekonomiska faktorer. Till exempel har landets 

tillväxt, konjunkturläge och räntenivåer inverkan på konsumentens disponibla inkomst, som i 

sin tur påverkar efterfrågan på olika produkter inom detaljhandeln. (HUI, 2010:6) Hög tillväxt 

påverkar köpkraften och köpviljan positivt medan en lägre tillväxt bidrar till sämre köpkraft 

(Bergström, 2003:25). En växande ekonomi ger arbetarna högre inkomster och det här gör att 

de kan konsumera mer och annat än bara det nödvändigaste (HUI Research, 2011:13).   

På kort sikt bestäms konsumtionen av konjunkturutvecklingen. Då jobben och inkomsterna ökar 

så konsumeras det också mer, men i en lågkonjunktur då risken för att bli arbetslös ökar så 

håller köparna istället hårdare i sina pengar. (HUI Research, 2011:13) 

I Sverige rådde i början av 1990-talet en depression, med problem inom bank-, finans- och 

fastighetsbranscherna, som varade i flera år (Perbo, 1999). Detta följdes sedan utav en lång 

period av tillväxt, tills finanskrisen slog till i USA 2007, vilket påverkade Sverige under 2008-

2009. Därefter har tillväxten tagit fart igen (HUI, 2010:6), vilket visualiseras av diagrammet 

nedan.  

 
Figur B – BNP-utveckling (Statistiska centralbyrån, 2012-03-12) 

 

Trots lågkonjunkturen under 2008 och 2009, lyckas detaljhandeln hålla en god tillväxt, vilket 

kan förklaras med att reporäntan under denna period var väldigt låg (Riksbanken, 2012-03-24). 

Låg ränta gör att utgiftsposten för boende minskar och större andel utav inkomsten kan 

konsumeras på andra utgiftsposter (HUI, 2010:9). Dessa finans- och penningpolitiska åtgärder 

görs för att stimulera konsumenten att konsumera, vilket är en förutsättning för samhällets 

tillväxt och välstånd (Bergström, 2003:13). 

Utav landets BNP står den privata konsumtionen för cirka 50 procent och utav denna 

konsumtion utgör detaljhandeln en tredjedel och är den största utgiftsposten utav den privata 
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konsumtionen (HUI, 2010:15). Det spenderas runt 500 miljarder kronor på dagligvaror och 

sällanköpsvaror varje år, och det har ökat stadigt med runt tre procent de senaste åren (Handeln 

i Sverige, 2012-03-27).  

Arbetslöshet påverkar konsumtionen negativt. Minskar den disponibla inkomsten hålls 

konsumtionen på ett minimum och den största delen spenderas då på det allra nödvändigaste, 

som boende. Arbetslösheten ökade till följd utav finanskrisen under 2008 och 2009, vilket 

visualiseras i figur C (grön graf = säsongsrensade värdet). Detta påverkade detaljhandeln 

negativt (HUI, 2010:8), men sedan dess har arbetslösheten minskat även om den inte är nere i 

samma nivå som i början utav 2000-talet.  

 

 

Figur C – Arbetslöshetsutveckling (Ekonomifakta, 2012-03-24)  

Demografi 

Hur stor detaljhandeln är och hur mycket den utvecklas beror mycket på befolkningens 

demografi och ekonomiska förutsättningar.  

För att bedriva handel krävs att det finns köpare. ”Handeln är där kunderna är” (Bergström, 

2003:38). Befolkningsmängden är en faktor som har oerhört stor påverkan på detaljhandelns 

utveckling. Varje köpare representerar en viss köpkraft, och det betyder att för varje köpare som 

flyttar till en region så ökar köpkraften i området. Därför är den regionala 

befolkningsutvecklingen oerhört viktig för handeln. En växande befolkning skapar 

förutsättningar för etablering av nya butiker, medan en minskning innebär att butiker kan 

tvingas läggas ned. Detta kräver dock att befolkningen i en region också handlar där. (Bergström, 

2003:37ff) 

”Det är viktigt att behålla eller öka befolkningsnivån eftersom varje individ 

representerar ett antal tusen kronor i köpkraft.”  

- Inge Ivarsson, projektledare för Nybro Handel. (Nybro, 2012-03-25) 

För vissa varor så som kläder, hemelektronik och fritidsvaror kan köpare tänka sig att åka en lite 

längre bit för att inhandla, men då det gäller dagligvaror är konsumenterna mindre benägna att 

resa för. De som bor i kranskommuner handlar inte alltid där de bor utan åker ofta in till 

centralorterna för inköpen. Detta gäller främst sällanköpsvaror, medan dagligvarorna till stor 

del inhandlas i närheten av bostaden. (Bergström, 2003:45) Att konsumtionen sker så här beror 

till stor del på att många hushåll har tillgång till bil, vilket underlättar att ta sig till butikerna i 

centralorterna, samt att många arbetsplatser är lokaliserade i centralorterna. Shopping har 

också blivit ett nöje för många, så att åka till ett större köpcentrum ses som både nöje och nytta. 

(Bergström, 2003:47) 
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Sverige hade år 2011 en befolkningsmängd på 9 482 855 personer och sedan år 1960 är detta en 

tillväxt på 0,5 procent per år (Statistiska centralbyrån, 2012-03-12). Det är dock inte samma 

tillväxt runt om i hela landet, utan det är ojämnt fördelat. Vissa län och kommuners befolkning 

minskar, vilket speciellt sker i de norra delarna av landet. Högst tillväxt är det i de redan högt 

befolkade städerna i landet så som Stockholm, Malmö och Göteborg, men även andra större 

städer. På regional nivå är det Stockholms län, Hallands län, Östergötlands län, Västra Götalands 

län och Värmlands län som ökar mest. Detta sker på bekostnad för de övriga områdena i landet, 

då det handlar om en urbaniseringsprocess där allt fler flyttar in till storstäderna och dess 

kringliggande områden. (HUI, 2010:12ff) 

Ytterligare demografiska förutsättningar som påverkar detaljhandeln är vilket kön och ålder 

befolkningen har. Fördelningen mellan män och kvinnor i Sverige är mycket jämn sett till hela 

landets befolkning. Det föds fler män men kvinnorna lever längre, vilket gör att andelen män är 

högre upp till 65 års ålder och efter det ökar andelen kvinnor. Den geografiska fördelningen utav 

män och kvinnor i landet är att andelen kvinnor är högre i storstäder i jämförelse med männen, 

medan det finns fler män än kvinnor i Norrland. (HUI, 2010:14) 

Ekonomi 

Varje vecka lägger konsumenter flera timmar på att handla, och en tredjedel av konsumtionen 

går till detaljhandelsvaror (HUI Research, 2011:7). De ekonomiska förutsättningarna har stor 

betydelse för hur konsumenten spenderar sina pengar, och befolkningens inkomster är därför 

av oerhört stor betydelse för detaljhandeln. Ju högre inkomster en konsument har, desto större 

möjligheter har denne att konsumera. På kort sikt behöver dock inte sambandet mellan 

inkomster och konsumtion stämma överens på grund av att möjligheten till att låna pengar 

finns. Sambandet blir istället starkare på längre sikt. Den totala konsumtionen under en längre 

period bestäms nämligen av inkomsterna under samma period. När inkomsterna ökar så ökar 

dock inte bara varuhandeln utan köparna börjar också konsumera fler tjänster. Därför kan inte 

detaljhandelsföretagen ta del av allt extra som kan spenderas vid ökade inkomster. (Bergström, 

2003:23) 

Konsumenterna brukar delas in tre olika grupper beroende på inkomsternas storlek, och 

konsumtionen varierar i dessa grupper. Låginkomsttagaren och medelinkomsttagaren 

spenderar ungefär lika mycket på boende, resor och detaljhandelsvaror. Skillnaden finns i 

utgifterna för transport, där medelinkomsttagaren spenderar mer än låginkomsttagaren. 

Höginkomsttagaren tillhör den tredje gruppen som särskiljer sig stort från de övriga 

inkomsttagarna. Denne spenderar ungefär lika mycket på dagligvaror som övriga, men betydligt 

mer pengar läggs på alla andra utgiftsposter. För låginkomsttagaren går en större andel utav 

inkomsten till boende och dagligvaror och det blir en mindre andel kvar att spendera på annat, 

vilket betyder att utgiftsposterna blir begränsade. För höginkomsttagaren utgör emellertid 

boende och dagligvaror endast en mindre del utav inkomsten, och det finns mycket kvar att 

spendera på alla tänkbara utgiftsposter. (HUI, 2010:17f)  

Konsumtionen skiljer sig åt mellan olika länder och detta beror till stor del på skillnaden i 

inkomster, samt skillnaden i beskattning. I Sverige är den privata konsumtionen relativt låg 

jämfört med de övriga OECD-länderna och det beror till stor del på de höga svenska skatterna 

och de lägre inkomstnivåerna. (Bergström, 2003:27f) 
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Inom Sverige skiljer sig även inkomsterna mellan regioner. Högre inkomster ger som tidigare 

nämnts större köpkraft. Det finns dock faktorer som inverkar på detta så som 

boendekostnaderna, som också varierar inom landet. Högre boendekostnader medför mindre 

pengar kvar att kunna spendera, och därför behöver inte köpkraften skilja sig allt för mycket åt 

mellan olika regioner även om det finns en inkomstskillnad. (Bergström, 2003:30) 

Butiker och företag 

Antalet företag inom detaljhandeln har ökat de senaste åren i Sverige. Ökningen har skett inom 

sällanköpshandeln, medan det har minskat inom dagligvaruhandeln. Inom sällanköpshandeln 

ökar dock antalet butiker mer än antalet företag, vilket beror på att befintliga företag öppnar fler 

butiker. (HUI, 2010:22ff) 

Trenden går mot större butiker inom detaljhandeln, och bakom detta koncept ligger ofta stora 

företag eller frivilliga kedjor som ofta har internationell anknytning (HUI Research, 2011:64). 

Dessa företag utnyttjar sina stordriftsfördelar genom att via samarbete till exempel förhandla 

fram lägre inköpspris och effektivisering av lagerhållning. Kedjor är också starkare finansiellt än 

vad mindre butiker är, vilket gör det lättare för dem att etablera nya butiker på attraktiva 

platser. De kan dessutom ofta förhandla fram lägre hyror än vad mindre butiker erbjuds. 

(Bergström, 2003:55f) 

De små butikerna har med andra ord fått det allt svårare att konkurrera på marknaden. Att ta 

marknadsandelar utav de stora butikskedjorna med stordriftsfördelar är inte lätt. Även om 

trenden går mot allt större butiker och allt fler anställda är det dock fortfarande de små 

butikerna som dominerar på den svenska marknaden. (HUI, 2010:22ff) 

Trenden med de stora butikernas framgång har också bidragit till att butikerna utökat sitt 

sortiment och konkurrerar med olika renodlade butiker. Ett exempel är Stadium som erbjuder 

sportartiklar men också kläder och skor till vardags, och konkurrerar då med kläd- och 

skobutiker samt andra sportbutiker. Samtidigt har förändringar i modet skett och gränsen 

mellan vad som är idrotts- och fritidskläder och vad som är vardagskläder har suddats ut. Många 

renodlade butiker har därmed fått ökad press och har tvingats söka nya sätt att möta sina 

kunder. Detta har lett till ökad personlig och mer specialiserad service samt ett mer 

högkvalitativt utbud i många mindre butiker. (Bergström, 2003:56) 

3.2.2 SHOPPINGTYPER 

Alla kunder har olika shoppingmönster och attityder när det gäller handel. Det finns fem olika 

shoppingtyper som en kund kan anta, och en och samma kund kan tänkas vara alla dessa olika 

typer beroende på vad för slags produkt eller tjänst det handlar om. Det handlar om hur de 

tänker, agerar och prioriterar olika i olika situationer. (Solomon, Bamossy, Askegaard & Hogg, 

2010:71) 

Den ekonomiska shoppingtypen är en rationell och målinriktad kund som handlar för att få ut så 

mycket som möjligt av sina pengar (Solomon et al. 2010:71).  

Den personliga shoppingtypen är en kund som tenderar att handla där den kan få personlig 

kontakt med butiksbiträdet och kanske till och med lär känna butiksbiträdet. Kunden vill bli 

igenkänd när den kommer in i en butik och kanske även ihågkommen till namnet. (Solomon et 

al. 2010:71) 



26 
 

Den etiska shopparen har för avsikt att endast handla i de närmaste och lokala butikerna för att 

stödja den svagare parten inom handeln. Den föredrar då att handla i mindre butiker framför 

stora butikskedjor. (Solomon et al. 2010:71) 

Den likgiltiga shoppartypen är en som inte tycker om att handla alls och hade helst avstått helt 

ifrån detta. Den ser detta som ett nödvändigt ont. (Solomon et al. 2010:71) 

Fritidsshopparen är en person som handlar för att det är roligt. Han/hon tycker om att spendera 

sin fritid med att gå runt i staden och handla, då det är en social och trevlig aktivitet. (Solomon et 

al. 2010:71) 

3.2.3 THE MARKETING MIX 

Marketing mix modellen är en teori som syftar till att på bästa sätt kombinera de fyra P:na för att 

få ett optimalt utbyte av de marknadsföringsinsatser ett företag gör. De fyra P:na består utav ett 

företags konkurrensmedel; Produkt, Pris, Plats och Påverkan. Dessa har sedan utökats med 

ytterligare ett P, som står för Personal. (Magnusson & Forssblad, 2009:86) 

Produkt 

En produkt definieras som allting som kan erbjudas på marknaden för att uppfylla eller 

tillfredsställa behov och önskningar hos kunden. En produkt behöver därför inte enbart bestå av 

materiella objekt eller immateriella tjänster, utan kan även syfta till platser, händelser, 

organisationer, människor och idéer. (Kotler, Armstrong & Parment, 2011:271) Tjänster går 

också under gruppen produkter, men består utav aktiviteter eller andra fördelar som erbjuds 

kunden, men som inte resulterar i ett ägarskap utav något materiellt (Kotler, Armstrong & 

Parment, 2011:276f).  

 

Produkter och tjänster delas in i tre olika nivåer som för varje nivå adderar mervärde för 

kunden och tillsammans utgör produktens helhet. Enligt Kotler, Armstrong & Parment (2011) 

benämns dessa som grundprodukt, faktisk produkt samt utökad produkt. Grundprodukten är 

basnivån som utgör fördelen kunden får ut av köpet utav produkten eller tjänsten. Den faktiska 

produkten är den andra nivån där företag utifrån basnivån tar fram själva produkten. Denna nivå 

innefattar beslut angående produktdesign, kvalitet, funktioner och tekniska lösningar. (Kotler, 

Armstrong & Parment, 2011:276f) 

Kunder ser produkter de köper som en bunt fördelar som ska motsvara deras behov och 

önskningar på bästa sätt. Utökad produkt är den sista nivån och syftar till tjänster och förmåner 

med direkt anknytning till köp av produkten, exempelvis garantier och installationer som 

ytterligare adderar värde för kunden. Det kan vara det sista lilla som övertygar kunden om att 

köpa just den produkten. Det måste dock vara något som kunden ser som mervärde och är 

beredd att betala för. (Kotler, Armstrong & Parment, 2011:276f) 

Produkter och tjänster delas in i två olika klasser, beroende på vilka som avser att använda sig 

av dem. De olika klasserna är konsumentvaror och industriprodukter, där konsumentvarorna 

köps av slutkonsumenten för eget bruk, och industriprodukter används för ytterligare 

bearbetning eller för att kunna utföra ett arbete. Konsumentvarorna delas i sin tur sedan in i 

olika underklasser. (Kotler, Armstrong & Parment, 2011: 278f) 
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Shopping produkter köps inte in lika ofta och kunder spenderar mycket tid på att jämföra olika 

märken, både med anseende på pris, kvalitet och stil. Det kan handla om exempelvis kläder, 

möbler och bilar. (Kotler, Armstrong & Parment, 2011: 278f) 

Bekvämlighetsprodukter är produkter och tjänster som köps frekvent och har relativt låga priser. 

Dessa produkter kräver inte speciellt mycket jämförelse mellan olika märken och kan handla om 

exempelvis godis och tidningar. (Kotler, Armstrong & Parment, 2011: 278f) 

Specialprodukter är av unik karaktär eller märke vilka vissa kunder är beredda att betala mycket 

pengar för. Kunderna har ett stort intresse för dessa produkter och kan resa långt för att köpa 

just den produkt de är ute efter. Det kan exempelvis handla om märkeskläder eller en speciell 

bil. (Kotler, Armstrong & Parment, 2011: 278f) 

Osökta produkter är sådant som kunder inte vet om eller inte tänker på. De flesta nya produkter 

tillhör denna kategori innan kunderna blir medvetna om dem. Något som många vet om, men 

inte tänker på är dock försäkringar och donationer, dessa kräver därför mycket annonsering för 

att bli upptäckta. (Kotler, Armstrong & Parment, 2011: 278f) 

Pris 

Pris kan definieras som det man betalar för en produkt eller tjänst. I ett marknadsperspektiv ses 

dock priset som den summa av värde en kund ger i utbyte mot att få ta del av de fördelar som en 

produkt eller tjänst ger. (Kotler, Armstrong & Parment, 2011:301) Priset måste därför vara inom 

de intervall som skapas mellan vad kunden är beredd att betala, och vad produkten kostar att 

tillverka, plus önskvärd vinstmarginal. (Kotler, Armstrong & Parment, 2011:302) 

Val av prissättningsmetod står mellan kostnadsbaserad prissättning, värdebaserad prissättning 

samt gällande marknadspris. Vid användandet av kostnadsbaserad prissättning utgår företaget 

från produkten och börjar med att analysera kostnaderna för framställande av produkten. Priset 

baseras sedan på de antaganden som görs och värdet utifrån det. Sist i ledet kommer kunden, 

som förhoppningsvis kommer att värdera produktens värde likvärdigt eller högre. Om så är 

fallet och om ett behov finns, kommer kunden att köpa produkten. Om kunden däremot tycker 

att produktens pris inte motsvarar värdet kommer produkten få negativt mottagande på 

marknaden. (Kotler, Armstrong & Parment, 2011:302) 

Vid värdebaserad prissättning utgår företaget istället från vad kunden definierar som värde. När 

ett behov och värde analyserats fram hos kundgruppen skapas en produkt som kan återspegla 

detta. Produktens pris och kostnad sätts därmed efter kundupplevt värde. (Kotler, Armstrong & 

Parment, 2011:302) 

Gällande marknadspris är en prissättningsmetod som går ut på att priset sätts efter ett gällande 

marknadspris (Olsson & Särvad, 2008:130).  

