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Abstrakt 

Titel:  Entreprenörers och kreatörers produktplacering via positionering. 

Seminariedatum: 2013-05-29 

Kurs:  Examensarbete för Kandidatexamen i Textil 

Produktutveckling och Entreprenörskap 

Författare:   Sofia Olsson 

Handledare:  Mats Johansson 

Examinator: Lars G Strömberg 

Nyckelord:   Positionering, produktplacering, småföretagare, textilbransch 

 

Syfte:  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en entreprenör/ kreatör 

produktplacerar i bästa mån för att överleva i modebranschen. 

 

Metod:  Kvalitativ med intervjuer som bas för empirin. 

 

Slutsats: Med hjälp av en positioneringsmodell kan entreprenören/kreatören 

ta ställning till sina konkurrenter och placera sin produkt till den 

tänkta målgruppen. Teorin hjälper företagare att strukturera upp en 

annars komplex hantering som i nystartade företag ”bara sker”.  

Nyföretagare i Borås ser ljust på sin framtid, då marknaden är i 

förändring, de jobbar för ett Textil-Borås och de tror att det kommer 

bli lättare att vara företagare i framtiden då de byggt på sin kunskap 

och lyckats skaffa sig rutiner.   
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Abstract 

Title: The entrepreneur’s and the creator’s product placement with a 

positioning theory. 

Seminar date: 2013-05-29 

Course:  Bachelor degree thesis in Textile Product 

Development and Entrepreneurship 

Author:  Sofia Olsson 

Advisor:  Mats Johansson  

Examination: Lars G Strömberg 

Keywords:  Positioning, product placement, small company, textile industry. 

 

Purpose: The purpose of this paper is to investigate how an entrepreneur / 

designer place the product correct on the market in best way for 

survival in the fashion industry. 

 

Methodology: Qualitative approach with interviews as the basis for empiricism. 

 

Conclusion: By using a positioning model, the entrepreneur / creator can 

consider their rivals and competitor and put their own product to the 

intended customer. The theory helps business owners to structure an 

otherwise complex management in start-up companies, that 

otherwise “just happens”.  These entrepreneurs of Borås are 

optimistic about their future. The market is in transition, they work 

towards a “Textile Borås” and they believe it will be easier to be a 

small company owner in the future since they have built-up their 

knowledge and succeeded in establishing routines. 
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1.  Inledning 

 

Första avsnittet beskriver bakgrund och problemets uppkomst. Författaren redovisar under 

denna punkt syfte och frågeställning. I avsnittet finner läsaren såväl disposition av rapporten 

samt orddefinitioner. 

 

1.1  Bakgrund 

Mode- och designbranschen kan idag karakteriseras till att ha ett stegrat tempo av fokusering på 

variationer. Det finns en stor mängd olika områden och specialiseringar på produkter och 

målgrupper (Sundberg, 2006). Mode är ett beprövat tillvägagångssätt att skapa status, att 

märkbart dela in i samhällsklasser och skapa social tillhörighet, vilket i sig fått ett ökat socialt 

värde och därmed fått fokus i media men också i alldagligt tal på våra svenska arbetsplatser. 

Mode skapar, analyserar och applicerar hur vår tid ser på ideal och kroppsformer men det ger 

även en mät- och märkbar möjlighet att analysera tidens etik och moral. En modemedveten 

person uttrycker ofta sin personliga stil med sin beklädnad. Mode är och inspireras av konst och 

kommer förevigt att eftersträva felfria former för att med det textila som verktyg, skapa vad 

samtidens människa upplever som vackert eller trendigt. För den funktionalistiske samknippas 

dagsfärskt mode med en global massindustri (Hedén & McAndrew, 2005). Innehållet av ordet 

mode kan preciseras, i flertalet avseenden.  För att inte skapa frågetecken hos läsaren kommer 

ordet mode definieras som: ”Beklädnad som i ett högt tempo ändrar färg och formgivning, det 

ger social tillhörighet och stärker gruppsammanhållning”.  

Då konsumenten senaste åren haft ett allt större urval av modekreatörer att välja mellan, har 

konkurrensen på marknaden ökat mellan de producerande varumärkesleverantörerna. Detta har 

resulterat i att de små- och mindre företagen har svårt att överleva, alternativt gör de konkurs 

eller köps upp av koncerner som har ett flertal varumärken under sina vingar. Då flertalet 

varumärken och koncept idag tillhör samma koncern har konkurrensen fördelats på färre stora 

koncerner (Sundberg, 2006). 
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1.2  Problemformulering 

Varje år startas 60 000 nya företag i Sverige, 30 000 läggs också ner varje år (Tillväxtverket, 

2012). Att så många försöker sig på att bli egenföretagare bådar gott för samhällets befintliga 

ekonomiska kris, men att så många går i konkurs varje år bör väcka oro. Det finns många olika 

skäl till varför ett bolag läggs ner. Det kan vara brist på kunder eller att företagaren inte nått sin 

kundkrets, att efterfrågan inte mött behovet eller att prisbilden inte var anpassad till 

konsumentens förväntningar eller vilja till att betala. Det blir dessutom allt svårare som 

varumärkesleverantör att påverka konsumenterna på modemarknaden.  