Plats 

Ett företag kan inte själva skapa konkurrensfördelar och kundvärde utan är beroende av att hela 

värdeflödeskedjan samarbetar. Alla mellanhänder bidrar med sina erfarenheter, kontakter och 

specialistkunskaper, som företaget själv inte har. (Kotler, Armstrong & Parment, 2008:880) 

Produkten kan nå ut till kund genom flera möjliga distributionskanaler. Vid beslut om vilken 

eller vilka kanaler som skall användas är det viktigt att utgå ifrån kunden och hur den vill göra 

sina inköp. (Kotler, Armstrong & Parment, 2011:341) 
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Den direkta kanalen innebär att kunden beställer produkten direkt från det producerande 

företaget eller genom en återförsäljare som är ägd av företaget. Den andra kanalen är den 

indirekta kanalen, vilket innebär att kanalen innehåller ett visst antal mellanhänder. Ett företag 

kan ha en fristående återförsäljare som kan addera värde till produkten genom bland annat 

hjälp med information och finansiering. Den fristående återförsäljaren kan även leverera 

mervärde till kunden genom att förmedla kontakter, erfarenhet och specialistkunskaper som 

tillverkaren inte kan erbjuda. Företaget kan även ha hjälp utav både en återförsäljare och en 

grossist. (Kotler, Armstrong & Parment, 2008:884) 

Marknadsföringslogistik handlar om att planera, implementera och kontrollera det fysiska flödet 

utav produkter och information från ursprung till slutkonsument. Målet är att göra det på ett 

sätt som tillfredsställer kunderna och skapar vinst för företaget. (Kotler, Armstrong & Parment, 

2011:346) En effektivisering utav ett företags logistik kan ge kunder bättre service eller lägre 

priser, vilket skapar konkurrensfördelar och ökar det kundupplevda värdet. Stora besparingar 

kan göras om flödet kontrolleras och styrs på rätt sätt. Faktorer som spelar in är hur 

produkterna hanteras, förflyttas och förvaras så att de är tillgängliga för kunderna i rätt tid, rätt 

plats, rätt kvalitet, rätt kvantitet och till rätt pris. (Kotler, Armstrong & Parment, 2008: 911) 

Det är också av stor betydelse hur företag väljer att transportera sina produkter och 

information. Båttransport är exempelvis billigare än flygtransport, men tar betydligt längre tid. 

Liknande dilemma finns för informationsflödet, där EDI är ett snabbt och standardiserat sätt att 

utbyta information jämfört med telefon, men har en hög investerings- och underhållskostnad. 

(Kotler, Armstrong & Parment, 2011: 348f)  

Lagring är en annan viktig del inom logistiken. Det är kostsamt att hålla lager, då lokal, 

bemanning och bundet kapital är dyrt. Dessutom finns alltid en risk för inkurans. Det positiva 

med att ha lager är dock att produkter alltid finns lättillgängliga om efterfrågan skulle ändras. 

Alla dessa för- och nackdelar måste ställas mot varandra, då målet är att uppnå den önskade 

kundservicenivån till lägsta kostnad. (Kotler, Armstrong & Parment, 2011: 347f) 

Påverkan 

Påverkan är företagets sätt att kommunicera med kunderna och det finns fem olika verktyg att 

välja bland. I ”The promotion mix” kombineras de olika verktygen för att på bästa tänkbara sätt 

få ut företagets budskap till kunden. (Kotler, Armstrong & Parment, 2011:388ff) 

Verktygen består utav annonsering, public relations, personlig försäljning, sales promotion och 

direktmarknadsföring.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur D – Promotions verktyg (Kotler, Armstrong & Parment, 2011:379) 
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Annonsering är den mest frekvent använda typen av påverkan för att kunna nå ut till en stor 

mängd utav potentiella kunder. (Kotler, Armstrong & Parment, 2011:388) Det är en icke-

personlig form av reklam, just för att den når så stor publik med exakt samma meddelande 

(Kotler, Armstrong & Parment, 2011:388ff).  

Efter ett beslutande av vad för slags budskap företaget vill få ut till sina kunder, kommer 

beslutet av vilket slag av media som ska användas. Tillgängliga medier finns exempelvis i form 

av tidningar, tv, radio, Internet och skyltar. Det bör finnas en kunskap om vilken sorts media 

målgruppen mest kommer i kontakt med och hur seriösa medierna behöver vara för att ha 

någon verkan. (Kotler, Armstrong & Parment, 2011:394) 

Public relations (PR) används för att stärka företagets relationer till konsument, organisationer, 

investerare och samhälle. Genom nyheter och uttalanden i media, sponsring samt event försöker 

företag skapa en positiv image. Dessa medel kan uppfattas som mer trovärdiga än reklam och 

medför att grupper som undviker reklam och försäljare kan nås. (Kotler, Armstrong & Parment, 

2011:389) 

En viss del utav den information som sprids i media är svår för företaget att styra över. 

Företaget kan dock påverka en annan del av informationsspridningen genom exempelvis 

artiklar, nyhetsbrev och årsredovisningar, men framförallt genom sin hemsida. (Kotler, 

Armstrong & Parment, 2011:398) 

Syftet med personlig försäljning är att skapa goda relationer till kunderna och lösa deras 

problem. Genom personlig kontakt kan försäljaren observera kundens behov och önskemål och 

anpassa sig därefter (Kotler, Armstrong & Parment, 2008:714). En duktig säljare har god 

kontroll på kundernas intressen, vilket gör att företaget med enkelhet kan lösa deras problem. 

Genom detta kan långsiktiga relationer byggas upp vilket generera mer affärer. Det handlar inte 

bara om att försäljaren presenterar företaget för kunden, utan även att försäljaren presenterar 

kunden för företaget. (Kotler, Armstrong & Parment, 2011:399) 

Syftet med säljpromotion är att attrahera nya kunder, att fånga upp konsumenterna och göra 

dem medvetna om en viss produkt. Företaget kan exempelvis erbjuda kuponger och smakprov 

för att få dem att testa en viss produkt, vilket tillfälligt ger försäljningen ett lyft. Förhoppningsvis 

fastnar de för produkten och återkommer. Skillnaden från vanlig reklam, vars budskap är ”Köp 

vår produkt”, är att säljpromotion har budskapet ”Köp produkten nu”. (Kotler, Armstrong & 

Parment, 2008:714) 

För att effektivt attrahera kunder, måste marknadsföraren planera erbjudandet så att det 

levererar ytterligare värde till målgruppen. Ett sådant här erbjudande är ofta kortlivat, och 

skapar endast en tillfällig snabb respons. (Kotler, Armstrong & Parment, 2008:714) 

Direktmarknadsföringens syfte är raka motsatsen till syftet med annonsering. Istället för att 

försöka nå så många som möjligt på den aktuella marknaden, väljer företag noggrant ut ett antal 

kunder som de vill fokusera på. Detta görs för att ge mottagaren en möjlighet att direkt svara på 

budskapet som sänds ut och för att kunna bygga långa och goda relationer till dem. (Kotler, 

Armstrong & Parment, 2011:401) 
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Genom stora databaser samlas och sparas information om varje potentiell kund och unika 

erbjudanden kan skickas ut för att passa var och en utav dem (Kotler, Armstrong & Parment, 

2011:401). 

Personal 

Inom detaljhandeln är personalen och butiksbiträden av väldigt stor betydelse för ett företag. De 

är företagets ansikte utåt och är därför ett viktigt konkurrensmedel. Detta grundar sig i den 

interna marknadsföringen där företag ska se till sitt egna företag först. Alla ska känna sig 

behövda och delaktiga i sina arbeten, och det är först när detta är uppnått som koncentrationen 

ska läggas på kunden. Målet är naturligtvis att göra kunden nöjd och tillfredsställd, vilket kräver 

serviceinriktad och kunnig personal. (Magnusson & Forssblad, 2009:86ff) Idag gäller det att 

arbeta med att bibehålla sina kunder, då det är betydligt dyrare att skaffa sig nya än att se till att 

de man har kommer tillbaka. (Bergman & Klefsjö, 2010:345) 
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3.3 TEORI AVSEENDE BÅDA FORSKNINGSFRÅGORNA (FF1 OCH FF2) 

Hur ser ZARA på förutsättningarna för att etablera en ny butik i en mindre eller medelstor 

stad i Sverige? 

Hur ser förutsättningarna ut för att etablera modebutiken Zara i Borås inom den närmaste 

framtiden? 

3.3.1 PORTERS FIVE FORCES 

Porters Five Forces, vilket kallas för Porters femkraftsmodell på svenska, är en modell som kan 

användas för att göra en analys över konkurrensen i en viss bransch. Modellen bygger på att det 

finns fem krafter som bestämmer konkurrensläget. Förutom de befintliga företagen i branschen 

så spelar också förhandlingsstyrkan hos leverantör, kunders förhandlingsstyrka, hot från 

substitut samt hot från nya aktörer in. (Porter, 1994:29f) 

Etableringshot 

Hot från nya aktörer avgörs av storleken på hindren för nyetableringar och reaktionen som 

nyetablerare kan förvänta sig från konkurrenterna. Exempel på hinder för nyetablering är 

stordriftsfördelar, produktdifferentiering och kapitalbehov. (Porter, 1994:29f) Små 

inträdesbarriärer attraherar nyetablerare och gör det lätt för dessa att ta sig in på marknaden, 

medan större och fler hinder försvårar processen. Då redan etablerade företag i en bransch 

förväntas reagera kraftigt vid en nyetablering och göra det obehagligt för den nya aktören, 

försvåras också etableringen. (Porter, 2994:34)  

Hotet från nya aktörer har även med lönsamhet att göra. Enligt ekonomisk teori kan en bransch 

inte ha överlönsamhet under en längre period för då är det många aktörer som lockas dit, och 

det leder till ökad konkurrens och sjunkande lönsamhet. Detta betyder att en bransch som 

kännetecknas av hög lönsamhet och små inträdesbarriärer attraherar nya aktörer som snabbt 

kan etablera sig. (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2006:81) 

Konkurrens mellan befintliga företag i branschen 

Företag i samma bransch konkurrerar med varandra om köparnas efterfråga. De kan konkurrera 

med homogena eller differentierade produkter. Ju fler säljare det finns i branschen och ju mer 

homogena produkterna är, desto intensivare är konkurrensen. (Olsson & Särvad, 2008:108) 

Konkurrensen mellan företagen i en bransch sker genom att företagen försöker skaffa sig en 

fördelaktigare position. Exempel på detta är prisutspel, reklamkampanjer, produktlanseringar, 

ökad kundservice och garantiåtagande. Rivaliteten uppstår då en eller flera konkurrenter 

känner sig pressade eller då de ser en möjlighet att förbättra sin position. Det här leder ofta till 

att konkurrenterna möter utspelet, och konkurrensen hårdnar på marknaden. (Porter, 

1994:37f) 

Det finns ett antal faktorer som avgör styrkan i konkurrensen. Branschens tillväxttakt är ett 

exempel. Om branschen kännetecknas av en hög tillväxt behöver de etablerade företagen inte ta 

marknadsandelar från varandra för att växa, men om branschen har stagnerat är det här det 

enda alternativet. Antal aktörer och storleken på dessa bestämmer också konkurrensen. Stora 

aktörer har mer att säga till om då det gäller prissättningen än de små företagen, men på en 

marknad med många småföretag är möjligheten för priskrig större. Homogena eller 

differentierade produkter och graden av stordriftsfördelar är andra faktorer. Vid homogena 
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produkter är också risken för ett priskrig stor då detta är det främsta konkurrensmedlet 

eftersom att det annars inte finns någon större skillnad mellan produkterna. Vid 

stordriftsfördelar blossar det också upp priskrig i jämna mellanrum för att företagen vill öka 

sina marknadsandelar. Detta kan genomföras eftersom att kostnaden per producerad enhet 

sjunker med ökad volym. (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2006:79f) 

Hot från substitut 

Med substitut menas produkter som är av ett annat slag men som tillgodoser samma behov hos 

kunden (Olsson & Särvad, 2008:109). Till exempel konkurrerar SJ med SAS, då båda företagen 

fyller samma funktion. Substituten konkurrerar på så vis med branschprodukten (Porter 

1994:43). 

Det är substituten som reglerar det pris som företagen kan ta ut för branschprodukten, för priset 

kan inte överstiga substitutets pris hur mycket som helst. Därför påverkar 

ersättningsprodukterna lönsamheten för produkterna. Ju attraktivare pris på substitutet, desto 

hårdare blir priskonkurrensen och därmed även försämrad lönsamhet. (Porter 1994:43) 

Kunders förhandlingsstyrka 

Kunderna kan, om de är en stark köpgrupp gentemot branschen, konkurrera genom att tvinga 

ned priserna, förhandla om högre kvalitet eller fler tjänster samt spela ut konkurrenterna mot 

varandra (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2006:84).  

Det är till största delen kundernas priskänslighet eller deras relativa förhandlingsstyrka som 

bestämmer deras styrka i förhållandet till branschen (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 

2006:84). Kunderna är mer priskänsliga om produkterna som de köper av branschen är 

standardiserade eller odifferentierade, och som inte skiljer sig åt från säljare till säljare. Köpare 

av dessa produkter har oftast en stark position gentemot säljaren, då han kan spela ut säljarna 

mot varandra. Köpare är också priskänsliga då det gäller produkter som utgör en viktig del av 

hans kostnader/inköp, och det gör att köparen satsar resurser som är nödvändiga för att nå ett 

gynnsamt pris (Porter, 1994:44).  

Även kunder som gör små vinster försöker pressa ned inköpspriserna (Porter, 1994:44). Dock 

avgörs priset av den relativa förhandlingsstyrkan. Köparens förhandlingsstyrka har med antalet 

köpare i förhållande till säljare i branschen att göra. Ju färre säljare, desto sämre 

förhandlingsstyrka. (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2006:84) Förhandlingsstyrkan påverkas 

också av volymen som köps in. En kund som köper stora volymer i förhållande till leverantörens 

försäljning blir en mäktig aktör eftersom att affären är oerhört viktig för leverantören (Porter, 

1994:45). 

Konsumenter tenderar att bli mer priskänsliga då det gäller produkter som är odifferentierade, 

dyra i förhållande till deras inkomst samt där kvaliteten inte är av stor betydelse för dem. Här 

kan de då bli en stark aktör. (Porter, 1994:45) 

Leverantörers förhandlingsstyrka 

Även leverantörerna kan konkurrera om de är en stark grupp. Detta gör de genom hot om 

höjning av priserna eller försämring av kvaliteten på de varor vilka de levererar till branschen 

(Porter, 1994:46).  
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De omständigheter som gör en leverantör mäktig gentemot köparna i branschen speglar det som 

gör köparna starka. En leverantörsgrupp är mäktig då den domineras av några få företag som är 

mer koncentrerad än den bransch den säljer till, då den inte behöver tävla med andra substitut 

om försäljningen till branschen, då branschen inte är av stor vikt för leverantörsgruppen, då 

leverantörens produkt är en viktig komponent i köparens verksamhet, då produkterna är 

differentierade etc. (Porter, 1994:46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur A – Porters Five Forces, (Porters femkraftsmodell, 2012-03-29) 
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4. EMPIRI 
Detta kapitel redovisar resultatet av studiens undersökningar inom varje forskningsfråga med dess 

underfrågor. Kapitlet inleds med en beskrivning utav företaget som studien syftar till, vilket följs av 

en redovisning utifrån företagets perspektiv. Därefter beskrivs staden och dess detaljhandel, och 

kapitlet avslutas med företagets målgrupps tankar och åsikter om stadens butiksutbud samt 

företaget (kundperspektivet).  

4.1 FÖRETAGSBESKRIVNING 

Denna del av studien belyser företaget som studien handlar om. Kapitlet inleds med lite allmän 

information om företaget och vart det finns. Detta följs av företagets historia, ägarskap, 

marknadsföringsstrategier samt arbetssätt, och avslutas med information om företaget i Sverige. 

Denna del ger läsaren en inblick och förståelse för resonemang kring företaget i kommande texter. 

Om ZARA  

ZARA är ett spanskt modeföretag som erbjuder det senaste modet till hög kvalitet. Detta riktas 

till kvinnor, män och barn världen över, till ett överkomligt pris. I sortimentet har företaget 

kläder, skor och accessoarer. Företaget erbjuder modeprodukter som kontinuerligt varierar, 

men även basplagg. Varorna uppdateras ständigt och nya kläder kommer in i butikerna två 

gånger i veckan. Varje avdelning, det vill säga kvinna, man och barn, har sina egna kreativa team 

som arbetar med att framställa modevaror för just sin målgrupp.1 ZARA är störst bland kvinnor i 

åldern 18-34 år i medel- och höginkomsttagarklassen (Ghemawat & Nueno, 2006). 

Modeföretaget har idag 1631 butiker i totalt 82 olika länder världen över. Det som utmärker 

butikernas placering är att de ligger i storstäder och att de där befinner sig på de bästa 

kommersiella lägena. (Inditex 2010-03-21) ZARA erbjuder också onlinehandel i 20 länder, varav 

18 ligger i Europa (Zara, 2012-04-26). Företaget är, efter H&M och The Gap, världens tredje 

största återförsäljare av specialiserade kläder (Ghemawat & Nueno, 2006).  

ZARA är en del utav Inditex Group, vilka representerar ytterligare sju butikskedjor. Dessa är Pull 

& Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, ZARA Home och Uterqüe (Inditex 2012-03-

21). Enligt Inditex årsredovisning för 2010 går koncernen lysande. Antalet butiker ökar ständigt, 

liksom antalet anställda. Försäljningen ökade under år 2010 med 13 procent och resultatet 

ökade med hela 32 procent. Bara ZARA öppnade drygt 130 nya butiker runt om i världen under 

år 2010. (Inditex årsredovisning 2010) 

Företagets historia 

Första ZARA-butiken öppnades i La Coruña, Spanien, år 1975 och där återfinns fortfarande 

modeföretagets högkvarter. ZARA började sedan under 1980-talet att expandera på den 

inhemska marknaden och öppnade butiker i alla spanska städer som hade mer än 100 000 

invånare (Ghemawat & Nueno, 2006). 1988 tog företaget nästa steg och klev ut på den 

internationella marknaden genom att öppna en butik i staden Porto i Portugal. Detta följdes av 

en butik i New York 1989 samt en butik i Paris 1990, och därefter fortsatte expansionen på nya 

marknader. I september 2010 öppnade ZARA sin handel online, så att kunder i vissa länder fick 

möjligheten att beställa varor över internet. (Inditex 2012-03-21) 
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Ägarskap 

ZARA har dotterbolag runt om i världen, men använder sig även av joint venture och franchising. 

Dotterbolag är den vanligaste ägarskapsformen, vilket innebär att moderbolaget ZARA äger 

butikerna. Ca 90 % av ZARA-butikerna är dotterbolag och dessa finns främst i Europa och 

Sydamerika. (Lopez & Fan, 2009) Detta är det dyraste sättet samt det mest riskfyllda, vilket gör 

att företaget har valt att använda sig av denna strategi i länder som uppfattas ha hög 

tillväxtpotential samt låg affärsrisk.  

Franchising är en strategi som istället väljs för länder med små marknader och låg 

försäljningsvolym eller länder med stora kulturella skillnader (Ghemawat & Nueno, 2006). 

ZARA’s franchisetagare använder sig av samma affärsmodell som dotterbolagen vad gäller 

butiksläget, inredningen, logistikarbetet samt mänskliga resurser. De är dock ansvariga för att 

investera i fasta tillgångar samt rekrytera personal. (Lopez & Fan, 2009) 

Joint venture innebär ett samarbete mellan företag som går samman i ett nytt bolag för att kunna 

utveckla projekt tillsammans samt dra nytta av varandras kunskap för att konkurrera på 

marknaden. ZARA har använt sig av detta på stora och viktiga marknader så som Tyskland och 

Japan. De har där haft problem med att styra inträdet, oftast gällande svårigheten att få främsta 

butiksytan i stadskärnorna. (Ghemawat & Nueno, 2006) 

Från början var ZARA’s dotterbolag exakta kopior av de spanska butikerna, men detta medförde 

oväntade svårigheter i vissa länder på grund av kulturella skillnader, säsonger, storlekar m.m. 

Detta tar företaget numera hänsyn till genom att ta fram lokala lösningar. Det görs genom att 

butikerna samlar in information och önskemål från kunderna, vilket styr besluten från 

designavdelningen. 85-90% av varorna är dock gemensamma och finns i alla butiker världen 

över. (Ghemawat & Nueno, 2006) 

Marknadsföringsstrategier 

ZARA använder sig av samma marknadsföringsstrategi runt om i världen, vilken går ut på att 

kommunicera genom butikerna. Dessa är företagets främsta PR-verktyg. De använder sig dock 

av annonskampanjer vid öppnandet av en ny butik, men annars läggs en ytterst liten summa på 

reklam och promotion. (Ghemawat & Nueno, 2006) De har dock en hemsida, där de kan göra 

reklam för sig själva (Zara, 2012-04-26). 

Då butikerna är det främsta PR-verktyget är platsen oerhört viktigt för ZARA. Alla ZARA-butiker 

ska därför ligga på bästa affärsläge. Även själva butiken är viktig och därför har ZARA 

standardiserat de viktigaste strategiska faktorerna så som butikslayout, läge, inredning, 

skyltfönsterutformning, kundservice, logistik samt informationssystem. (Ghemawat & Nueno, 

2006) 

Arbetssätt 

ZARA arbetar nära kunden och ägnar mycket tid åt att samla information om sina kunders 

önskemål och behov. Hela företaget är utformat för att arbeta utefter ett ”Quick Response-

koncept”. ZARA kontrollerar stora delar utav sin värdeflödeskedja och arbetar kontinuerligt för 

att minska den tid som förflyter mellan design och till dess att varan finns tillgänglig ute i 

butiken. Företaget har egna fabriker som producerar kollektioner, men använder sig även utav 

externa leverantörer till basplaggen som alltid ska finnas tillgängliga i alla butiker. (Mazaira, 

González & Avendaño, 2003) 
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Företaget skickar ut provkollektioner till butiker och 85 % utav alla kollektioner produceras 

under säsongen, först efter det att ZARA vet att kollektionen säljer bra ute i butikerna. Det tar 

endast fem veckor för ZARA att ta fram en ny kollektion och från det att en order för påfyllning 

kommer in, ska det endast dröja två veckor till dess att ordern når butiken. Varje dag 

kontrollerar varje butik sina försäljningar; vad som sålt bra och vad som sålt sämre. Detta 

meddelas sedan till inköps-, design- och produktionsavdelningarna som planerar utefter denna 

information. Butiksägare lägger order hos ZARA två gånger i veckan och produktionen planeras 

sedan utefter dessa. De svarar därmed på efterfrågan oerhört snabbt, vilket gör att de blir 

väldigt konkurrenskraftiga gentemot sina konkurrenter. (Mazaira, González & Avendaño, 2003) 

När ZARA prissätter sina produkter undersöker säljavdelningen vilket pris kunden är beredd att 

betala. De kontrollerar även vad konkurrerande företag har för prisklass på liknande produkter 

och sätter därefter upp riktpris för varje enskild produkt. Detta riktpris styr sedan val av 

material och leverantörer. (Mazaira, González & Avendaño, 2003) 

ZARA i Sverige 

Sverige är en viktig marknad för Inditex och ZARA, eftersom det svenska folkets stora intresse 

för mode kan skapa möjligheter för tillväxt i företaget. Sverige som land ses som ett utmärkt 

kommersiellt område och ett bra observatorium för nya trender.2  

ZARA har idag nio butiker i Sverige vilka ligger i Stockholm, Kungsbacka, Nacka, Göteborg, 

Malmö och Ödåkra (Väla centrum). Samtliga butiker är dotterbolag och förvaltas direkt av ZARA. 

Inditex har precis ökat sin kommersiella närvaro i Sverige genom ZARA-butiken i Väla centrum 

som öppnades den 3:e maj.2 Förutom sina butiker erbjuder ZARA också handel online i Sverige. 

(Zara, 2012-04-26) 
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4.2 EMPIRI AVSEENDE FORSKNINGSFRÅGA ETT (FF1) 

Hur ser ZARA på förutsättningarna för att etablera en ny butik i en medelstor stad i 

Sverige? 

Andra delen av empirin redovisar resultatet som berör företaget ZARA, och all information som 

redovisas grundas på den självadministrerande enkätundersökning som ägt rum med företagets 

huvudkontor i Spanien (se bilaga 3). Kapitlet inleds med en beskrivning utav företagets riktade 

målgrupp. Detta följs av en beskrivning om vad ZARA har för krav inför en etablering av en ny 

butik och hur företaget ser på konkurrens.  

4.2.1 ZARA’S RIKTADE MÅLGRUPP/SEGMENT ATT BETJÄNA 

ZARA erbjuder mode till kvinnor, män och barn. Företaget arbetar med olika kollektioner och 

varje kollektion har sin riktade målgrupp. Till exempel har ZARA en kollektion som heter 

Women och riktas mot äldre kvinnor. En annan kollektion modeföretaget erbjuder är Trf som 

vänder sig mot unga tjejer i åldern 14-25 år, och Basic är en kollektion med basvaror som ska 

kunna passa de flesta kvinnor - höginkomsttagare som låginkomsttagare.  

Företaget erbjuder flera olika kollektioner vilket gör att de kan nå ut till en bred målgrupp så att 

i princip vem som helst, oberoende av kön, inkomst eller ålder, ska kunna hitta något i deras 

butiker.  

4.2.2 ZARA’S KRAV INFÖR EN NYETABLERING 

När ZARA ska ta sig in på en ny marknad är ett krav att företaget måste tro att de kan gå med 

vinst genom att sälja sina varor där. Tillväxten är därför en viktig faktor som undersöks.  

När det gäller att etablera en ny butik är placeringen och utformningen av butiken den 

avgörande faktorn. Både interiört och exteriört ges högsta prioritet. Skyltfönstret spelar en 

viktig roll i egenskap av reklamverktyg och är ansiktet utåt för företaget. Därför är butiksläget 

oerhört viktigt. Företaget vill finnas där de syns, där tillräckligt många passerar, och är idag 

därför etablerade på världens största shoppinggator. ZARA är noggranna med att få det läget de 

efterfrågar, annars öppnar de ingen butik, utan väntar hellre på att rätt läge dyker upp. När det 

gäller inredningen är avsikten att skapa en väl upplyst plats där kläderna kommer i första hand 

och alla hinder mellan plagg och kunder ska undanröjas.  

4.2.3 ZARA’S SYN PÅ KONKURRENS OCH KONKURRENSFÖRDELAR 

I ZARA’s affärsmodell är kunden i centrum och det är denne som är det viktiga. Det är kunden 

som bestämmer företagets aktiviteter, inte konkurrenterna. ZARA arbetar för att uppfylla 

kundernas önskemål, och arbetar nära dem för att få respons och på så vis hela tiden kan bli 

ännu bättre på att leva upp till kundernas förväntningar. Det är tack vare att företaget har den 

här närheten till kunderna som de uppnått framgång bland en mängd olika människor, kulturer 

och generationer, som trots sina olikheter i exempel ålder och inkomster alla delar ”en förkärlek 

för mode”. 

ZARA är ett stort märke och ett stort företag i världen och anser sig därför inte behöva ta så stor 

hänsyn till konkurrenterna. De menar att de har ett så differentierat utbud att de inte går att 

jämföras med andra butiker utan alltid kommer ha sina kunder .Företaget vet att de är starka 
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och att det till stor del beror på sin flexibilitet, vilket även är deras stora konkurrensfördel. Det 

tar endast två veckor från det att ett plagg är färdigdesignat till att det finns på plats i butikerna 

över hela världen. På så vis kan ZARA snabbt anpassa sig till marknaden gällande föränderligt 

mode och efterfrågan på dess produkter. Företagets ”Quick Response” möjliggörs av 

affärsmodellen som kännetecknas av en hög grad av vertikal integration i arbetet gällande 

konstruktion, produktion, logistik samt försäljning i koncernens egna butiker. Företaget har 

också ett välutvecklat logistiknätverk vilket möjliggör distributionen av varor till butikerna runt 

om i världen i tid. 

 

 

  



39 
 

4.3 STADSBESKRIVNING 

Denna del av studien belyser staden som studien handlar om; hur dess historia ser ut, en kort 

beskrivning av nuläget och vad som är unikt för just denna stad. Detta ger läsaren en inblick och 

förståelse för resonemang kring staden i kommande texter. 

Staden Borås grundades 1621 av kung Gustav II Adolf och anledningen var att folket ville 

fortsätta med handeln utav hantverk, smide och träslöjd. Denna handel förenades senare med 

textilnäringen och väverier startades upp. Under 1900-talet växte staden kraftigt och 1960 

arbetade två tredjedelar av industriarbetarna i staden med textil och konfektion. Textilkrisen 

under 1970-talet ledde dock till att flera företag fick lägga ner eller flytta sin produktion 

utomlands. (Borås Stad, 2012-03-28) 

Borås är idag Sveriges fjortonde största tätort. Staden ligger i länet Västra Götaland och hade i 

slutet av år 2011 104 106 invånare. (Statistiska centralbyrån, 2012-03-28) Staden är känd för 

sin historiska textiltillverkning och har därefter blivit kallad ”textilstaden”. Staden har även idag 

anknytningar till textilen, då nästan alla stora postorderföretag, som exempelvis Ellos, Cellbes 

och Haléns, finns belägna där. Många agenturer och affärskedjor inom konfektion har även sina 

huvudkontor i staden, med Gina Tricot som exempel. (Borås Stad, 2012-03-28) Dessutom finns 

en textilhögskola som är det enda lärosätet i landet som med inriktning mot textil och mode har 

examensrättigheter i alla utbildningsnivåer. (Högskolan i Borås, 2012-03-28) 

I Borås finns ett stort utbud för de som vill shoppa. I Borås City finns unika mindre butiker, men 

även större butikskedjor som alla finns belägna runt Stora Torget och dess fontän. City har de 

senaste åren fått ett ansiktslyft och fick 2011 utmärkelsen Årets Stadskärna. (Borås Stad, 2012-

03-28) En bit ifrån City ligger Knalleland som erbjuder det mesta med sina 100 butiker 

(Västsverige, 2012-03-28).  
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4.4 EMPIRI AVSEENDE FORSKNINGSFRÅGA TVÅ (FF2) 

Hur ser förutsättningarna ut för att etablera modebutiken ZARA i Borås inom den närmaste 

framtiden?  

Fjärde delen av resultatet från studien handlar om staden Borås. Här redovisas en kort analys 

kring företaget ZARA’s konkurrenter i staden med en fördjupning i modeföretaget H&M, vilket följs 

utav information om stadens detaljhandel. Därefter kommer svaren från enkätundersökningen 

presenteras gällande respondenternas åsikter om staden Borås samt dess åsikter om företaget 

ZARA med dess utbud. 

4.4.1 KONKURRENSSITUATIONEN PÅ MARKNADEN I BORÅS 

Genom att ströva runt i Borås City eller Knalleland så ser man att det finns många stora 

modekedjor etablerade där. Bland annat finns H&M, Gina Tricot, JC, MQ, KappAhl och Lindex här, 

och samtliga av dessa kedjor är belägna på båda marknadsplatserna. Förutom kedjorna finns 

också lokalt drivna modebutiker så som Face, Joel & Jolina och N.Y., och dessa ligger i Borås City. 

De flesta modeföretag som är etablerade i staden tillhör dock en kedja. (Borås City, 2012-05-07)    

Som kund märker man att en stor del av modeföretagen arbetar mycket med annonsering, 

utskick av erbjudanden m.m. för att locka till sig fler kunder och även att realisationerna sker 

oftare nu än förr.  

På ett flertal sidor på nätet kan man läsa att en stor konkurrent till ZARA på marknaden är 

modeföretaget H&M (Dagens handel 2012-06-14, Brandtrhough 2012-06-14). H&M är, som 

nämnts ovan, etablerade i staden Borås  och driver två stycken butiker där.  

4.4.1.1 H&M 

Om H&M 

H&M är ett svenskt modeföretag som erbjuder mode till dam, herr, ungdom och barn till låga 

priser. Förutom kläder så säljer företaget också kosmetika, accessoarer, skor och 

hudvårdsprodukter. De erbjuder ett brett sortiment av både basmode samt varor med hög 

modegrad, så att alla kunder ska kunna kombinera och hitta sin egen stil. Sedan år 2004 har 

företaget samarbetat med olika kända designers så som Karl Lagerfeld, Madonna, Jimmy Choo 

och Versace, vilka har fått designa kläder och accessoarer åt företaget. Dessa produkter har 

sedan sålts som speciella kollektioner i utvalda butiker. (H&M, 2012-04-27) 

H&M har även köpt upp märkena COS, Monki, Weekday och Cheap Monday, vilka tillsammans 

med H&M och H&M Home ingår i H&M-koncernen.  

H&M erbjuder kundkort till alla sina kunder över 16 år. Första året är avgiftsfritt, men de övriga 

kostar 60 kronor per år. Med detta kort registreras alla inköp i butiken och i slutet utav varje år 

erhålles en bonuscheck som grundas på hur mycket som handlats i butiken under året. (H&M, 

2012-05-02) Dessutom så erbjuds klubbmedlemmar specialerbjudanden och rabatter (H&M, 

2012-05-07). 