På den aktuella svenska marknaden har vi ett tilltaget brus som distraherar modekunden 

oavbrutet från det budskap företaget vill sända sin kund (se bilden Schramm Model of 

Communication). Detta har kommit att leda till problem som fått modeföretagen att tvingas 

vara tydligare med sin inriktning på marknadsföringen, som sker mot den typ av konsument 

som de bedriver sin verksamhet gentemot (Ottosson & Thuresson, 2012). Informationsflödet 

som flyttas mellan företag och kund är idag stort. Det är olika budskap och hopp om påverkan 

som ska nå fram, detta har dock medfört att kunderna nås av informationsmassor överallt och 

ideligen, vilket har gjort det svårare för de små företagens marknadsföring, då de ”syns” i det 

stora hela tillsammans med de stora konceptens reklamflöde.   

 

 

 

Figur 1 Marknadsföring enligt "the Schramm model of communication". 
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Idag behöver och vill inte konsumenten söka upp marknadsföringen själv, den når användarna 

ändå. Många gånger genom sociala medier, vilket fått ett allt större värde och en avsatt tidsslott 

var dag i våra liv (Ottosson & Thuresson, 2012). En huvudpart av Sveriges invånare nås 

dagligen av de distributionskanaler som för ett decennium sedan inte ens existerade. 

Entreprenören och kreatören möter dessutom konkurrens som är större än vad de flesta av dem 

förväntar sig vid start . Det är svårt för entreprenören/kreatören att ta marknadsandelar från de 

stora modekoncernernas välimplementerade koncept hos kunderna, deras stora utbud till låga 

priser och deras snabba hantering av skiftande trender. Ofta är de redan etablerade 

modeföretagen duktiga på att kommunicera med deras kunder och de vet vilka deras målgrupp 

är, vilket gör det lättare för dem att rikta marknadsföring och reklam. Exempel på företag som 

har detta helhetskoncept är till exempel ”fast fashion” företag som Zara, Benetton group, H & 

M, Gina Tricot och TopShop (Sull, 2008). Det problem som denna rapport kommer att 

fokusera på är de svårigheter som en nyföretagande klädeskreatör möter när de träder in på den 

svenska modemarknaden och vikten av att kunna produktplacera sina produkter enligt en 

positioneringsmodell som är en del av en marknadsstrategi.  

 

1.3  Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en entreprenör/ kreatör söker en, för företaget, 

anpassad produktplacerar för att överleva i en konkurrensutsatt modebransch. 

 

1.4  Frågeställning 

1. Hur upplever entreprenören/kreatören sin möjlighet att placera sin produkt på 

marknaden? 

2. Vad ser entreprenören/kreatören för hinder för att få produkten på marknaden? 

3. Vad ser entreprenören/kreatören för möjligheter i sammanhanget? 
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1.5  Avgränsningar 

Denna uppsats kommer endast undersöka nyföretagare inom modebranschen. De kreatörer och 

entreprenörer som kommer att vara underlag för analysen är verksamma inom ramen av 

Textilhögskolan i Borås eller Modeinkubatorn i Borås.  

Rapporten är även avgränsad till varumärkesbyggande företag och till kreatörer/entreprenörer 

som nischat sina produkter till en specifik målgrupp. Detta har bidragit till att studien kan mer 

ingående undersöka de produktplaceringar som företagen gjort. De utvalda företagarnas 

produkter kommer att undersökas utifrån redan etablerade positioneringsmodeller vilka ger 

tydliga riktlinjer för dem att produktplacera sina varor. Rapporten kommer att innehålla teorier 

från Philip Kotlers differentieringsteorier, då dessa hypoteser går samman med Michael Porters 

positioneringsmodeller.  

 

  



Sida 5 (41) 

1.6 Disposition 

Inledning  Med en inledning definierar författaren det allra mest grundläggande 

för rapportens innehåll. Det är bakgrund, problemformulering, syfte 

och frågeställning. I inledningen presenteras ämnet som studien 

kommer att behandla. 

 

Metod Här beskriver författaren kort om metoder och val av metod. 

Författaren redogör även om varför uppsatsen är aktuell.  

 

Teoretisk referensram Detta avsnitt bearbetar teorier. Avsnittet ramar in ämnet som skall 

behandlas och utesluter det som inte är aktuellt efter nischningen av 

ämnet.  För att läsaren skall få full förståelse analyseras den 

teoretiska referensramen i slutet. 

 

Empiri  Introduktion av empirin där läsaren först översiktligt får en inblick i 

de modeföretag som varit del i undersökningen. Därefter följer ett 

längre utlägg till var och en av delstudierna i forskningen. 

 

Analys & Diskussion Här har författaren placerat sina tankar angående studiens utfall. 

Materialet som samlats in och bearbetats får en mer subjektiv 

analysering än tidigare i rapporten. Frågeställningen analyseras och 

författaren svarar på om uppsatsens studier genererat svar på syftet 

och frågeställningen vilken presenterades utifrån 

problemformuleringen. Analysen ligger till grund för studiens 

slutsats. 

Slutsats Slutsatsen är sista delen av rapporten. Här presenterar författaren 

resultatet av fallstudien. I detta avsnitt svarar författaren på 

uppsatsens syfte med frågeställningar.  
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1.7 Definition 

Differentiering Marknadsföringsbegrepp enligt P. Kotler. Teorin innefattar fem sätt 

att särskilja sig ifrån sina konkurrenter. Dessa sätt är med hjälp av 

företagets: Produkt; Service; Personal; Image; Distributionskanaler. 