Historia  

H&M grundades år 1947 i Västerås och sålde då endast damkläder under företagsnamnet 

Hennes. 1968 köptes jakt- och fiskeaffären Mauritz upp, varefter företaget även började sälja 
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herr- och barnkläder. H&M blev börsnoterat 1974 och har sedan dess vuxit till att idag vara ett 

globalt modeföretag med 94 000 anställda. Företaget finns i fyra världsdelar och har omkring 

2500 butiker på 44 olika marknader. På åtta av dessa marknader erbjuds också mode via 

distanshandel. (H&M, 2012-04-27) 

Ägarskap och produktion 

De flesta butikerna är dotterbolag till företaget, men i Mellanöstern finns även butiker i form av 

franchising. Företaget äger inte några butiker utan hyr sina butikslokaler av hyresvärdar. De är 

noga med placering av sina butiker, och ska finnas på bästa affärsläge. (H&M, 2012-04-26) H&M 

äger inte heller själva några fabriker utan företaget köper in sina varor från olika leverantörer i 

Asien och Europa. Kollektionerna skapas emellertid centralt utav företagets 140 egna designers, 

som sedan handlas upp av företagets inköpare. Alla olika koncept företaget arbetar med sköts 

utav var sitt team, som består av designers, inköpare, assistenter, mönsterkonstruktörer och en 

ekonom. Dessa arbetar tillsammans för att finna de bästa kollektionerna utifrån vad kunderna 

önskar. Tidigare säsongers försäljning ligger till grund för vad som kan tänkas efterfrågas, 

uppblandat med analyser av kommande trender och färger. Plagg med hög modegrad sys upp i 

mindre kvantiteter och säljs främst i butiker som ligger i storstäder, medan moderna basplagg 

sys upp i större kvantiteter och distribueras till fler butiker. (H&M, 2012-04-27) 

H&M använder sig mycket utav annonsering för att göra reklam för sig, både i media och på 

plakat ute i städerna. De är också kända för att använda sig utav välkända modeller i sina 

annonser. (H&M, 2012-04-27) 

Ekonomi 

Företagets omsättning låg på 128 810 miljoner kronor under 2011, vilket enligt företagets VD, 

Karl-Johan Persson, varit ett tufft år (H&M’s Årsredovisning 2011).  Ekonomisk oro i många 

länder gjorde att efterfrågan var återhållsam och ökade inköpspriser försvårade ytterligare, men 

företaget lyckades ändå vinna nya marknadsandelar och ökade försäljningen med 8 procent 

jämfört med året tidigare. H&M öppnade totalt 266 nya butiker under det gångna året och 

lyckades nå tillväxtmålet - att öka antalet butiker med 10-15 procent per år. (H&M, 2012-04-27) 

4.4.2 DETALJHANDELNS UTVECKLING I BORÅS 

4.4.2.1 INTERVJU MED HANS NYHLÉN, NÄRINGSLIVSUTVECKLARE FÖR BORÅS STAD (se 

bilaga 2) 

Utbudet i Borås idag  

Borås detaljhandel har idag 132 butiker som är inriktade på mode i form av kläder, skor och 

accessoarer. Utav dessa befinner sig 35 butiker i City. Totalt sett är hela 11 900 företag situerade 

i staden, vilket är ett stort antal i jämförelse med dess befolkning på drygt 104 000 invånare. 

Det finns idag en bred blandning av butikskedjor i staden, men endast ett fåtal butiker som inte 

tillhör någon kedja utan drivs lokalt. Två exempel på företag som drivs lokalt i Borås är 

Kurragömma och Joel & Jolina, som båda har gjort lysande resultat under det gångna året och 

visar att det går utan att tillhöra en kedja.  

Det står idag två tomma lokaler i City, vilket är något som börjat oroa stadsborna, men detta 

problem är redan löst. Till sommaren kommer ett nytt företag etablera sig i den ena lokalen och 

till hösten fylls även den andra. Även i Knalleland står lokaler tomma, och det beror på att dessa 
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lokaler är annorlunda utformade och svårplanerade, vilket har gjort det svårt att finna företag 

som är intresserade av dessa lokaler. Därför har det bestämts att de här lokalerna ska byggas 

om, och under 2013 kommer nya lokaler stå färdiga att hyras ut. Att lyckas få dessa uthyrda är 

inte något som oroar handeln, då intressenter redan finns. 

Utvecklingen i Borås 

Detaljhandelns utveckling i staden har varit konstant genom åren. Den har haft mindre toppar 

och dalar, till grund av att handeln med detaljhandelsvaror påverkas mycket av konjunkturläget 

i landet. De förändringar som annars kan urskiljas är främst förekomsten av flertalet outlet-

butiker som tidigare fanns, men nu har försvunnit. Handeln har istället gått över till ”vanliga” 

butiker.  

Den allra största förändringen i Borås skedde på 1980-talet, då Ellos och Josefssons utförsäljning 

i Knalleland lades ner. Detta attraherade under 60- och 70-talen kunder utanför kommunen, 

som då åkte till Knalleland i stora busslaster för att shoppa billigt. Knalleland var ungefär som 

Ullared är idag, och lockade folk ända från grannlandet Norge. Det blev en stor förlust för staden 

då dessa utförsäljningar försvann. Därefter gick Knalleland över till att bli en galleria med 

vanliga butikskedjor.  

Den totala detaljhandeln har ökat i Borås de senaste åren. Sedan år 2002 har antalet företag ökat 

från 800 till 1057 företag. En stor skillnad kan urskiljas i antalet postorder och e-handelsföretag, 

där ökningen är påtaglig för dessa år. Postorderföretagen var cirka 30 stycken 2002 och har idag 

ökat till 100 postorder- och e-handelsföretag, då framför allt e-handelsföretag. Det är inte enbart 

nya e-handelsföretag som etableras, utan även många befintliga företag har börjat med e-

handeln som en sidobusiness. Detta är positivt för detaljhandelsföretagen som i sämre perioder 

kan arbeta med internetsidan och e-handeln. E-handeln ökar med dubbla tag hela tiden.  

Trots att staden har haft en konstant utveckling genom åren, har indexet de senaste åren gått 

ner. Detaljhandeln har ökat med sju procent i staden sedan 2006, men i andra städer i landet har 

handeln ökat ännu mer. Detta är något som oroar kommunen och stora resurser läggs ner för att 

finna rotorsaken och kunna råda bot på detta problem. Det kommer nu därför att utföras en 

utredning av handeln i staden. Denna utredning syftar till att finna svar på vad kunderna i staden 

saknar, vad de behöver och vad som bör göras för att handeln ska kunna utvecklas ytterligare i 

staden. Den ska även svara på vart nyetableringar för handeln bör placeras. 

Skillnader mellan handelsplatserna City och Knalleland i staden 

Den största skillnaden mellan City och Knalleland är att butikerna i Knalleland är större. Detta 

kan tydligt visualiseras med antalet butiker och anställda på de två handelsplatserna, som i City 

är 500 personer uppdelat på 200 butiker, jämfört med Knallelands 1000 anställda på 100 

butiker. En annan faktor som i Knalleland även påverkar behovet utav antalet anställda är 

öppettiderna, som är längre än i City. 

En annan skillnad mellan de båda handelsplatserna, som kan ha betydelse för kunderna, är 

parkeringsmöjligheterna. I City är det betalparkering alla dagar utom lördag, då särskilda 

parkeringsplatser är avgiftsfria. I Knalleland är däremot alla parkeringarna avgiftsfria alla dagar 

i veckan och ligger samlade precis intill varuhusen och butikerna. 

Andra viktiga skillnader mellan City och Knalleland, som är av betydelse för kundgrupperna, är 

att det i City finns ett betydligt större utbud utav restauranger, caféer och frisörer än i 



43 
 

Knalleland. Detta är ett stort minus för Knalleland vilket minskar attraktionen för 

handelsplatsen, och många klagomål angående detta rapporteras in till Borås Stad.  

Ytterligare en skillnad mellan handelsplatserna är att de finns dubbelt så många butiker som 

ligger på gatuplan i City än i Knalleland, och Det är oftast en och samma butik som har både över 

och underplan i City. 

Arbetet kring näringslivets utveckling 

Borås arbetar aktivt med att utveckla stadens näringsliv och på Borås Stad är det sex anställda 

som arbetar med just dessa frågor. Det stora målet är naturligtvis att öka handeln i staden och 

detta är något som de vill åstadkomma genom att göra Borås till ett regionalt centra. 

Det finns en handelsgrupp i staden som arbetar med näringslivsfrågor inom Borås Stad, och 

består av en representant från butikerna i City, en representant från Knalleland, ordförande i 

Borås City samt Näringslivsutvecklaren på Borås Stad. Handelsgruppen arbetar mycket med 

frågor om infrastrukturen kring handeln, till exempel parkeringsmöjligheterna. De arbetar också 

med att ta fram förslag till nya projekt som kan tänkas gynna handeln i staden samt 

marknadsföring av staden. 

Handel och distribution är det som Borås Stad satsar på i stor utsträckning, då det har en stor 

inverkan på stadens utveckling. En väl utvecklad och ökande handel leder till fler besökare, som 

konsumerar i staden; både i butiker, restauranger, upplevelser och boende. Ökar alla dessa 

grenar, ökar även antalet arbetstillfällen, vilket är av väldigt stor betydelse för samhället och 

ekonomin. Kommunen försöker också kombinera upplevelse ihop med handeln för att 

konsumenterna ska spendera ännu mer pengar när de är i staden.  

Just för staden Borås är också handel och distribution den enskilt största grenen inom 

näringslivet, och står för 25 procent utav stadens arbetstillfällen. Jämförs detta med hur denna 

gren ser ut i övriga landet, så ligger det på ett genomsnitt på 18 procent. Borås ligger därmed 

väldigt högt och kan ses som en handelsstad.  

Borås Stad arbetar aktivt med att kontakta nya företag som skulle vara intressanta att etablera i 

staden. Det handlar främst om företag som inte finns representerade i staden i nuläget och 

därför är intressanta ur kundsynpunkt. Borås Stad arbetar också med att få centrallager till 

staden. Detta medför fler arbetstillfällen, vilket genererar högre skatteinkomster och mer 

köpkraft. Borås Stad arbetar främst med att få utländska företag till staden. 

Borås Stad har varit med i bakgrunden för att hjälpa Högskolan i Borås att starta ett 

Handelsinstitut. Detta har startats för att kunna forska och laborera kring aspekter som kan 

tänkas påverka handeln i Borås. Inspiration har tagits från handeln i USA och testas nu i lokaler i 

Borås, för att se om det har någon inverkan på kundernas köpbeteende i staden. Det som 

undersöks för tillfället är användningen utav dofter och ljud i butiker, och hur detta kan tänkas 

påverka kunderna. Exempelvis är lukten av barr i en butik som säljer äventyrsprodukter eller 

ljudet av ett vattenfall, något som kan tänkas påverka kunderna positivt.  

Planer för Borås handel 

Borås Stad kontaktar inte bara företag för att försöka söka nya möjliga etableringar, utan även 

ett stort antal företag kontaktar staden för att de vill etablera där. Intresset är idag stort bland 

företag som säljer sällanköpsvaror, men handelsplatserna Knalleland och City har geografiskt 
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sett inga möjligheter att växa mer. Därför finns planer på att utveckla nya handelsområden i 

Borås.  

Det drivs flera projekt i staden som handlar om att bygga upp nya handelsområden; ett på Sjöbo, 

där den nya motorleden ska gå, ett i Kyllared som ligger vid motorvägen åt Ulricehamns håll och 

dessutom kommer industriområdena i Viared att utökas ytterligare. Planerna är då att placera 

nya butiker ibland dessa, eftersom många utav de företag som vill etablera sig i staden 

efterfrågar platser kring motorvägen. Det är dock inte hållbart att placera ut 

detaljhandelsbutiker på alla dessa områden. Det skulle medföra problem med mycket trafik 

mellan de olika områdena, vilket staden inte har plats till och det skulle dessutom öka utsläppen 

av miljöpåverkande ämnen. Därför kommer butikerna koncentreras kring ett utav dessa 

områden, vilket i dagsläget ser ut som att Viared är den bästa placeringen. Det har redan börjat 

etableras en del butiker där, exempelvis MIO och Hööks, och de finns gott om ytor att bygga nytt 

på. 

Ett företag vid namn Sten & Ström har köpt gamla väveribolagets lokaler, som ligger vid gamla 

Posten utefter Viskan i City. De planerar för en ny galleria, som skall byggas under 2013 och 

rymma 20 000 kvadratmeter handelsyta. Företaget befinner sig i Stockholm och arbetar nu 

därifrån för att främst försöka få tag på företag som inte finns etablerade i staden sedan tidigare. 

Tanken är också att det ska bli en gångväg under tak som går från tågstationen, förbi alla butiker 

och nästan ända bort till Högskolan i Borås. 

Då den nya gallerian öppnas kommer butiker som idag ligger ”offside” att gynnas, då fler 

kommer att gå förbi dessa då kunderna går mellan Cityhandeln och gallerian. Handeln i City 

koncentreras idag runt gatorna Österlånggatan och ”Gågatan”, och utanför dessa förekommer i 

princip ingen handel, något som är unikt för Borås.  

I City är parkeringsmöjligheterna begränsade och det kommer den närmaste tiden försvinna 

ytterligare ett stort antal parkeringsplatser, då dessa kommer att bebyggas. Detta kommer dock 

att kompenseras med nybyggda p-hus och p-däck i anslutning till City.  

Utsikterna för Borås detaljhandel 

Detaljhandelsförsäljningen går bra i Borås. Det handlades för 6,5 miljarder inom detaljhandeln 

2011, varav 4,3 miljarder i sällanköpsvaror. Bara i Knalleland ligger försäljningen på två 

miljarder kronor per år, med sina 6 650 000 besökare. Butikerna i City har haft det något tuffare, 

men utsikterna ser goda ut. Utan räntehöjningar i sikte och med en stabilare ekonomi i landet, 

tror Hans Nyhlén att handeln snart kommer att sätta fart ordentligt igen. 

Utsikterna ser goda ut för detaljhandeln, som kommer att utvecklas och expandera mycket de 

närmaste åren. Därmed är möjligheterna för att etablera nya butiker stora och storleken på 

butiker är av mindre betydelse; både stora kedjor och mindre lokala butiker är välkomna. 

Boråsare vill ha nya butiker, och små nischade butiker har stora möjligheter att klara sig på 

marknaden, så länge de har den höga service som boråsare förväntar sig. Detsamma gäller för 

större kedjor. 

4.4.2.2 DETALJHANDELNS PÅVERKANDE FAKTORER I BORÅS  

Befolkningsutveckling 

Befolkningsutvecklingen bakåt i tiden för staden Borås, skiljer sig inte avsevärt jämfört med 

landet i genomsnitt. Liksom idag utvecklas befolkningen i takt med resten av landet och 
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befolkningsmängden ökar stadigt för varje år. Det tyder på att det föds eller flyttar in fler till 

staden, än vad som flyttar ut, vilket naturligtvis är stadens mål. (Handeln i Sverige, 2012-03-27) 

Fördelningen utav befolkningen mellan de olika åldersgrupperna är väldigt jämnt fördelad. 

Åldersgruppen upp till 24 år står för cirka 30 procent och de två grupperna 25-44 och 45-64 år 

står för drygt 25 procent vardera. Den äldsta gruppen är något mindre. Sett på fördelningen 

utifrån en modebutiks perspektiv är troligtvis gruppen mellan 25 och 44 år den mest 

intressanta, och dessutom den största enskilda åldersgruppen. Beroende på vilken målgrupp en 

modebutik riktar sig till, kan även gruppen för 18 till 24 år vara intressant. (Handeln i Sverige, 

2012-03-27) 

Område År Befolkning Utveckling Åldersstruktur       

        0-17 18-24 25-44 45-64 <65 

Borås  2010 103294 0,80% 20% 10% 26% 25% 19% 

Sverige 2010 9415570 0,80% 20% 10% 26% 26% 18% 

  

       

  

Borås  2009 102 458 1,00% 21% 10% 26% 25% 18% 

Sverige 2009 9 340 682 0,90% 21% 9% 26% 26% 18% 

  

   
    

  

Borås 2008 101 487 0,50% 
 

   

  

Sverige 2008 9 256 347 0,80% 

    

  

  

       

  

Borås 2007 100 985 0,80% 
 

   

  

Sverige 2007 9 182 927 0,80%           

 

Tabell 2 – Befolkningsdata Borås (Handeln i Sverige, 2012-03-27) 

En prognos för befolkningsmängden i Borås de närmaste åren har utförts av Borås Stad, och 

hänsyn har tagits till kommande års konjunkturer, dödlighet, in- och utflyttande samt 

fruktsamhetsindex. Enligt denna prognos kommer befolkningen i Borås att öka med i 

genomsnitt 870 personer per år fram till 2015, och förväntas då ha 107 641 invånare. 

Åldersgruppen mellan 0 och 18 år förväntas öka med 1200 personer och därmed öka sin andel 

utav befolkningen. Likaså förväntas åldersgruppen 65 år och uppåt öka sin andel utav 

befolkningen. Dock kommer åldersgruppen 18 till 64 år troligen minska sin andel utav 

befolkningen. (Befolkningsprognos Borås, 2012-03-28) 

Befolkningsutvecklingen i Borås påverkas utav att staden alltmer närmar sig Göteborg, som idag 

har en starkt positiv befolkningsutveckling. Om Göteborg inte kan ta emot alla som förväntas 

flytta dit, kan Borås befolkningsutveckling påverkas positivt, då närheten är påtaglig. Göteborg 

och Borås har bra kommunikationer, både på järnväg och landsväg, och dessutom ligger 

flygplatsen Landvetter mellan de två städerna. (Befolkningsprognos Borås, 2012-03-28) 

Det satsas just nu på Textilhögskolan och Högskolan i Borås. Ett byggnadsprojekt är redan på 

god väg, där nya byggnader kommer bli till studentbostäder och Textilhögskolans nya lokaler. 

Detta ligger precis bredvid den nuvarande högskolan och därmed väldigt centralt. Anledningen 

till projektet är att fortsätta den positiva utvecklingen utav stadens utbildnings- och 

forskningsverksamhet. (Borås Tidning, 2012-03-28) Högskolan strävar efter att bli ett 

universitet och fick 2010 rättigheter att examinera doktorer, som är ett steg i rätt riktning. 
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Skolan attraherar idag ungdomar från närområdet, men även från platser runt om i landet och 

Borås blev 2010 utnämnd till årets ungdomskommun. I och med alla satsningar och utveckling 

på omlokalisering och nya bostäder kommer fler studenter lockas till Borås Högskola. Detta är 

något som kan påverka stadens befolkning positivt, ifall studenter från andra platser i landet 

väljer att flytta till staden för att studera. Det kommer då även påverka behovet utav lärare, 

professorer och andra anställda, som också kan leda till en ökning av befolkningen i staden. 