Teorin går hand i hand med Michael E. Porters positioneringsteori. 

 

Entreprenör En företagsam person, synonymt ofta företagsgrundare. Bär ofta på 

egenskaper som driven, engagerad, arbetsam och kreativt tänkande. 

 

Kreatör Kläddesigner som ritar och förverkligar spektakulära 

modeskapelser, ofta med konstnärligt präglade drag. Ordet kreatör 

används också som samlingsnamn för idéer och konkret 

förverkligande. 

 

Mode Beklädnad som i ett högt tempo ändrar färg och formgivning, det 

ger social tillhörighet och stärker gruppsammanhållning. 

 

Positionering Marknadsföringsterm som sätts i samband med hur företag vill att 

deras produkter skall urskiljas och vad de vill bli associerade med.  

 

Produktplacering Placeringsmodell som används av företag i marknadsföringssyfte av 

sitt varumärke. Modellen utgår ifrån befintliga konkurrenter på 

marknaden. 

 

Strategi Definitionen är ett samspel av aktiviteter och planläggning som en 

organisation använder sig av, för att separera sig från konkurrenter 

och skaffa sig en kortvarig eller uthållig konkurrensfördel. Kortfattat 

är det vägen vi planerar att gå för att nå vårt mål. 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9
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2.  Metod 

 

I metodavsnittet har författaren valt att redogöra kort om metoder, metodansatsteorier, val av 

metod samt utförandet utifrån metoden som valts. 

 

2.1  Undersökningsmetod 

2.1.1  Kvalitativ metod 

Denna typ av undersökning är känd för att vara tidskrävande då den kräver förberedelse, 

utförande samt bearbetning av en större mängd data.  

Metoden ger få men mer ingående källor som noga valts ut utifrån fallstudiens ramar, metoden 

betonar ord och inte siffror. Det är som undersökare angeläget att beskriva ordningsföljden, vad 

det gäller stadier som genomgås i den kvalitativa forskningen, för att få en sammanhängande 

studie men också för att läsaren skall kunna följa tillvägagångssättet. Det som gör metoden 

både svårare och mer kontroversiell än den kvantitativa metoden är att denna metod är mindre 

regelstyrd och måste anpassas till varje individuellt arbete (Bryman & Bell, 2011). 

Metoden i kontenta: Ny kunskap eftersträvas för att skapa en ny teori. Datainsamling och 

analys sker växelvis. Ofta ställer sig författaren frågor om handling och handlingens innebörd. 

 

Figur 2 Sammanställning metoder. 

Källa: (Berglund, n.d.) 
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2.1.2  Vald metod 

För att ge en mer ingående förståelse för hur kreatörer och entreprenörer upplever de med- och 

motgångar de ställs inför då produkten skall produktplaceras och etableras utifrån en 

positionering på modemarknaden, kommer en kvalitativ metod att användas. Det sker i 

intervjuer med ny- och småföretagare som har en koppling till Textilhögskolan i Borås eller det 

nu mera nationella organet Modeinkubatorn i Borås.  

Resultatet kommer att utvärderas mot ett ramverk bestående en erkänd positioneringsmodell av 

Michael E. Porter och, till en liten del, av Philip Kotlers differentieringsteorier som är till nytta 

vid produktplacering. Philip Kotlers teorier tas in i sammanhanget för att få en verifiering på 

modellerna ifrån Michael E. Porter och för att knyta samman samt skapa den röda tråden i 

sammanhanget.  

2.1.3  Urvalsmetod 

 När urvalet av de företagare som ingår i undersökningen och utformningen av empirin för 

denna uppsats skulle ske tog författaren kontakt med Modeinkubatorn i Borås. De är ett 

nationellt insatt organ som har kompetens, kontaktnät och finansiell möjlighet att hjälpa 

nyföretagare eller entreprenörer att komma igång med verksamheten på rätt sätt och på så vis 

korta ner den redan tidskrävande processen, genom att ta företagens steg i rätt riktning mot rätt 

marknad. 

Genom dem fick författaren kontakt med sju företag, tre av dem var aktuella för djupintervju 

och en av dem kom att svara per mejl då hon geografiskt inte har möjlighet att närvara. Två av 

dem kunde inte medverka av personliga skäl. Alla företagen är yngre än fem år. De består av 

två eller färre kreatörer/entreprenörer. De hade alla en omsättning på mindre än en och en halv 

miljon kronor och fanns i dagsläget spridda på marknader världen över. Alla företagen riktade 

sig mot den textila värdekedjan, mode och design . De har en verksamhetsnischning mot 

specifika målgrupper. Ingen av de tillfrågade företagen hade fler än 50 återförsäljare.  

 

2.2  Metodansats 

En teori är ett sätt att förhålla sig till kunskap. I och med det kan en teori aldrig bli komplett, 

det finns alltid nya sätt att förhålla sig till problem och analyser. Teorier kan upplevas 

greppbara men de kan också vara ”flummiga” och otydliga med diskontinuerlig information. 

Alla teorier är inte empiriskt lämpade för praktisk analysering. Induktiv, deduktiv- och 

abduktiv metodansats är tre förhållningssätt att arbeta för att få hypoteser eller teorier mer 
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greppbara och systematiserade på så vis att informationen, från teorierna, kan läsas och förstås 

(Holme & Solvang, 1997). 

2.2.1 Deduktiv 

Teorin företräder tolkningen om hur förhållandet mellan teori och praktik (eller empiri) ser ut. 

Utifrån det redan upptäckta inom ett visst område och 

teoretiska överväganden, deduceras författarens en eller 

flera hypoteser som skall granskas på empiriskt vis (Bryman 

& Bell, 2011). Med denna metod kan författaren bearbeta 

teorins relevans och användbarhet i studien. (Solvang & 

Holme, 1997) 

I kortfattade drag kan teorin beskrivas: 

Teori  observationer/resultat 

2.2.2  Induktiv 

Denna metod kan utarbeta för hur materialet ska kunna 

användas och vara till grund för vidareutveckling (Holme & 

Solvang, 1997). 

 

I kortfattade drag kan teorin beskrivas: 

Observationer/resultat  teori 

 

2.2.3  Abduktiv 

Abduktiv metod är en kombinerad blandning av en deduktiv och induktiv hållning.  Genom en 

induktiv metod behandlas hypotesen utifrån tidigare forskning. Teorin som författaren kommer 

fram till utarbetas sedan ur ett deduktivt synsätt och deducerar om nya teorier och hypoteser 

kan formuleras (Solvang & Holme, 1997). 

2.2.4  Vald ansats 

Då teorierna som valts ut i samband med en kvalitativ metod, har en deduktiv ansats lämpat sig 

bäst i undersökningen. Den induktiva ansatsen hade krävt att författaren kommit fram med nya 

observationer och resultat och därefter presenterat nya teorier, detta har inte skett då författaren 

valt att testa teorier gentemot den praktiska verkligheten.  

 

2- 

Figur 3 Deduktivt förhållnings sätt. 

Figur 4 Induktivt förhållnings sätt. 
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2.3  Fokusgrupp 

Fokusgruppen valdes ut i samarbete med Anna Giöbel på Modeinkubatorn i Borås efter 

pilotstudiens genomförande. Hon hjälpte till med att komma i kontakt med företagen via mejl. 

Flera av företagen svarade inom en vecka medan andra behövde tid och ytterligare ett mejl före 

det att svar kom. Genom mejlkontakten utbyttes nummer och datum, tid och plats bokades för 

intervjuerna. En intervju bokades i Göteborg och två i Borås. På så vis fick intervjumaterialet 

en större geografisk spridning på företagen som intervjuades.  

2.3.1  Tillvägagångssätt för intervjuerna 

Under intervjuerna ställdes frågor med utgångspunkt från ”påståenden” vilket gör intervjun 

semistrukturerad (Kvalitativ metod, 2008). Samma fråga ställdes därför två gånger men i olika 

”delar” av intervjun. Första gången med ord som bra, lyckas, framåt. Andra gången med ord 

som sämre, tråkigt, svårt. Detta för att försöka skapa en större diskussion angående 

entreprenörens/kreatörens egen syn på sin framgång och sin framtid. Den typen av 

frågeställning kommer i slutsatsen kunna sammankopplas med uppsatsens frågeställning.  

Efter pilotstudien som utfördes med Anna på modeinkubatorn, formulerades några av frågorna 

om och placerades i en annan ordning med hjälp av Annas feedback.  

För att se frågorna se bilaga. 
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3.  Tidigare forskning  

 – som lyfter och hjälper blivande Entreprenörer och kreatörer 

 

I det tredje avsnittet finns en kortare beskrivning av tidigare forskning som finns att tillgå vad 

det gäller skolornas insatts för att hjälpa och lyfta framtidens blivande entreprenörer och 

kreatörer. 

 

3.1  Institut och universitetsåtagande 

Eftersom mode kommit att influera människans vardag och därmed också hennes värderingar, 

har modets omställningar och mekanismer visat sig betydelsefulla inom andra näringar. Detta 

är av intresse för högskolor och universitet som undervisar i frågan. Därför har Textilhögskolan 

i Borås lyft vissa specifika projekt som skall komma att gynna de textilstuderande studenter, 

som i framtiden kommer att finnas på diverse olika marknader med den textila kunskapen i 

bagaget. Dessa projekt berör det svenska ledarskapet i mode- och textilföretag med utländskt 

påbrå eller ägande; ämnet ”barn som modekonsument”; ”nya affärsmodeller och nya textilier 

som skulle kunna skapa ett mer hållbart mode”; ”svenska modeföretags kreativa ledarskap” och 

”internationell tillväxt bland de svenska modeföretagen” (Svengren Holm, 2013). Projekten 

kommer att kunna stärka den enskilde kreatören som vill ge konsumenten ett nytt 

produktsortiment. De nya varumärkena ska få möjligheten och styrkan samt kunskap till att 

konkurerar med de större modeföretagens utbud. I och med utbildningar så som Textil 

produktutveckling och Butikschef med specialisering av textil och mode, organisationer som 

Inkubatorn och Modeinkubatorns i Borås, Almi och Drivhuset så finns den hjälp som är av 

innebörd och kreatören/entreprenören får räckvidd och spann på sina kunskaper om marknaden. 