(Befolkningsprognos Borås, 2012-03-28) 

2011 flyttade 4605 personer till Borås kommun, varav den största andelen kom från andra delar 

av länet, men även en stor del från andra platser i landet. Det flyttade dock ut 4022 personer 

från kommunen, men det är ändå en positiv befolkningsutveckling på nästan 600 personer. En 

mindre del utav de inflyttande i kommunen kom från andra länder, och nationellt räknas det bli 

en något minskad inflyttning från andra länder de närmsta åren. Borås har dock en löpande 

överenskommelse med staten om att ta emot 150 flyktingar per år, vilket kommer gälla även 

framöver. (Befolkningsprognos Borås, 2012-03-28) 

Borås har ett brett näringsliv som gynnas utav stadens attraktiva transportläge mellan Göteborg 

och Jönköping, vilket gör att industrier stannar kvar i staden och nya tillkommer. Detta gynnar 

naturligtvis arbetskraften och det är över 11 000 personer som pendlar till Borås för att arbeta. 

(Befolkningsprognos Borås, 2012-03-28) 

Arbetslöshet 

Arbetslösheten har minskat i Borås det senaste året. Andelen öppet arbetslösa har minskat från 

4,5 procent 2010 till 3,7 procent 2011. Även andelen arbetslösa ungdomar mellan 18 och 24 år 

har minskat med en procentenhet från 2010 till 2011. Från 2009 till 2010 var den totala öppna 

arbetslösheten oförändrad, men andelen arbetslösa ungdomar minskade rejält under detta år. 

Ser man däremot till hur arbetslösheten såg ut före finanskrisen 2008 var arbetslösheten väldigt 

låg och även om arbetslösheten har minskat är den inte nere på samma nivå som då. (Borås Stad, 

2012-04-30) 

Ekonomi 

Ekonomin i landet bromsades upp under slutet utav 2011, men framtiden ser nu ljusare ut. 

Reporäntan ligger på en fortsatt låg nivå för att ekonomin ska kunna återhämta sig. Den 

förväntas ligga kvar på samma låga nivå i ungefär ett år, då konjunkturläget successivt kommer 

förbättras och inflationstrycket stiga. Detta kommer leda till att reporäntan höjs och inflationen 

kommer stabiliseras kring 2 procent som är normalt. (Riksbanken, 2012-04-30) 

 
Figur E – Reporäntans utveckling med osäkerhetsintervall (Riksbanken, 2012-04-30) 
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Inkomstutveckling 

Inkomstutvecklingen för de två senaste åren i Borås är lägre jämfört med Västra Götaland och 

landet, och framför allt i jämförelse med hela landets inkomstutveckling är skillnaden relativt 

stor. (Handeln i Sverige, 2012-03-27) 

Område År Inkomstutv. 

 

Område År Inkomstutv. 

Borås  2010 95% 
 

Borås  2009 95% 
Västra 
Götaland 

2010 98% 

 

Västra 
Götaland 

2009 98% 

Sverige 2010 100% 
 

Sverige 2009 100% 

Göteborg 2010 100% 
 

Göteborg 2009 100% 
Tabell 3 – Inkomstutveckling Borås (Handeln i Sverige, 2012-03-27) 

 

4.4.3 ENKÄTUNDERSÖKNING – RESPONDENTERNAS SYN PÅ BORÅS BUTIKSUTBUD (se 

bilaga 1) 

Information om respondenterna 

ZARA riktar sig till både män, kvinnor och barn med sitt utbud. I enkätundersökningen är 

andelen tillfrågade kvinnor dock betydligt större än männen, eftersom det ändå bäst speglar 

företagets kundkrets. Barnens åsikter är mindre relevanta, då det oftast är föräldrarna som 

köper deras kläder och omfattas därmed inte utav denna undersökning.  

De tillfrågade männen har en ålder mellan 19 och 29 år och befinner sig i olika inkomstklasser 

för att på bästa sätt spegla företagets målgrupp. Kvinnorna som tillfrågats befinner sig i 

åldersklasserna mellan 14 till 52 år. Även dessa har olika bakgrund och kommer från olika 

inkomstklasser. 

 
Diagram 1 

Modeintresset för de tillfrågade har stor variation, från ett mindre intresse till väldigt 

modeintresserad. Det är dock ingen som har väldigt litet mode intresse och heller inte någon 

som helt saknar intresset. Många av respondenterna gav långa och utförliga svar på frågorna om 

Borås med dess utbud samt om ZARA och dess produktutbud.  
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Stilarna hos de tillfrågade är också något om varierar kraftigt, liksom modebutiker som de 

tillfrågade vanligen besöker för att handla. Stilarna går från repro och romantisk klädstil, till mer 

rockigt mode, och även det mesta däremellan. Butiker som de flesta besöker är Gina Tricot, 

H&M, MQ, Lindex och KappAhl, som alla finns med i Borås butiksutbud. Det förekommer dock 

även andra butiker som Topshop, BikBok, Weekday och ZARA, som inte hör till butiksutbudet i 

Borås. 

Respondenternas syn på Borås butiksutbud 

Då de tillfrågade fick berätta vad de tycker om modebutiksutbudet i Borås idag, var åsikterna 

skilda. En del var nöjda med utbudet som finns i staden och menar att det finns det mesta som 

kan tänkas efterfrågas. En annan del utav de tillfrågade menar dock att utbudet i Borås inte alls 

motsvarar deras behov och föredrar att åka till annan ort för att göra sina modeinköp. Anledning 

som nämndes var att de väljer att åka till annan ort för att handla eftersom risken att gå i samma 

kläder som alla andra i staden gör minskar, samt att butikerna i Borås inte erbjuder de sorts 

kläder som önskas.  

Den största andelen tillfrågade ligger mittemellan de två tidigare nämnda delarna. De tycker om 

utbudet utav modebutiker i Borås, men det är ändå något som de saknar. Åsikterna om vad för 

slags butiker eller modeutbud som saknas i staden är dock av alla tänkbara slag.  

 
Diagram 2 

Några av de tillfrågade nämner att de saknar märkesbutiker och märkeskedjor i Borås. Andra 

menar att utbudet på modekläder till lägre priser är något som saknas. En tredje grupp uttrycker 

en saknad av butiker som erbjuder mode i mellanklassen, det vill säga mellan de dyra 

märkesbutikerna och de billigare kedjorna. 

Ett fåtal saknar utbud på vissa stilar, som exempelvis mer romantiska kläder eller rock. En stor 

andel hade velat ha fler mindre butiker, som kan erbjuda ett mer unikt mode och även andra 

märken. Detta för att de ska kunna hitta sin egna individuella och unika stil. Med mindre butiker 

menade respondenterna lokalt drivna modeföretag, och inte fler kedjor.  

Vissa av respondenterna vill bara ha ett större utbud av butiker och att befintliga butiker ska 

bredda sina utbud för att alternativen ska vara fler, vilket hänger ihop med att alla ska kunna 

hitta det som passar just deras behov och önskningar. Andra hade också önskat sig fler second 

hand butiker med ”klass”.   
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Flera nämnde inte något speciellt behov av utbud utan bara att staden är i behov utav nya 

butiker.  

 
Diagram 3 

Det var många som uttryckte speciella modekedjor som de saknar i Borås och som de vill ha 

etablerade i staden, och den kedjan som flest nämnde var ZARA, följt av Bik Bok och Top Shop.  

 

Diagram 4 

4.4.4 ENKÄTUNDERSÖKNING - RESPONDENTERNAS SYN PÅ FÖRETAGET ZARA MED DESS 

UTBUD (se bilaga 1) 

 

Den allra största andelen av de tillfrågade känner till ZARA och dess verksamhet. Det var endast 

ett fåtal som inte hade någon kännedom av företaget. Utav de som kände till ZARA och dess 

butiker var det dessutom mer än hälften av dem som tidigare hade handlat i någon av deras 
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butiker. 

Några samband mellan huruvida de som inte känner till ZARA, inte skulle vara modemedvetna 

är inget som kan urskiljas. De som inte känner till ZARA’s butiker anser ändå sig själva att vara 

modeintresserade. 

Några samband mellan de som inte känner till ZARA och en viss åldersgrupp eller kön är inte 

heller något som kan sägas definitivt. De som inte känner till ZARA varierar mellan 19 och 27 år 

och presenteras av både män och kvinnor. Andelen män är dock mindre och eftersom det var en 

del utav dessa som inte hade någon kännedom om ZARA, skulle det kunna vara så att männen 

generellt sett har mindre kännedom om företaget. 

 
Diagram 5 

Av de som känner till ZARA har de flesta positiva åsikter om butikerna och dess utbud. De flesta 

menar att företaget erbjuder snygga och trendiga kläder, och att utbudet är brett och passar de 

flesta. ”Alltifrån basplagg till festkläder går att finna.” Några tycker särskilt mycket om den fina 

kvinnliga stilen de har på sitt mode och att utbudet även består av skor utöver kläder är något 

som uppskattas. Kläderna passar dock inte alla, utan en del anser att företaget erbjuder udda 

kläder eller kläder som inte är i deras stil.  

Många menar att ZARA har bra pris på sina produkter, och att det går att finna kläder till både 

ett lägre pris, och lite dyrare för de som kan spendera mer. Ett flertal menar att ZARA erbjuder 

snäppet trendigare kläder än exempelvis H&M och Gina Tricot, men ändå till ett rimligt pris. Det 

finns dock även de som tycker att ZARA håller en för hög prisklass.  

Några respondenter tar upp kvaliteten, där sju påpekar att ZARA erbjuder kläder i bra kvalitet 

medan fem respondenter säger tvärtemot, det vill säga att kvaliteten inte alls är bra. 

Om ZARA som företag anser några att de har en sund och bra strategi, både vad gäller hur de 

tillfredsställer sina kunder och hur de skapar lönsamhet i företaget. Några är imponerade över 

företagets snabba svar på marknadens behov och företagets utbredning över världen. Det är 

dock om företaget och dess personalfilosofi som de flesta negativa åsikter dyker upp. Företaget 

har fått kritik för sin personalfilosofi i media den senaste tiden, exempelvis då Uppdrag 

Granskning granskade arbetsvillkoren för de anställda. Det visade en mindre bra bild av 
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företaget som arbetsgivare (SVT, 2012-04-12). Detta har påverkat målgruppens syn på företaget 

då undersökningen genomfördes, eftersom det var vid samma tidpunkt som denna mediala 

uppståndelse väcktes. Dock har de flesta med negativ syn på företagets personalfilosofi ändå 

positiva åsikter om företagets utbud av mode.  

Ytterligare negativa åsikter om ZARA som nämns är att de har otrevlig personal, dålig service 

och röriga butiker. Ett fåtal hade inga speciella tankar om företaget, och några kunde inte 

specificera sina tankar utan skrev att företaget är okej.  

 
Diagram 6 

Då de tillfrågade fick frågan om vad de tycker om en etablering utav en ZARA-butik i Borås, var 

de flesta positiva. Några hade även tidigare i enkäten nämnt att det var just ZARA som de tyckte 

saknades i Borås. De allra flesta skulle också absolut gå in i butiken om den öppnade i staden, 

och handla där skulle de också göra om de hittade något som passade deras behov och 

önskningar just då (se diagram 5). 
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5. ANALYS OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel analyseras varje forskningsfråga och dess underfrågor. Teorin kring frågorna 

kopplas samman med de resultat som erhållits. Även slutsatser dras kring de båda 

forskningsfrågorna och kring själva huvudfrågan; hur en nyetablering ser ut från företaget ZARA’s 

sida och hur väl staden Borås motsvarar detta. Kapitlet avsluts med en kort diskussion angående 

slutsatsen på huvudproblemet. 

5.1. ANALYS OCH SLUTSATS AVSEENDE FORSKNINGSFRÅGA ETT (FF1) 

Hur ser ZARA på förutsättningarna för att etablera en ny butik i en medelstor stad i 

Sverige? 

5.1.1 ANALYS UNDERFRÅGA 1  

Hur definierar ZARA sin riktade målgrupp/segment att betjäna? 

Segmentering 

Enligt Mossberg & Sundström 2011:195 (se uppsatsen s. 15) delar företag in sina köpare i 

grupper efter likheter och skillnader i hur de kan tänkas reagera på olika 

marknadsföringsansträngningar. ZARA är ett av världens största modeföretag som erbjuder 

mode till alla, oavsett kön, inkomst eller ålder, enligt dem själva. Detta borde innebära att 

företaget inte segmenterar alls, men ZARA arbetar med olika kollektioner som har sin riktade 

målgrupp. Detta innebär att företaget segmenterar marknaden vid framtagningen av sina 

kollektioner. Även om de då vänder sig till hela marknaden, så inriktar de sig ändå på vissa 

segment beroende på kollektion.  

Respondenten från huvudkontoret i Spanien nämner endast segmenteringsvariabeln 

demografisk segmentering, som är den mest frekvent använda segmenteringsvariabeln enligt 

Kotler, Armstrong & Parment, 2011:198ff (se uppsatsen s. 15), men när kollektionerna tas fram 

borde det ligga fler tankar bakom. Det finns många olika stilar som attraherar olika kunder, men 

de kan ändå tillhöra samma demografiska grupp. Istället tillhör de olika psykografiska grupper 

(Kotler, Armstrong & Parment, 2011:203, se uppsatsen s. 16). Därför borde mer än kön och 

ålder ligga till grund för framtagning av olika kollektioner.  

ZARA tar fram sina kollektioner i Spanien, och 85-90% av varorna i alla ZARA-butiker är 

desamma. Resten kan dock variera beroende på vilken marknad det handlar om, vilket innebär 

att företaget enligt Kotler, Armstrong & Parment, 2011:198 (se uppsatsen s. 15) även använder 

sig utav geografisk segmentering. För den svenska marknaden med de fyra årstiderna kan det 

tänkas att sortimentet anpassas utefter dessa, och att butikerna här får in ”tjockare” kläder 

under vintertiden, även om många andra butiker runt om i världen säljer sommarkläder.  

Targeting 

Vid targeting utvärderas segmenten som kunnat urskiljas vid segmenteringen och de som är 

mest intressanta för företaget väljs ut. Enligt Kotler, Armstrong & Parment, 2011:208f (se 

uppsatsen s. 16) finns det fyra olika strategier för att välja ut de segment som företaget bäst kan 

tänkas tillfredsställa och därefter bör rikta sina marknadsföringsansträngningar åt.  

Då det gäller marknadsföringsstrategi för ZARA, så använder företaget sig utav sina butiker för 

att kommunicera med kunderna. Det betyder att företaget spenderar mycket pengar på själva 
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butiken, både interiört och exteriört. När det gäller inredningen är avsikten att skapa en väl 

upplyst plats där kläderna kommer i första hand, och exteriört är det skyltfönstret som har den 

allra största rollen. Det är skyltfönstret som fungerar som reklamverktyg och ansiktet utåt för 

ZARA. 

ZARA lägger knappt några resurser alls på annonsering eller reklam. Butikerna är företagets 

främsta PR-verktyg, vilket gör att man skulle kunna tro att de använder sig utav en 

massmarknadsföringsstrategi (Kotler, Armstrong & Parment, 2011:209f, se uppsatsen s. 16). 

ZARA riktar sina marknadsföringsansträngningar till hela marknaden, men skillnaden är att 

företag vid denna strategi erbjuder produkter som även är designade för att passa alla på 

marknaden. ZARA däremot designar olika kollektioner som riktas mot olika segment, så även 

om företaget genom sina butiker riktar sig till alla så använder sig företaget också utav en 

segmenterad marknadsföringsstrategi (Kotler, Armstrong & Parment, 2011:210, se uppsatsen s. 

16f). Det är kläderna i skyltfönstren som används som lockbete för att få in nya kunder, och 

därmed har företaget valt ut vilka de vill ska gå in i butiken.    

5.1.2 ANALYS UNDERFRÅGA 2 

Hur definierar ZARA dess krav inför en nyetablering? 

Butiksplacering 

Enligt Kotler, Armstrong & Parment, 2011:209f är butiksplacering av oerhört stor vikt för att 

locka till sig så många kunder som möjligt (se uppsatsen s.16). För ZARA’s del blir detta nästintill 

en avgörande roll för butikens framgång på grund av att företaget inte använder sig utav någon 

annonsering för att locka till sig kunder. Det är därmed av oerhört stor betydelse att butiken 

placeras där många passerar och ser butiken. ZARA säger själva (se uppsatsen s. 38) att det är 

det rätta läget som är avgörande för om de ska etablera en ny butik eller inte. De väntar hellre ut 

rätt läge än etablerar en butik på en plats som de inte är helt nöjda med.  

Enligt Bergström 2003:44 (se uppsatsen s. 18) underlättar det att etablera en ny butik i ett 

handelscentrum där även andra butiker finns samlade, och det är bra om det även finns andra 

modebutiker i centret. Tillsammans blir butikerna en större dragningskraft och kan på så vis 

locka till sig fler besökare, vilket ökar chansen att fler också besöker varje butik. Detta är något 

som stämmer bra in på ZARA som brukar etablera sig i handelscentrum, där de oftast finns på de 

största shoppinggatorna med bästa A-läge. 

Etableringshinder  

Små inträdesbarriärer attraherar nyetablerare och gör det lätt för dessa att ta sig in på 

marknaden, medan större och fler hinder försvårar processen (Porter, 1994:183, se uppsatsen s. 