Det är av vikt för att få kreatören och entreprenören att våga ta sin verksamhet till start samt att 

låta den växa (Giöbel, 2013). 

 

”Faced with pressures to gain market share or enamored with innovation for its own sake,  

managers can spark new kinds of competition that no incumbent can win.” 

(Porter, 2008) 
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4.  Den aktuella marknaden  

 

Här under presenteras statistik ifrån den svenska modemarknaden. Avsnittet beskriver kort om 

konkurrens, utförsäljningar och möjligheter som finns för nyföretagande. Statistiken ger 

läsaren förståelse för vad nyföretagarens varumärke och produkter utsätts för på marknaden, i 

så väl positiv som negativ bemärkelse. 

 

4.1  En orolig marknad 

Marknaden har varit ostabil senaste tio åren (Briggs-Goode & Townsend, 2011) och detta har 

genererat ett ökat antal realisationer. Habit publicerade 2011 en undersökning av den svenska 

modemarknadens försäljning mellan 2006-2011. Under 2011 hade utförsäljningen av varor 

stigit från 32 % 2010 till 37,7% 2011. Det var den högst uppmätta utförsäljningen under hela 

undersökningsperioden.  Den ökade konkurrensen tvingade företagen att sänka priserna. Detta 

gör att de små företagen inte kunde konkurrera med de stora företagens låga priser.  Dessvärre 

blir konkurrensen allt sämre med det faktum att det blir fler stora företag som står för 

sortimentet. Den svenska modemarknaden med nuvarande gällande omständigheter är inte 

idealiska. De sista tio åren visar statistiken att antalet klädbutiker har blivit färre på grund av ett 

ökat antal konkurser (Euler Hermes, 2012). Dessutom har franchise varit ett populärt sätt att 

vara butiksägare, det innebär att konceptet eller detaljhandeln har ett rikstäckande nätverk. Som 

följd på detta har prisbilden
1
 blivit lägre under samma period. Konsekvenser för Sveriges 

modedesigner blir att marknaden, på vilken de förväntas sälja sina produkter, kännetecknas av 

färre prissegmenteringar. Entreprenörer har allt färre kanaler att nå sina tänkta konsumenter 

med, vilket gör det svårare för nya uppstickare att erbjuda kunden konkurrerande produkter. 

                                                 
1
 Generalisering av vad ett plagg kostar nu jämfört med då 
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4.1.2  Omsättning för den svenska modebranschen under 2011, exkl. H & M 

 

Figur 5 Svenska modebranschens omsättning i procent. 

(Portnoff, 2013) 

 

Exporten under samma år av svenskt mode uppgick till närmare 11 miljarder. Allra bäst gick 

det för svenska medelstora företag som Acne och Filippa K. Även H&M som själva omsatte 

110 miljarder kronor detta år (Holmgren, et al., 2012) 

 

4.2  Rätt produkt, på rätt plats, i rätt tid 

Bolag som arbetar med mode har en kreativ verksamhet som ofta eller alltid är kapitalkrävande 

och kapitalbindande. De bolag som det går bra för har varumärkesvård, vilket gett goda 

resultat. Det kan sättas i relation till träffsäkerhet av sin produktplacering. De har rätt produkt- 

på rätt plats- i rätt tid (Porter, 1996). En annan viktig aspekt som gynnar bolagens lönsamhet är 

insikten och prioritering av låg kapitalbindning och större marginaler (Portnoff, 2013). Detta är 

en viktig synpunkt för kreatören och entreprenören som nyföretagare. Sverige har i nuläget ett 

flertal internationellt framgångsrika klädföretag, dessa innehar ett prisvärt utbud av aktuellt 

mode. Dessa företag och deras utbud finns tillgängligt över större delen av landet, vilket gör det 

lättare för konsumenten att få tag i utbudet (Sundberg, 2006). 

 

4.3  Relevans av den definierade marknaden 

För nyföretagare gäller det att positionera sig på marknaden, men första frågan blir vilken 

marknad? Genom att definiera sina konkurrenter och den nivå av konkurrans som existerar på 

den angivna marknaden så kan kreatören/entreprenören också avgöra om produkten är direkt 

lämpad för lansering. Ett produktsortiment som har en prisbild jämfört med H&M eller Gina 
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Tricots, vilka levererar nyheter dagligen, men som i detta fall inte kan levereras i samma takt 

som de stora företagen har valt fel planhalva att spela på och därmed definierat fel marknad för 

sin produkt (Mathur, 1988) (Kotler, 1999).  

Ett annat problem vid definition av marknad kan vara att produkten vid lansering marknadsförs 

på en för bred eller för smal marknad och därmed inte når sin kund. Att definiera sin 

marknadsplan för omfångsrikt gör det svårt att utmärka skillnaden på sin egen och sina 

konkurrenters produkt. Detsamma gäller för de geografiska områden vilka är aktuella för 

konkurrensen och som ingår i marknadsstrategin och därmed också i varumärkets positionering 

(Porter, 2008). Modeinkubatorn i Borås rekommenderar alla nya företagen som kommer in i 

samarbetet med dem att börja ta marknadsandelar på den svenska marknaden. Även om det är 

lättare att sälja in nya varumärken som nyföretagare till butiker utomlands, då dessa är mer 

öppna för alternativ än vad de svenska butikerna är (Giöbel, 2013). 

Michael E. Porter rekommenderar ur rapporten ”the five competitive shape strategy” följande 

steg för att identifiera deltagarna ur segmenteringen som gjorts av företagaren för att hitta sin 

aktuella marknad. Följande punkter sätter produktlanseringen i samband med om produkten är 

lämplig för marknaden som valts ut (Porter, 2008): 

1. Vem är den köpvillige, eller målgruppen? 

2. Vem är återförsäljare, når de rätt målgrupp? 

3. Vem är konkurrenten/konkurrenterna? 

4. Finns det substitut till varumärkets produkt/sortiment? 

5. Finns det nya potentiella aktörer som inom en kort tid kommer att lansera liknande 

produkter på marknaden? 
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5.  Teoretisk referensram 

 

Här presenteras den teoretiska referensramen för studien. Det är utifrån dessa ramar som 

studien har testats i de praktiska utfall som gjorts. 5.1 är tillagt för att läsaren skall få en 

förhistoria till teoriernas grundare.  

 

5.1  Utgångspunkt  

Michael E. Porter är professor vid Harvard Business School i Boston, Massachusetts. 

Han är hyllad för flertalet böcker och artiklar. M. E Porter har studerat kostnadseffektivitet 

ledning och nyansering, det vill säga differentiering, vilket varit en väg att gå för att hitta fokus 

för konkurrensstrategi (Hooley & Greenley, 2005). Därefter har han studerat och forskat för att 

klargöra hur företag kan uppnå differentiering på marknaden (Schlie, 1985).  

 

Differentiering kan åstadkommas via: 

 lågt pris 

 dominerande produktkvalitet - högre prestanda 

 högre tillförlitlighet 

 dominerande tillgänglighet 

 snabbare och bättre kundservice 

 produktmedvetenhet som är högre än konkurrenternas 

 förbättrat långsiktigt arbete med och för kunderna 

 

De uppräknade elementen är alternativ till de positioneringsdimensioner som rapporten 

kommer att behandla (Kotler, 1999). Men i grund och botten måste företagare göra 

positioneringsval för att skapa sin unika produktplacering (Hooley & Greenley, 2005). S.S. 

Mathur (1984) (1988) har efter M. E Porter vidareutvecklat idéerna och koncepten om 

konkurrensfördelar med en tydlig positionering, S.S. Mathur förordar en teori där 

differentieringen är kategoriserad i två strateginivåer, varav en är icke-prisdimensionerad och 

en baseras på varor och support. Observera att detta går hand i hand med 

positioneringsalternativen längre ner i texten, differentiering är dock inte en del av denna 

rapports syfte.  
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5.1.1  Variationsbaserad positionering 

Den här positioneringstypen grundar sig på ett prioriterat ekonomiskt sätt att tänka. Teorin 

bygger på att varumärket och företaget kan leverera till kund ur sitt produktsortiment (eller 

enskild produkt) snabbare och/eller billigare än sina konkurrenter (Porter, 1996). 

Variationsbaserad positionering bygger såväl på service som är anpassad till det mål- och 

kundgruppen förväntar sig att inneha för pengarna. Ett exempel: En kund som köper en tröja 

för 3000kr förväntar sig möjligen att få assistans i urvalet av tröjor i butiken, samt assistans för 

byte av storlek i provrummen, kunden önskar få sin tröja inslagen i silkespapper medan en 

kund som handlar ur ”fast fashion” sortimentet kan tänka sig att själv hitta lämpliga och 

önskade plagg i butiken och själv byta storlek om så krävs i provrummet. Den som vill handla 

för ett lägre pris kan tänka sig att dra ner på servicen (Porter, 1996). 

Kontenta: ”Ni ger konsumenten ekonomiska fördelar (snabbare och/eller billigare än era 

konkurrenter)”. 

 

5.1.2  Behovsbaserad positionering 

Teorin bygger på att det unika hos produkten har en befintlig efterfrågan på marknaden, 

alternativt att företaget/varumärket skapar en hype så att efterfrågan uppkommer. Sättet att 

agera baseras på en speciellt utvald grupp av människor (Porter, 1996).  

Denna teori är den som är den mest traditionellt anpassad av de tre positioneringar som tas upp 

i uppsatsen. Den används i vardagligt tal och undervisas om i svenska skolor. 

En variant av teorin är att företaget antar att en kund har flera behov och kommer att handla 

flera produkter, storlekar, färger eller former. Detta är vanligt förekommande i textilbranschen 

(Ottosson & Thuresson, 2012).  

Den svenska marknaden styrs av efterfrågan (marknadsekonomi), det vill säga behovet av en 

produkt. Detta hör samman med den aktuella politik som bedrivs i Sverige (Svenskt Näringsliv, 

2004(2006)).  

Kontenta: ”Det finns en efterfrågan på er produkt och ni tillfredsställer detta behov med er 

produkt”. 
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5.1.3  Tillgångsbaserad positionering 

Positioneringen baseras på att du möter din mål- och kundgrupp på ett speciellt utvalt sätt. Det 

är kommunikationsvägen som är av intresse. Denna basering hänvisar till att samma värdekedja 

och varugrupp inte kan ge avkastning och möta behov samt förväntningar till flera olika mål- 

och kundgrupper. 