24f). Företag som sedan tidigare finns etablerade på andra marknadsplatser har kunskapen om 

hur dess etablering påverkar marknadsplatsen. De har även kunskap om hur dess etablering 

påverkas utav marknadsplatsen, med tanke på konkurrenter och andra faktorer som kan 

påverka beroende på vart marknadsplatsen befinner sig. Dessa företag har oftast även de 

resurser som krävs för att klara av en sådan etablering.  

ZARA finns sedan tidigare på en mängd olika platser i världen och har de resurser och den 

kunskap som krävs för att genomföra en etablering på en ny marknad, i stort sett oavsett storlek. 

Företaget finns på stora marknadsplatser, i stora städer men även i mindre städer. För ZARA är 
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inte storleken det viktigaste utan det räcker om företaget ser en tillväxt och att de tror att 

vinsterna kan bli större än kostnaden för etableringen (se uppsatsen s. 38).  

Enligt Porter 1994:141 (se uppsatsen s. 18) kan vertikala samband mellan en butik och 

moderbolaget vara en fördel för en butik, då det kan underlätta tillgången på råmaterial och ge 

större finansiella resurser än en fristående butik har tillgång till. ZARA har vertikal integration 

vilket gör att de har en fördel i förhållande till andra konkurrenter som saknar detta samband, 

som exempelvis lokala modeföretag. Informationsflödet sker effektivt vid vertikal integration, 

vilket gör att alla led i värdeflödeskedjan snabbare får den information som behövs för att utföra 

nästa steg i processen. Därför kan de tänkas svara snabbare på kunders fluktuerande efterfråga.  

Stordriftsfördelar (Porter, 1994:29, se uppsatsen s. 19) kan naturligtvis också utnyttjas på en 

marknad. ZARA har dessa fördelar då alla kollektioner ska produceras i stora mängder för att 

försörja samtliga butiker runt om i världen. För detta krävs oerhört stora mängder tyger, vilket 

gör att företaget kan pressa ned inköpspriserna hos leverantörerna. Detta innebär att 

styckkostnaden per plagg blir lägre, och ger därmed stordriftsfördelar. Att andra företag på 

modemarknaden har stordriftsfördelar är därmed inget etableringshinder för ZARA då de själva 

har denna fördel.   

ZARA har tack vare stordriftsfördelen möjlighet att kunna öppna stora butiker direkt då de tar 

sig an en ny marknadsplats. Det finns dock alltid risker med att starta upp på en ny 

marknadsplats i stor skala (Porter, 1994:29, se uppsatsen s. 19). Det skulle kunna vara så att 

målgruppen kring den nya marknadsplatsen är mättad eller nöjd med det utbud som finns och 

inte är intresserade utav fler modebutiker. På så vis kan det vara bättre att starta upp med en 

mindre butik för att se hur det går, men eftersom ZARA har stora ekonomiska resurser i 

moderbolaget så kan de satsa stort från början.  

Att vinna kundlojalitet på en ny marknad kan vara svårt och resurskrävande, speciellt om 

företagen på marknaden har produkter som är differentierade och har skapat sin kundlojalitet 

genom sitt märke. Produktdifferentiering är enligt Porter (Porter, 1994:30f, se uppsatsen s. 19) 

därmed ett annat etableringshinder. Då det gäller modemarknaden anser vi att produkterna är 

differentierade, och många kunder är trogna vissa märken eller butiker. Eftersom ZARA verkar 

på modemarknaden så gäller det för företaget att försöka vinna kundlojalitet från andra företag. 

De måste då börja med att sälja in sig, och för detta behöver de locka till sig kunder till butiken. 

Eftersom att ZARA har som policy att inte använda sig utav någon annonsering mer än vid 

uppstart utav en ny butik (Ghemawat & Nueno, 2006, se uppsatsen s. 35), gäller det för företaget 

att målgruppen nappar på den första annonseringen och går in i butiken. Därefter gäller det för 

företaget att övertyga kunderna om att komma tillbaka. Detta gör de genom att ha ett intressant 

utbud, trevlig personal, god service, trevlig butikslokal och inredning m.m. Lyckas ZARA med 

detta så behöver företaget inte se produktdifferentieringen som ett hinder.  

Ett stort kapitalbehov på grund utav kapitalintensiv verksamhet är inget som krävs för att ta sig 

in i modebranschen och därmed är detta inget hinder för ZARA. Företaget är idag ett av de 

största inom modebranschen i världen, så detta hade ändå inte varit något hinder för företaget 

vid en nyetablering.  

Omställningskostnader, tillgång till distributionskanaler, kostnadsolägenheter oberoende av 

stordrift och statlig politik är andra företeelser som enligt Porter 1994:31 (se uppsatsen s. 19) 

skulle kunna vara hinder vid etablering, men är inte det i ZARA’s fall. ZARA får inga 
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omställningskostnader för att etablera en ny butik då produktionsutrustning, designers m.m. 

redan finns. Likaså finns distributionskanaler, och då ZARA finns etablerade på modemarknaden 

så har de själva kostnadsolägenheter oberoende av stordrift. Statlig politik är heller inget hinder 

på modemarknaden i Sverige.  

Det finns med andra ord få etableringshinder som är så stora att de kan avskräcka ZARA från att 

etablera en butik på en ny marknadsplats. Produktdifferentieringen kan vara det största hindret. 

Företaget måste erbjuda varor som målgruppen på den nya platsen vill ha och övervinna 

kundlojaliteten från andra företag.  

5.1.3 ANALYS UNDERFRÅGA 3  

Hur ser ZARA på sin konkurrens? 

Porters Five Forces 

Enligt Porters Five Forces 1994:29f (se uppsatsen s. 20) finns det fem krafter som bestämmer 

konkurrensläget. En av dessa är hot från nya aktörer, och här spelar etableringshindren in. ZARA 

är i detta fall den nya aktören, och som tidigare nämnts (se 7.1.2 Analys underfråga 2) så är inte 

etableringshindren så stora i ZARA’s fall. Dock kan vi tänka oss att de etablerade aktörerna 

kommer försöka försvåra för ZARA vid etablering av en ny butik. När ZARA kliver in på 

marknadsplatsen ökar konkurrensen, vilket bidrar till att lönsamheten för de befintliga 

företagen minskar. Eftersom de etablerade företagen då inte vill förlora andelen kunder måste 

de locka med nya erbjudanden, och annonsera mer för att försöka bibehålla kundlojaliteten. Vi 

tror emellertid inte att detta kommer att ha så stor effekt på ZARA, då deras målgrupp i Borås 

gärna ser nya modebutiker i staden och kan tänka sig att handla där om de hittar något 

tilltalande.  

En annan konkurrenskraft är konkurrensen mellan befintliga företag i branschen (se uppsatsen s. 

20). Företag i samma bransch konkurrerar med varandra om köparnas efterfråga, vilket de kan 

göra genom homogena eller differentierade produkter. På modemarknaden anser vi att 

företagen konkurrerar med differentierade produkter. Den gemensamma faktorn är att de 

erbjuder kläder, men de erbjuder inte exakt likadana klädesplagg. Utseende, modell, kvalitet etc. 

på ett klädesplagg varierar från företag till företag.  

Eftersom att företagen i modebranschen inte tillhandahåller exakt likadana varor så 

konkurrerar de om kunderna genom dels pris men också genom kvalitet, egenskaper och design 

på produkterna. Genom att erbjuda det kunderna efterfrågar så har företaget en fördelaktig 

position på marknaden gentemot dess konkurrenter. Därför är det viktigt att ta reda på vad 

kunderna vill ha, samt påverka kunderna så att de efterfrågar det som företaget erbjuder.  

ZARA har en fördel gentemot konkurrenterna genom sitt arbete nära kund i samverkan med sitt 

arbetssätt ”Quick respons” (se uppsatsen s. 35). Detta resulterar i att företaget kan ta fram det 

som kunderna önskar, och de kan göra det snabbt. Andra företag får mer lita på att kunderna vill 

köpa deras varor. Det får emellertid även ZARA göra, eftersom alla plagg inte tas fram utifrån 

kundernas önskemål utan av designers, liksom i andra företag.  

Det är tack vare att företaget har den här närheten till kunderna som de uppnått framgång bland 

en mängd olika människor, kulturer och generationer, som trots sina olikheter i exempel ålder 

och inkomster alla delar ”en förkärlek för mode”. Företaget arbetar utifrån kunden som är i 
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centrum i affärsmodellen, och anser sig inte behöva ta så stor hänsyn till konkurrenterna (se 

uppsatsen s. 38f). De arbetar med att uppfylla kundernas önskemål och det är här vikten läggs, 

och inte vid konkurrenterna.  

Vid hård konkurrens på en marknad kommer konkurrenter, enligt Porter, 1994:37f (se 

uppsatsen s. 20) pressa varandra i form utav reklamkampanjer, prisutspel och 

produktlanseringar. För ZARA är prispress och produktlanseringar de alternativ som kan tänkas 

användas. De är redan idag kända för att använda sig av” Quick respons”, vilket innebär att 

snabbt kunna svara på kundernas efterfråga och få ut nya kollektioner snabbt och frekvent till 

butikerna. Det är troligtvis detta som gjort företaget så framgångsrikt i branschen, och det är 

även något som är svårslaget bland dess konkurrenter.  

Priserna på ZARA’s produkter sätts utifrån vad kunderna är beredda att betala och vad 

konkurrerande företag har för prisklass på liknande produkter. Detta liknar 

prissättningsmetoden gällande marknadspris (Olsson & Särvad, 2008:13, se uppsatsen s.30), där 

priset sätts efter gällande marknadspris.  

Även om ZARA skulle arbeta med prispress kan en butik inte sänka sina priser hur mycket som 

helst, utan det är en balansgång mellan vad butiken behöver dra in för att kunna bli lönsam och 

vad kunden är beredd att betala. Genom att sänka priserna under korta perioder för att locka 

kunder, kan en butik kanske kunna gå med förlust ett tag, eftersom ZARA har så många butiker. 

Förlust i en butik kan då tänkas kompenseras med en butik som har en god vinstmarginal. Detta 

fungerar dock inte i längden, utan endast för korta perioder, men är ändå en strategi ZARA skulle 

kunna tänkas använda mot sina konkurrenter på marknaden. ZARA är dock ett stort och starkt 

företag på marknaden och påverkas kanske inte så mycket utav ett priskrig, utan det är nog 

snarare de mindre butikerna på marknaden som känner av detta. ZARA har sin stordriftsfördel 

och kan i och med detta hänga med bra i ett priskrig, då de säkerligen kan tänkas sänka priserna 

mycket på sina kläder utan att gå med förlust.  

Hot ifrån substitut är ytterligare en konkurrenskraft enligt Porter 1994:43 (se uppsatsen s. 21). 

Då det gäller mode i form av kläder, skor och accessoarer är detta hot i stort sett obefintligt. Det 

finns inga substitut till behoven att värma sig och vara snygg. Det går att värma sig med till 

exempel en filt, men det fyller ändå inte behovet och önskningarna att se snygg ut och att 

samtidigt vara praktiskt. Filten fyller med samma ord inte samma funktion som kläder gör och 

därför behöver ZARA inte oroa sig för hot ifrån substitut.  

Den fjärde kraften som påverkar konkurrenssituationen är kundernas förhandlingsstyrka som 

handlar om ifall kunderna är en stark köpgrupp gentemot branschen eller inte (se uppsatsen s. 

21). Produkterna i modebranschen är inte exakt likadana, utan skiljer sig från säljare till säljare 

och det är därmed svårt att spela ut säljarna mot varandra. Däremot har kunderna en stor 

valmöjlighet när det gäller vart de ska inhandla sina kläder och kan välja att gå till konkurrenten 

om de inte är nöjda med priset eller kvaliteten på produkterna i butiken. På så vis spelar de 

indirekt ut säljarna mot varandra.  

Modeprodukterna utgör oftast inte någon stor andel utav köparnas kostnader och köparna är 

därför inte så priskänsliga att de satsar resurser för att nå ett gynnsamt pris. Produkterna är inte 

heller dyra i förhållande till köparnas inkomster och köpgruppen blir därmed ingen stark aktör i 

det avseendet att de pressar ned priserna. Dock kan kundernas förhandlingsstyrka ses som ett 
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hot mot ZARA på grund av att det finns så många aktörer på modemarknaden och därmed har 

kunderna mycket att välja på.  

Leverantörernas förhandlingsstyrka är den sista konkurrenskraften enligt Porters Five Forces 

1994:46 (s. 21) och handlar om leverantörernas styrka gentemot branschen. För ZARA som är 

ett stort företag är detta säkerligen inte något hot eftersom den del de köper in, köper de i stora 

mängder, och på så vis får de en stark position och förhandlingsstyrka gentemot leverantörerna. 

Om en leverantör inte skulle uppfylla ZARA’s önskningar kan företaget välja en ny leverantör av 

alla intresserade. Eftersom det handlar om så stora inköpsmängder vill de befintliga 

leverantörerna emellertid med stor sannolikhet inte förlora ZARA som kund.  

Av Porters Five Forces är det hot från nya aktörer, konkurrensen mellan befintliga företag på 

marknaden samt kunders förhandlingsstyrka som till största delen påverkar modemarknaden, 

och därmed även ZARA.  

Konkurrensstrategier 

Enligt Porter 1994:53f (se uppsatsen s. 22f) finns det tre olika sätt att vända sig till marknaden 

på; med kostnadsöverlägsenhet, fokusering eller differentiering. Segmenten som ZARA riktar sig 

till är väldigt breda, då företaget menar att alla ska kunna hitta något som passar dem, oavsett 

ålder eller kön. Detta betyder att företaget vänder sig till hela marknaden, både nationellt och 

internationellt, vilket gör att företaget inte heller riktar in sig på ett visst geografiskt område. 

ZARA använder sig därmed inte av fokuseringsstrategin. 

Kostnadsöverlägsenhet handlar om att ha låg kostnad i förhållande till sina konkurrenter. Denna 

strategi är emellertid inte så vanlig idag, då alla företag mer eller mindre fokuserar på att hålla 

nere kostnaderna. Istället tyder det på att ZARA använder sig av differentieringsstrategin. De 

erbjuder mode, liksom sina konkurrenter i modebranschen, men de försöker differentiera sig på 

området genom att sälja modevaror i hög kvalitet till lägre pris. Det sätt som företaget framför 

allt differentierar sig på är sitt arbetssätt - ”Quick Response” och sitt arbete nära kunden. På 

detta sätt uppnår de god kundservice och kan erbjuda kunderna det de önskar.  

5.1.4 SLUTSATS FORSKNINGSFRÅGA ETT (FF1) 

Hur ser ZARA på förutsättningarna för att etablera en ny butik i en medelstor stad i 

Sverige? 

Förutsättningarna för ZARA att etablera en ny butik i en medelstor stad i Sverige finns definitivt. 

Företaget menar själva att Sverige är en viktig marknad för företaget, eftersom att det svenska 

folkets stora intresse för mode kan skapa möjligheter för tillväxt i företaget. Sverige som land ses 

också som ett utmärkt kommersiellt område och ett bra observatorium för nya trender.  

Målgruppen finns i alla städer i Sverige, då ZARA i princip vänder sig till alla på marknaden och 

skulle i princip kunna etableras vart som helst. Dock bör befolkningen vara tillräckligt stor 

eftersom företaget ska kunna gå med vinst genom att sälja sina varor där. Företaget har även ett 

krav på att tillväxttakten inte får vara för låg, men för en medelstor stad i Sverige med god 

tillväxttakt och goda expansionsmöjligheter borde förutsättningarna finnas för att ZARA ska 

kunna etablera sig där. 

Det viktigaste för ZARA, och den avgörande faktorn för om en etablering ska ske eller inte är 

placeringen av butiken. Modeföretaget är noga med att få det läget de vill ha och kan vänta länge 
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på att rätt läge ska dyka upp. Skulle ett A-läge erbjudas i en utav Sveriges medelstora städer med 

god tillväxttakt, är det inte omöjligt att en etablering sker där.  

5.2. ANALYS OCH SLUTSATS AVSEENDE FORSKNINGSFRÅGA TVÅ (FF2) 

Hur ser förutsättningarna ut för att etablera modebutiken ZARA i Borås inom den närmaste 

framtiden? 

5.2.1 ANALYS UNDERFRÅGA 1  

Hur ser konkurrenssituationen ut på marknaden i Borås idag? 

Porters Five Forces  

Företag i samma bransch konkurrerar med varandra om köparnas efterfråga, enligt Olsson & 

Särvad, 2008:108 (se uppsatsen s. 20). Modebutiksutbudet i Borås är idag brett, med 132 olika 

modebutiker som till största delen består av butikskedjor. Stora modekedjor som H&M, Gina 

Tricot, KappAhl, Lindex och MQ är exempel på etablerade butiker i staden. Även lokalt drivna 

företag så som Joel & Jolina och Face finns, men dessa är underrepresenterade bland butikerna i 

Borås (se uppsatsen s. 37). Totalt sett är konkurrensen hård på detaljhandelsmarknaden för 

mode i Borås. 

Modekedjor har oftast stordriftsfördelar att utnyttja vilket skulle kunna ses som ett hinder vid en 

nyetableringsprocess. För ZARA är detta dock inget större hinder då de själva har 

stordriftsfördelar att utnyttja. Företaget är också större än många av de butikskedjor som finns 

etablerade i Borås och har därmed fler fördelar gentemot de mindre kedjorna och butikerna. 

Produktdifferentieringen är ett annat hinder för nyetablerare att ta sig in på modemarknaden, 

lika så även för ZARA. ZARA menar själva att de har ett så differentierat utbud att de inte går att 

jämföras med andra butiker. Det är då viktigt att målgruppen i staden tycker om ZARA’s utbud 

och kan tänka sig att handla där. Zara behöver även övervinna en del kundlojalitet från de 

befintliga modeföretagen.  