Teorin skapar en samhörighet mellan företag och kund vilket också genererar ett utanförskap, 

ett urval av det som inte skall finnas med (Porter, 1996).  

 

 

Figur 6 Kund tillhörighet och uteslutande av "fel" kund. 

 

Den accessbaserade positionering handlar såväl även om tillgänglighet, ett bra exempel är H & 

M som på drottninggatan i Stockholm har tre butiker på 100m avstånd. På så vis kan kunderna 

gå in i butik ett, se sig omkring, stiga ut ur butiken ströva vidare och fundera, i butik tre ser 

kunden sitt plagg på avstånd och bestämmer sig för att gå in och spontanköpa plagget. 

Tillgångspositioneringen har här gett kunden fler möjligheter att köpa ur företagets sortiment 

än vad konkurrenterna lyckats att skylta med.  

Det är vanligt att små och nyföretagare försöker att nå en kundgrupp som innefattar alla, vilket 

gör att de stjälper sig själva. När teorin sätts i praktiken handlar det likväl om ”trade-off” det 

vill säga det som inte skall finnas med i produktens omgivning, kommunikation eller placering 

(Porter, 1996).  

Kontenta: ”Ni är tillgängliga via den kommunikationskanal som er kundgrupp använder sig av 

och det är därför er kund väljer er produkt”. 
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6.  Empiri 

 

I detta avsnitt har författaren preciserat och delgivit sin undersökning. Empirins frågeställning 

är baserad på den teoretiska referensramens punkter 5.1.1 till och med 5.1.3.  

Avsnittet inleds med presentation av företagen och sedan av studien som gjorts.  

 

6.1  Företagen 

Företagen har valts ut av Modeinkubatorn i Borås efter en provintervju. Följande valde att 

tacka ja till att vara delaktiga i studiens fokusgrupp: 

 

Tabell 1 Visar sammanfattad information om de deltagande företagen. 

 Billy and I Diis Koolabah 

Antal företagare 2 1 1 

Startade 2009 2010 2008 

Omsättning  916 000kr 300 000 215 000kr 

Break-even 2013 2015/2016 2013 

Första utbetalning av lön Under 2013 Inte på något år Under 2014 

Kostnad snittplagg 1200kr 1100kr 350kr 

Försäljningskanal Butik, e-butik Butik, e-butik, 

egen webbshop, 

pop-up butik 

(event) 

Butik, e-butik, 

egen webbshop, 

mässor (event) 

Antal återförsäljare 

 

Ca 20 8 Ca 45 

Produktplaceringsmodell Tillgångspositionering Variationsbasering Behovsbasering 

 

Produktplaceringsmodellerna har under intervjuerna ”samtalts” fram tillsammans med Billy 

and I, Diis och Koolabah. Företagen har själva utifrån de teoretiska referensramarna valt vilken 

produktplaceringsmall som passade deras organisation bäst och där intervjuaren vaksamt gjorde 

lättare input för att få fram de mest sanningseniga svaren. 

6.1.1  Anna Giöbel på Inkubatorn 

Anna Giöbel jobbar som projektledare på Modeinkubatorn i Borås och hjälper flertalet nya 

samt småföretagare att få sina varumärken och företag att fungera vad det gäller 
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varumärkesbyggande, marknader, administration och sälj. Med hjälp av Modeinkubatorn kan 

företagarna samsas om kontor, maskiner för sömnad, fotograf med tillgång till studio, tips och 

råd eller hjälp med till exempel webbshop eller av sömmerskor. Anna valdes till intervjuobjekt 

för en pilotstudie (förstudie) då hon har ett finger med i många av de företag som skulle vara av 

intresse för uppsatsen. Hennes svar redovisas för att ha som stöd för resultatet av de andra 

intervjuer som gjorts (Giöbel, 2013).  

6.1.2  Billy and I 

Billy and I är ett varumärke under Clara Zethraeus Design AB vilket startade 2010 men 

varumärket har varit registrerat sedan 2009. Idag är det Klara och Adrian Zethraeus som 

tillsammans driver företaget och varumärket. Klara har läst till mönsterkonstruktör på 

Tillskärarakademin och på inriktningen modedesign på Beckmans i Stockholm. Adrian har läst 

textilkurser på Proteko, Borås samt ytterligare marknadsföring och ekonomi. Billy and I säljs 

via 20 kanaler i flertalet fysiska butiker i Sverige samt e-butikerna Nelly.com, Yokiono.com 

och Tjallamalla.com. Billy and I har valt att bygga sitt varumärke på relationer. ”Sanningen är 

att det finns ingen sanning”. Varje uttalande, varje känsla eller tanke, har en referenspunkt. 

Kunskap och förståelse skapas genom kommunikation. Varumärket har valt att inrikta sig på 

”slow-fashion” och framförallt kläder som går att använda i stora delar av vardagen. 