Konkurrensen mellan de befintliga företagen på modemarknaden i Borås kan ses som hård. 

Företagen konkurrerar med varandra om köparnas efterfråga med liknande produkter. De stora 

kedjorna arbetar med annonsering, utskick av erbjudanden m.m. för att locka till sig fler kunder, 

för att försöka sälja mer, samt för att skaffa sig en fördelaktigare position. Även realisationer är 

ett välanvänt verktyg i modebutikerna. Detta kan tänkas användas för att locka nya kunder, men 

framför allt för att få sålt de gamla produkterna och på så vis skapa plats åt produktnyheterna. 

Enligt Hans Nyhlén (s. 49), näringslivsutvecklare för Borås Stad, har butikerna i Borås City haft 

det tufft under det gångna året. Konsumenten har hållit hårdare i sina pengar istället för att 

konsumera, och därmed kan det tänkas att fler produkter har fått säljas till nedsatt pris.  

Hur stor konkurrensen är på en marknad beror också, enligt Nilsson, Isaksson & Martikainen 

2006:81 (se uppsatsen s. 20), på hur stor tillväxttakt branschen har. Modebranschen verkar ha 

stagnerat, vilket innebär att de etablerade företagen behöver ta marknadsandelar från varandra 

för att växa. I Borås har marknaden, enligt näringslivsutvecklaren Hans Nyhlén (se uppsatsen s. 

43), inte kunnat växa så mycket den senaste tiden då det inte funnits plats för nyetableringar i 

varken City eller i Knalleland. Dock visar stadens planer för detaljhandeln att tillväxt kommer att 

ske i nya handelsområden liksom i industriområden, vilket även kommer att öka tillväxttakten 

på befolkning och därmed köpkraften i Borås (se uppsatsen s. 43f).  
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Även om en del butiker i Borås kan tänkas försöka finna sin speciella nisch – lägre pris, bättre 

kvalitet, kända märken etc. för att försöka urskilja sig gentemot konkurrenterna är det ändå 

hård konkurrens mellan butikerna eftersom att de i många fall vänder sig till liknande segment 

och tävlar om dess uppmärksamhet.  

Det finns i dagsläget två stora handelsmarknadsplatser i Borås; Borås City och Knalleland (se 

uppsatsen s. 37). Flera stora modekedjor så som H&M, Gina Tricot, KappAhl, Lindex och MQ har 

etablerat en butik på vardera marknadsplats. Detta gör att konkurrensen är hård även mellan 

kedjornas egna butiker. 

ZARA v.s. H&M 

En av ZARA’s konkurrenter i Borås är H&M, och det är liksom ZARA ett stort modeföretag som 

finns etablerat runt om i världen. H&M (se uppsatsen s. 40) har fler butiker än ZARA (se 

uppsatsen s. 34f), men finns etablerade i färre länder. Förutom att vara etablerade i fler länder, 

så erbjuder ZARA också handel online i fler länder än vad H&M gör. Båda företagen etablerar 

ständigt nya butiker och försäljningen ökar årligen för de två modeföretagen. Sett till 

stordriftsfördelar och förhandlingsposition gentemot leverantörer ligger ZARA och H&M på 

ungefär samma våglängd och kommer på detta plan ha svårt att spela ut den ena parten mot den 

andra. 

H&M erbjuder liksom ZARA förutom kläder även skor och accessoarer, och enligt företagen 

själva så erbjuder de mode till ett bra pris. En annan likhet är att båda företagen är måna om att 

alltid finnas på bästa affärsläge.  

En stor skillnad mellan företagen är marknadsstrategierna. ZARA kommunicerar främst genom 

sina butiker och lägger en ytterst liten summa på reklam och annonsering. H&M däremot är en 

frekvent användare av reklam, både i media och på affischer. Det här kan ses som en nackdel för 

ZARA som inte får samma uppmärksamhet och inte känns igen av lika många konsumenter. En 

fördel som ZARA istället har är sitt arbetssätt ”Quick response”. Företaget kan snabbare reagera 

på föränderlig efterfråga än H&M, och kan därför snabbare få ut nya kollektioner. Dock kommer 

det in nya kläder varje vecka till butikerna, men har företagen förutspått fel från början kan även 

de kläder som successivt kommer in vara ”fel”.  

Ytterligare en skillnad mellan modeföretagen är att H&M erbjuder kundkort till sina kunder, där 

kunden får ett visst antal poäng för varje köp samt klubberbjudanden och rabatter. Detta kan 

leda till att kunderna sporras av att handla på H&M för att få mer tillbaka i form av värdecheckar 

och erbjudanden. Då ZARA inte använder sig av detta kan det bli till en nackdel gentemot H&M.  

5.2.2 ANALYS UNDERFRÅGA 2  

Hur ser detaljhandelsutvecklingen ut för Borås? 

Detaljhandeln och dess utveckling 

BNP sjönk under finanskrisen 2009 men har sedan dess ökat, vilket tillsammans med den låga 

reporäntan gör att utsikterna för konsumenternas disponibla inkomst ser god ut (Riksbanken 

2012-04-30, se uppsatsen s. 46). Har konsumenten en ljus syn på framtiden, vågar de 

konsumera mera (HUI Research, 2011:13, se uppsatsen s. 25). Då räntan är låg gör det också att 

utgifter för boende minskar för de som binder om ett lån, samt de som har rörligt lån på sin 

bostad. Detta bidrar till att en större andel av inkomsten kan läggas på andra utgiftsposter, som 
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till exempel mode. Även om reporäntan förväntas stiga om ungefär ett år, kommer då 

konjunkturläget vara så pass mycket bättre än idag, vilket gör att konsumenten inte kommer 

påverkas i samma utsträckning utav en höjning av reporäntan som om det skulle ske idag.  

Andra faktorer som påverkar konsumentens konsumtion är, enligt Handelns Utredningsinstituts 

rapport (HUI, 2010:8, se uppsatsen s. 26), arbetsmarknaden. För Borås ser arbetsmarknadens 

framtid ljus ut. Arbetslösheten minskar (Borås Stad, 2012-04-30, se uppsatsen s. 46) och då de 

befintliga industriområdena utökas och nya handelsmarknadsplatser planeras i staden, kommer 

ännu fler arbetstillfällen erbjudas (se uppsatsen s. 43f). Borås Stad arbetar också med att få 

företags centrallager placerade i staden, vilket skulle öka arbetstillfällena ytterligare. Detta är 

ännu en positiv framtidsutsikt för detaljhandeln i Borås, som kan tänkas påverka samhällets 

totala köpkraft. 

Utvecklingen för detaljhandeln i Borås är något ostabil för sällanköpsvaror, eftersom denna 

handel lätt påverkas utav det rådande konjunkturläget i landet (se uppsatsen s. 42). Även om 

handeln har ökat i staden under det gångna året så har utvecklingen inte varit lika hög som i 

andra städer. Då de ekonomiska utsikterna ser bättre ut framöver och med tanke på de insatser 

som planeras för detaljhandeln i Borås, känns det som att möjligheterna för nyetableringar är 

stora. Detta skulle absolut bidra till att allt fler lockas till Borås för att göra sina inköp.   

Ännu en faktor som har stor inverkan på detaljhandelns utveckling i en stad är, enligt Bergström 

2003:37ff (se uppsatsen s. 26) dess befolkningsmängd. Befolkningen i Borås ökar med god takt, 

liksom i resten av landets större städer. Detta ger goda utsikter för detaljhandeln framöver 

eftersom varje köpare som flyttar till en region bidrar till ökad köpkraft i området. En växande 

befolkning skapar också förutsättningar för etablering av nya butiker i området, vilket är vad 

som kommer ske inom en snar framtid i Borås då handelsplatsernas utformning m.m. är 

färdigplanerade. 

Prognosen över fördelningen mellan de olika åldersgrupperna i Borås (Befolkningsprognos 

Borås, 2012-03-28, se uppsatsen s. 45) kan dock ses som något negativt för företaget ZARA. 

Andelen äldre, från 65 år och uppåt kommer enligt prognosen att öka, liksom andelen mellan 0 

och 17 år, vilka inte kan ses som företagets primärmålgrupp. Andelen där emellan förväntas 

däremot att minska, vilket inte ser bra ut för ZARA. Eftersom andelen 0 till 17 år förväntas öka 

kommer emellertid andelen 17 år och äldre öka med tiden, då dessa blir allt äldre. Utsikterna för 

befolkningsmängden kan emellertid ändå tänkas utvecklas positivt bland de yrkesverksamma, 

mellan 18 och 65 år, om fler arbetstillfällen skapas i samband med utökningen av 

industriområdena och handelsmarknadsplatser i staden. Detta kan bidra till att fler flyttar till 

staden för att arbeta i området, vilket även får positiva fördelar för detaljhandeln. 

Många boråsare åker, enligt enkätundersökningen utav målgruppen (se uppsatsen s. 48), idag 

till Göteborg för att handla mode. Det kan tänkas bero på att de får ett miljöombyte och en liten 

utflykt i kombination med shoppingen, eller för att de är missnöjda med butiksutbudet i Borås. 

Även detta skulle kunna tänkas påverkas positivt av att nya handelsmarknadsplatser öppnas. 

Borås Stad arbetar aktivt med att kontakta nya företag som inte finns etablerade i staden idag 

men som är intressanta för staden (se uppsatsen s. 43). Nya butiker lockar nya kunder, och är 

det dessutom fler butiker och ny omgivning, kan det locka än fler. De behöver då inte åka så 

långt för att uppleva något nytt och får dessutom ett större utbud att välja mellan. Det är heller 

inte bara en ny handelsplats som planeras i Borås utan flera stycken, vilket ökar miljöombytet 
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och valmöjligheten för kunderna. Shopping har blivit ett nöje för många, så att åka till ett större 

köpcentrum ses som både nöje och nytta. Därför är det bra för Borås att kunna erbjuda fler 

köpcentrum, så att boråsarna inte lika snabbt tröttnar på att ströva runt på handelsplatserna i 

staden.  

Inkomstutvecklingen i en stad är ännu en faktor som, enligt Bergström 2003:23 (se uppsatsen s. 

27) påverkar köpkraften och därmed detaljhandeln i en stad. Tyvärr ligger inkomstutvecklingen 

något lägre i Borås än landet i genomsnitt (Handeln i Sverige, 2012-03-27, se uppsatsen s. 52). 

Den ligger även lägre än länet i genomsnitt, vilket kan tänkas förklaras med Göteborgs höga 

inkomstutveckling. Jämförs boendekostnader i Borås med de i Göteborg, så är de emellertid 

lägre i Borås och mer pengar blir då över till annat, som exempelvis handel. Detta kan betyda att 

även om inkomsterna skiljer sig mellan städerna så kan invånarna ha lika mycket pengar kvar 

att spendera efter det att boendet är betalt. 

En stad kan tänkas vilja ha fler höginkomsttagare som invånare eftersom det är dem som 

spenderar mest pengar på detaljhandelsvaror (HUI, 2010:17f, se uppsatsen s. 27). 

Höginkomsttagarna tenderar dock i större utsträckning att åka längre sträckor för att köpa exakt 

det de vill ha. Risken är då att de ändå inte spenderar pengarna i det närliggande 

handelsmarknadsområdet i staden, utan i andra kringliggande regioner. Ifrån den synvinkeln 

kan det därför vara bättre för en stads handel att ha en större andel låg- och 

medelinkomsttagare, då de inte i samma utsträckning åker långa sträckor för att handla utan 

först ser till det som finns i närheten. 

För Zara ser utvecklingen positiv ut framöver inom detaljhandeln eftersom trenden är att stora 

företag ökar sitt antal butiker, medan de små lokala företagen minskar (HUI, 2010:22ff, se 

uppsatsen s. 28). ZARA är ett så pass stort företag att de kan tänkas förhandla sig till fördelaktiga 

kontrakt och avtal och utnyttja sina stordriftsfördelar för att kunna genomföra en lyckad 

etablering i staden Borås. 

En ny galleria planeras utmed Viskan i City, där tanken är att nya företag ska finnas som inte 

idag är etablerade i staden. Kanske att ZARA vill etablera sig där? 

5.2.3 ANALYS UNDERFRÅGA 3  

Hur ser ZARA’s målgrupp på Borås butiksutbud? 

Shoppingtyp 

Enligt Solomon, Bamossy, Askegaard & Hogg, 2010:71 (se uppsatsen s.28f) är målgrupper 

uppdelade efter vilken typ utav shoppingtyp de är, och alla dessa olika typer kan tänkas påverka 

en stads detaljhandel.  

Den ekonomiska shoppingtypen tänker väldigt ekonomiskt och väljer antagligen att handla nära 

sitt boende för att spara pengar på resor, och på så vis få mer pengar över till att spendera på 

varor. En boråsare som är av denna shoppingtyp föredrar att handla i staden framför att åka till 

exempelvis Göteborg för att handla något speciellt. Konsumenterna i denna grupp skulle då 

snarare åka till ett riktigt lågprisparadis som Ullared för att verkligen kunna få mycket för 

pengarna.  

Den ekonomiska shoppingtypen är bra för Borås handel då denna i större utsträckning handlar i 

staden. Är denna typ av individ missnöjd med butiksutbudet i Borås, är det för att denne vill ha 
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fler butiker att välja mellan i den lägre prisklassen. En liten del av respondenterna stämmer in 

på denna shoppingtyp då de anser att modekläder till lägre pris saknas i Borås, och vill se mer av 

detta.  

Den personliga shoppingtypen föredrar att shoppa i Borås framför en storstad, som exempelvis 

Göteborg, just för att den är mindre. Det är då lättare att få personlig kontakt med en expedit än i 

en storstad. Denna shoppingtyp är också bra för Borås detaljhandel för att den helst handlar i 

staden eller i dess utkanter. Är denna typ missnöjd med butiksutbudet i Borås är det för att det 

saknas mindre och mer speciella butiker. 

Det var många av respondenterna i enkätundersökningen som sade sig vilja ha ett större utbud 

av mindre modebutiker som kan erbjuda ett mer unikt mode och även andra märken. Dock var 

orsaken till detta att de önskar att det skulle finnas ett bredare utbud av kläder, och inte för att 

få personlig kontakt. Detta skulle dock kunna vara orsaken även om det inte framgick i de svar vi 

fick. 

Den etiska shoppingtypen är den grupp som är till störst fördel för de mindre lokala butikerna. 

Denne vill gynna den svagare parten i samhället och undviker att handla i stora butikskedjor. Är 

denna typ missnöjd med utbudet i Borås, beror det på att det finns för få lokalt drivna företag. 

Denna shoppingtyp gick inte att utläsa ur undersökningen, men en stor del uttryckte att de 

önskar sig fler lokalt drivna modeföretag, och inte fler kedjor. Dock behöver det inte bero på att 

de vill gynna mindre företag, utan det kan bero på att de önskar se mer speciella kläder som inte 

går att finna överallt.  

Den likgiltiga shoppingtypen tycker inte om att shoppa över huvud taget. Denna typ bryr sig inte 

om hur butiksutbudet ser ut i staden och är därmed varken nöjd eller missnöjd med dess utbud. 

Den likgiltiga shoppingtypen är ingen stor tillgång för en stads detaljhandel. Konsumenterna i 

denna grupp handlar endast då de känner sig tvungna att handla något, och de kommer då med 

stor sannolikhet att välja en butik de känner till och tror på, så att de snabbt kan springa in och 

handla det de är ute efter.  

Det var flera respondenter i enkätundersökningen som faktiskt inte hade någon åsikt om Borås 

butiksutbud. Det kan tänkas att några av dessa tillhör den likgiltiga shoppingtypen, men det var 

inget vi kunde utläsa.  

Fritidsshopparen älskar att shoppa. De kan tänka sig att åka längre sträckor för att leta efter just 

det de söker. Är denna shoppingtyp missnöjd med butiksutbudet i Borås, beror det på att 

utbudet över lag är för litet och att det finns för lite att välja mellan. Detta löser de genom att åka 

till annan ort och göra sina inköp. Skulle det dock öppnas en helt ny handelsmarknadsplats i 

hemorten, skulle de inte ha samma anledning att åka till annan ort för att göra sina inköp. 

Fritidsshopparen är viktig att hålla kvar i staden, då denne har som intresse att shoppa, och 

lägger då säkerligen mer pengar på shopping än vad många andra gör.  

En stor del av respondenterna i undersökningen kan tänkas vara fritidsshoppare. Många var 

väldigt engagerade i frågorna och gav långa och utförliga svar. Det var som att vi skulle kunna 

ordna ett bättre modeutbud i Borås, och att de ville vara med och påverka utbudet. En hel del av 

respondenterna i Borås åker idag till Göteborg för att handla på grund av att butiksutbudet i 

Borås inte räcker till, och för att de vill köpa kläder som ingen annan i Borås har. Den största 
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andelen av respondenterna anser att det saknas butiker och utbud i staden. Vad som saknas 

finns det delade meningar om, allt ifrån second hand till märkeskläder. Därför tror vi att den 

största delen av respondenterna tillhör gruppen fritidsshoppare, då de är så engagerade. 

Shopping idag är också mycket nöje, och inte bara nytta.  

5.2.4 ANALYS UNDERFRÅGA 4  

Hur ser målgruppen i staden på företaget ZARA med dess utbud? 

Shoppingtyp 

De olika shoppingtyperna i Borås påverkar även förutsättningarna för en etablering av ZARA i 

staden (Solomon, Bamossy, Askegaard & Hogg, 2010:71, se uppsatsen s. 28f).  

Den ekonomiska shoppingtypen är bra för ZARA. Eftersom denna typ söker att få mycket för 

pengarna, skulle de mycket väl kunna tänkas handla i ZARA’s butik framför konkurrenten H&M. 

En del av respondenterna, som får ses representera staden, tillhör denna den ekonomiska 

shoppingtypen och kan då vara positivt för en etablering av modeföretaget ZARA.  

För den personliga shoppingtypen kan ZARA vara bra om företaget öppnar en mindre butik. Vid 

öppnande av en lite mindre butik behövs färre anställda och då kan de anställda lättare knyta 

personliga kontakter till kunderna. Vid öppnande av en stor butik lockar det troligen inte den 

personliga shoppingtypen då det blir svårare att knyta en närmare kontakt, och han/hon blir 

kanske inte igenkänd som kund. Den personliga shoppingtypen var svår att urskilja i 

enkätundersökningen, vilket gör att denna troligtvis inte utgör något hinder för ZARA att 

etablera en butik i Borås.   

Den etiska shoppingtypen är inte till någon fördel för ZARA då denna grupp vill gynna den 

svagare parten i samhället och undviker att handla i stora butikskedjor. Liksom den personliga 

shoppingtypen så var den etiska shoppingtypen svår att utläsa ur undersökningen, och utgör 

därmed troligtvis inget hinder för ZARA att etablera en butik i staden.  

Den likgiltiga shoppingtypen tycker inte om att shoppa över huvud taget. För denna typ gäller då 

för ZARA att skapa sig ett gott rykte i staden, för att få denna grupps uppmärksamhet. Vi tror 

dock att andelen utav denna shoppingtyp är så liten, jämfört med de andra typerna, att de inte 

har någon betydelse för en ZARA-butik. 

För ZARA är fritidsshopparen troligtvis den viktigaste shoppingtypen, då det är denne som gillar 

att shoppa och säkerligen lägger mer pengar på shopping än vad många andra gör. Denna typ 

verkar det finnas gott om i Borås vilket underlättar för en etablering i staden. Om ZARA 

etablerar en butik i Borås blir staden mer intressant att shoppa i då butiksutbudet ökar.  

The Marketing Mix 

Enligt Magnusson & Forssblad, 2009:86 (se uppsatsen s. 29) ska ett förtag kombinera de fyra 

p:na; produkt, pris, plats, påverkan, på bästa sätt för att få ett optimalt utbyte utav dess 

marknadsföringsinsatser. 

En produkt eller tjänst finns till för att tillfredsställa kunders behov och önskningar. För ZARA 

utgör den första nivån, grundprodukten, vad kunden får ut för fördel utav produkten. Om kunden 

exempelvis har ett behov av att värma sig under vintern, eller ett behov att vara snygg och 

modemedveten på en fest, är det fördelen ”värme” eller ”att vara snygg” de ska få ut av 
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produkten. Den andra nivån, den faktiska produkten, är då de tar fram själva produkten som ska 

täcka detta behov. Det kan då handla om en värmande jacka eller en klänning som är väldigt 

modern och snygg. Denna nivå innefattar då att designa produkten efter vad kunden kan tänkas 

vilja ha, vilken funktion den ska täcka, hur den ska vara designad samt kvalitet den ska ha. Den 

sista nivån för en produkt, utökad produkt, är något som skapar mervärde för kunden. För ZARA 

skulle detta kunna vara sin snabba respons på vad kunden önskar och att det ständigt inkommer 

nya kollektioner till butiken, så att utbudet alltid är det senaste. 

Produkten är det som respondenterna i enkätundersökningen, vilka i detta arbete representerar 

ZARA’s målgrupp i Borås, är mest nöjda med. Kvaliteten är god och utbudet är brett – alltifrån 

bas till fest och har därför något som kan passa de flesta. 

ZARA erbjuder en form av shopping produkter, som enligt Kotler, Armstrong & Parment, 2011: 

278f (se uppsatsen s. 30) är produkter som studeras och jämförs mycket med konkurrenternas 

innan ett köp verkligen genomförs. Därför är det extra viktigt att differentiera sig mot sina 

konkurrenter på ett eller annat vis, för att få kunderna att välja just deras produkter. 

ZARA använder sig utav prissättningsmetoden gällande marknadspris, vilket innebär att 

företaget ser till vilka priser marknaden har och sätter sedan sina priser utefter detta (Mazaira, 

González & Avendaño, 2003, se uppsatsen s. 36). Zara ser även till vad kunden är beredd att 

betala för varan. Vid framtagande av nya produkter undersöks det noggrant vad kunden har för 

behov och önskemål, men vid detta skede ses även till vad kunden värderar högst och vilken 

kvalitet produkterna ska ha för att uppfylla dessa behov. Därefter går ZARA ut på marknaden 

och ser vad konkurrenterna tar för priser på liknande produkter. Först efter dessa analyser 

produceras produkterna utefter dessa krav. Detta är något som ZARA kan anses uppfylla bra då 

dess målgrupp i Borås anser att produkterna håller god kvalitet och stil, till ett väldigt bra pris. 

Endast en ZARA-butik kan inte skapa konkurrensfördelar, utan det är resultatet av en hel 

värdeflödeskedjas prestationer. Det finns flera olika distributionskanaler att välja mellan, men 

ZARA använder sig utav en direkt distributionskanal, enligt Kotler, Armstrong & Parment, 

2008:884 (se uppsatsen s. 30f). De tillverkar största delen utav sina produkter i egna fabriker 

och säljer dessa genom egenägda dotterbolag (Lopez & Fan, 2009, se uppsatsen s. 34). På så sätt 

har ZARA kontroll över hela värdeflödeskedjan och kan på så sätt effektivisera sin logistik på ett 

bra sätt. De kan då effektivt styra både det fysiska flödet utav produkter och informationsflödet 

för att på bästa sätt tillfredsställa kundernas behov. På så sätt kan bättre kundservice erbjudas 

och även lägre priser. Till följd av att ZARA försöker hålla så minimala lager som möjligt, sparas 

pengar in på lokaler, personal, inkuransrisk och hanteringsmaterial. Detta gör att priser kan 

pressas på produkterna och mer pengar läggas på att koordinera logistiken. Finns det pengar 

över till transport kan företaget exempelvis välja flygtransport istället för båt, vilket gör att 

mindre kapital binds upp under transporten och kläderna kan fortare komma ut i butikerna för 

att säljas. 

ZARA etablerar främst sina butiker i stora städer och finns idag endast i Göteborgs-, Stockholms- 

och Malmöområdena i Sverige (se uppsatsen s. 36). Det är här de största delarna av dess 

målgrupper finns representerade. Detta är något de flesta av företagets målgrupp i Borås vet om, 

då flera av dem besöker dessa städer för att handla där. Det kan vara så att det är detta som gör 

att butikerna med dess utbud blir så eftertraktat, just för att alla inte köper dem. Butikerna som 



65 
 

endast finns i de största städerna gör dem lite mer exklusiva. Många menar dock att de väldigt 

gärna hade velat ha en ZARA-butik i Borås. 

ZARA använder sig normalt inte utav någon annonsering, utan enbart då de öppnar en ny butik, 

för att informera konsumenterna om att de nu finns där (se uppsatsen s. 35). Däremot använder 

sig företaget i större utsträckning av Public Relations. (Kotler, Armstrong & Parment, 2011:389, 

se uppsatsen s. 32). All denna information går inte att styra över, när saker ska sägas eller vad 

som ska sägas, som exempelvis nyhetssändningar på tv och liknande. Företaget har dock en egen 

hemsida där de kan göra reklam för sig och eftersom de är en del utav Inditex Group, görs det 

reklam för företaget även på deras hemsida.  

Just för att företaget inte använder sig av någon annonsering och att butikerna endast finns i 

storstäderna i landet, kan vara förklaringen till varför en del av företagets målgrupp i Borås inte 

vet om att företaget existerar (se uppsatsen s. 49f). Har en konsument inte haft anledning att gå 

in i någon utav företagets butiker då storstäderna besökts, kan dessa ha förbisetts. Hade 

företaget haft reklamkampanjer på tv exempelvis, skulle fler uppmärksammat företaget och dess 

utbud. Däremot behöver det inte betyda att kunderna hade blivit fler, eftersom de som inte bor i 

storstäderna ändå kanske inte hade åkt dit för att handla. Strategin att inte använda sig utav 

någon annonsering kan därför säkert vara positiv för företaget ändå, då den utgiften sparas in. 

I butiker är personalen som arbetar där och expedierar kunderna av stor betydelse för hur 

butiken går och mår (Magnusson & Forssblad, 2009:86ff, se uppsatsen s. 33). Många kunder 

värdesätter högt att bli trevligt bemött och få personlig hjälp vid problem eller frågor. De 

negativa reaktioner som erhållits under studien utav ZARA’s målgrupp i Borås (se uppsatsen s. 

50f) har med servicen att göra. Flera av respondenterna menar att de blivit illa bemött i någon 

av företagets butiker. Det är naturligtvis något som påverkar kunderna i deras val utav butik att 

handla i. Finns det två butiker med liknande utbud och till ungefär samma pris, väljs den butik 

där trevlig och hjälpsam personal arbetar. Större delen av målgruppen i Borås vill ändå se en 

ZARA-butik i Borås. Förhoppningsvis är inte all personal lika inom hela företaget, menar dem 

som är positiva till en butik men ändå upplevt dålig service hos företaget förr.   

Personalfilosofin inom företaget har fått dålig publicitet i media, både i radio och i TV (SVT, 

2012-04-12, se uppsatsen s. 50f). Även detta har påpekats under studiens gång av målgruppen i 

staden. Det är något som kan påverka företaget negativt, men det kan även göra att folk får upp 

ögonen för ett företag de sedan tidigare inte kände till. I det långa loppet behöver inte det betyda 

att de förlorar kunder, utan att fler som inte kände till företaget, helt plötsligt gör det och efter 

ett tag kanske de inte minns varför, utan går in i en av butikerna bara för att de känner igen 

företagsnamnet. Just för att detta kommit ut i media, kanske insatser görs för att förbättra läget 

så att det blir till något bättre än vad det tidigare var.  

5.2.5 SLUTSATS FORSKNINGSFRÅGA TVÅ (FF2) 

Hur ser förutsättningarna ut för att etablera modebutiken ZARA i Borås inom den närmaste 

framtiden? 

För ZARA är läget och tillväxttakten det som är av störst betydelse. I och med att de mest 

attraktiva lägena på handelsmarknadsplatserna i Borås är upptagna, ser läget mindre bra ut för 

en nyetablering i dagsläget. Framtiden ser dock ljusare ut eftersom en expansion utav 

marknadsplatser är inplanerade och vi tror absolut att förutsättningarna kommer att finnas för 
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en möjlig etablering utav en ZARA-butik i staden på sikt. Med avseende på företagets målgrupp i 

staden, finns ett intresse för en nyetablering, vilket också bådar gott för en framtida etablering. 

Dock bör det skiljas på de avsikter målgruppen har idag att handla i butiken och hur de verkligen 

kommer agera vid en framtida etablering. 

5.3 SLUTSATS ANGÅENDE HUVUDPROBLEMET 

Huvudproblemet som studien grundats på har handlat om att undersöka hur en nyetablering ser 

ut från företaget ZARA’s sida och hur väl Borås motsvarar detta. Borås har en positiv tillväxttakt, 

och ur denna synvinkel ser förutsättningarna bra ut för att etablera ZARA i staden. Utifrån ZARA’s 

perspektiv ser förutsättningarna också goda ut, då en expansion av handelsmarknadsplatser i 

Borås är inplanerad. ZARA’s avgörande krav inför en nyetablering är just läget och företaget har 

då möjlighet att få ett A-läge till sin butik tack vare sin stora förhandlingsstyrka. Dock hänger 

allting på om Borås verkligen utför denna expansion, och om ett A-läge dyker upp eller inte, 

beror också till stor del på vilka fler företag som etablerar sig i samma område. Då det inte finns 

några lediga guldlägen i Borås i dagsläget så kommer inte intresset från ZARA’s sida att finnas 

om inte nya handelsplatser byggs upp, oavsett om tillväxttakten och kundunderlaget finns eller 

inte. 

5.4 DISKUSSION KRING SLUTSATSERNAS GRUNDER 

Diskussion kan föras kring hur väl grundade dessa slutsatser är. ZARA’s inblandning har varit 

minimal, vilket har försvårat undersökningen och kan ha påverkat möjligheterna till att dra 

korrekta slutsatser. Detta är naturligtvis beklagligt, då vi tror att företaget hade kunnat ha nytta 

av den information vi arbetat fram samt de åsikter som kommit fram under 

enkätundersökningen kring företagets målgrupp. ZARA eller Inditex delar heller inte med sig så 

mycket information om ZARA på sina hemsidor, vilket försvårar undersökningen ytterligare. Ett 

starkare engagemang från företagets sida tror vi hade bidragit till en bättre grund att dra 

slutsatser ifrån.  

Då tiden och resurserna har varit begränsade kan även en diskussion föras om hur väl 

respondenternas svar motsvarar hela målgruppen i staden Borås. En stor vikt har lagts på dessa 

svar, även om hänsyn har tagits till att ett framtida agerande inte behöver stämma överens med 

det respondenterna säger idag. Gruppen kan heller inte vara helt säker på att urvalsgruppen 

motsvarar den spridning som anses finnas. Dock vet gruppen att spridningen på respondenterna 

är stor, så förhoppningsvis har svaren givit ett rättvist resultat.  

Informationen om Borås är tagna från säkra källor och all den information som behövts har 

funnits, och ses därmed som en bra grund att kunna dra korrekta slutsatser ifrån.  
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6. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
I detta avslutande kapitel ges förslag till fortsatt forskning vid ämnet. Aspekter och vinklar som 

stötts på under arbetets gång, men som inte kunnat tas med i studien på grund av tidsbrist eller 

ekonomiska begränsningar redovisas också. 

I problemdiskussionen (se uppsatsen s.2) togs problemet upp ”att butiker stod tomma längs 

gågatan i Borås”. Författarna undrade då vad detta berodde på och angav aspekten e-handel. 

Under mötet med näringslivsutvecklaren på Borås Stad kom detta på tal och han menade att e-

handeln räddat många företag då det varit tufft lönsamhetsmässigt i butikerna (se uppsatsen s. 

42). Det kan så mycket väl vara, men frågan dyker då upp hur det ser ut för de företag som inte 

har några butiker utan enbart har försäljning via Internet, som exempelvis Nelly. E-handeln ökar 

med dubbla tag hela tiden, och det kan därför vara intressant att undersöka e-handelsföretag 

och hur de påverkar butikerna runt om i landet. Författarna hade gärna tagit upp dessa frågor 

om tiden funnits, och är ett förslag till vidare undersökning i ämnet detaljhandel med inriktning 

mode.  
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BILAGOR 
I detta kapitel redovisas ett antal bilagor, som bidragit till att informationen kring studien ser ut 

som den gör. Den första bilagan redovisar de frågor som ställts till företaget ZARA’s målgrupp i 

Borås. Bilaga nummer två visar den intervjuguide som använts under intervjun med Borås 

Kommuns näringslivsutvecklare och bilaga tre redovisar de frågor som ställts till företagets 

huvudkontor i Spanien.  

BILAGA 1 

ENKÄTUNDERSÖKNING  

 Hur gammal är du? 

 Är du kvinna eller man? 

 Hur modeintresserad är du på en skala 1-5? 

 I vilka butiker handlar du mest mode, framför allt kläder? 

 Hur ser du på butiksutbudet gällande mode i Borås? 

o Är det något som saknas, och vad i så fall?  

 Känner du till modekedjan ZARA? 

Om ja: 

o Hur ser du på företaget och dess produkter? 

o Har du handlat där tidigare? 

o Hur ställer du dig till ett öppnande av en ZARA-butik i Borås? 

o Skulle du kunna tänka dig att handla där? 

 

 

  



 
 

BILAGA 2 

INTERVJUFRÅGOR TILL HANS NYHLÈN, NÄRINGSLIVSUTVECKLARE FÖR BORÅS STAD 

 Hur ser detaljhandeln ut i Borås med avseende på modebutiker? 

o Hur har det sett ut tidigare?  

o Vilka förändringar har skett? 

 Hur ser fördelningen av total handel ut mellan city och knalleland? 

o Hur har det sett ut tidigare?  

o Vilka förändringar kan urskiljas? 

 Hur arbetar Borås som stad för att påverka stadens handel positivt? 

 Vi har läst om lokaler som står tomma i både city och knalleland.  

o Hur ser detta ut nu?  

o Hur ser det ut framöver? 

 Hur går det försäljningsmässigt för butikerna i Borås idag? 

 Hur ser framtiden ut för detaljhandeln i Borås? 

 Hur mycket shoppas det för i Borås jämfört med andra städer i landet, förutom de tre 

största städerna? 

 Hur skulle utsikterna se ut för en mindre enskild klädbutik eller en stor klädkedja, att 

etableras i Borås?  

 Hur ser boråsarnas köpkraft ut? Är den tillräcklig för att ännu en klädkedja ska kunna 

etablera sig och bli lönsam i staden? 

  



 
 

BILAGA 3 

FRÅGOR TILL ZARA´S HUVUDKONTOR I SPANIEN  

 Which target audience does ZARA turns to? What people are mostly shopping here? (For 

example sex, age, income) 

 What kind of ownership does ZARA have at the stores in Sweden? 

o What does this mean for the store? (For example decision-taking, policy, offers, 

design, contact with the head office) 

 How did ZARA implement the establishment in Sweden? (For example approach, 

initiative takers) 

 What does ZARA has for requirements for establishment of a new store? 

o What factors are crucial to the establishment? (For example location, population, 

competitors)  

 Does ZARA have plans on opening more stores in Sweden? 

o If yeas, where? 

 What company/-ies does ZARA see as their biggest competitors in Sweden?  

 What does ZARA consider is their greatest competitive advantage over their 

competitors?   

 

 