Materialvalen är av stor vikt för varumärket, och att använda dessa material på ett oväntat sätt. I 

intervjun med Adrian (Zethraeus, 2013) berättade han om en kund som mejlat in till dem och 

klargjort att hon använder sina linnen i siden (Billy and Is baslinnen) när hon såväl bakade som 

festade. Det är precis vad varumärket önskar! Det vill säga att plagget ter sig utifrån personen 

som bär det och av hans/ hennes styling idéer och vardag (Zethraeus, 2009). 

6.1.3  Diis 

Företaget startade och drivs av Therese Fredman sedan 2010. Hon läser sitt sista år till 

textilingenjör på THS, hon har även läst enstaka marknadsförings-/ekonomikurser och ett år i 

Milano med textilinriktning. Diis finns till försäljning via pop-up butiker och e-butiker ex. 

Bubbleroom och Nelly vilket gör att varumärket finns på flertalet marknader utanför Sverige. 

Exempel på dessa är Tyskland, Norge, Danmark och Finland.  Diis står för: Den enkla idén. 

Kärlek vid varje ögonkast. Plagg som konsumenten tycker lika mycket om vare sig det är första 

eller hundrade gången de tar dem på sig. Målet har sedan dess varit detsamma, att skapa plagg 

som är bekväma, romantiska och spännande. De som plockas fram varje gång man vill känna 

sig vacker och speciell. Kläder och mode för Diis är inte något säsongsbaserat eller 

http://yokiono.com/
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förändrande, utan något så enkelt som att bli glad i. Och precis som med alla andra saker man 

tycker om, vill Diis att plaggen skall hålla, därför har bra kvalité kommit att bli viktigt för dem 

(Fredman, 2010) (Fredman, 2013). 

6.1.4  Koolabah 

Företaget startades i Portugal 2008 och kom till Sverige 2011. Det startades och drivs idag av 

Nina Wolf, 33 år gammal. Hon har utbildning i Media och Kommunikation men även 

utbildning i modedesign från såväl London som Milano. Koolabah har idag cirka 45 

återförsäljare, varav 60 % är internetbaserad försäljning. Barnkläderna säljs till framför allt den 

japanska och sydkoreanska marknaden. Koolabah designar vasst unisex mode i organiska 

material för barn från 0-6 år. Koolabah är en återspegling av designerns personliga estetik, 

inspiration hämtas från den japanska enkelheten och den typiska skandinaviska funktionalitet. 

Varumärket använder sig av rena linjer, egna former och udda detaljer som gör varje bit till ett 

litet konstverk (Wolf, 2013). 

 

6.2  Intervjuer 

6.2.1  Anna på Modeinkubatorn 

När Anna fick frågan om vilka försäljningskanaler som företagen använder sig av svarade hon 

återförsäljare och webbutik, dels egen men även extern vilket ger kontroll och extra pengar då 

företagarna kan ta högre andel av marginalen på produkten. Men de flesta har förhandsvisning 

med en så kallad säljkollektion på mässor, där företagarna får möjlighet att sälja in sina 

kollektioner till befintliga men även nya återförsäljare. Somliga säljer enstaka produkter på 

mässor men de stärker framför allt sina varumärken på utländska marknader.  

Det diskuterades fram och tillbaka om vad Anna trodde tog mest tid för företagarna, hon 

svarade: att ta fram en kollektion, men hon vill också poängtera vikten av försäljning och att 

många av företagen borde öka sin planerade tid vad det gäller just försäljning för att kunna 

producera mer och då även tjäna mer.   

Anna anser att konkurrenter är mer förebilder än fiender. Så om småföretagarna kan identifiera 

sina konkurrenter ska de se till att finnas på samma platser, samma butiker och via samma 

kanaler vilket innebär att de slåss om marknadsandelar på samma kund, men det är det som är 

viktigt att förstå att de kommer förbi ”bruset” och når sin kund. Särskilt om konkurrenterna är 

större, då söker sig kunden till dem och hittar dessa nya uppstickare ”på köpet”.  
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När vi diskuterade framtiden nämnde Anna ordet positivt men kärvt i pengaflöde och därmed 

mycket tidskrävande att få verksamheten att växa. På frågan om vilka motgångar som kommer 

att komma sa hon försäljningsmoments tid och resultat då hela branschen och många 

ekonomier i världen är på väg ner/är i en svacka ur ekonomiskt perspektiv. Det hon trodde 

skulle gå lättare var produktionsmomentet då de företag som kom på tal nu har funnits i två till 

fem år vilket gör att de ha hunnit bygga och stabilisera relationen med producenter. De har 

också hunnit få kunskap om vad kunden har intresse för och vad de inte har något intresse för. 

Sen ställdes frågan om vad hon trodde skulle bli tuffare i framtiden för småföretagarna och på 

det svarade hon att branschen är i förändring vilket skapar oro och ostabilitet, det i sig medför 

att få eller inga butiker vågar ta in de nya varumärkena som inte är kundetablerade på samma 

vis som ett äldre varumärke. Likaså utmanar e-butikerna med lägre priser och mindre kostnader 

vilket skakar handels överlag. Det finns många nya e-handlare men det är få av dem som är 

duktiga och specialiserade på vad de gör. Det finns många aktörer och samhällsfrågor som kan 

komma att bli ett problem för företagen (eller vändas till deras fördel på ett längre tidsspann) då 

konsumenten har ändrat konsumtionsbeteende, men industrin är stor och anpassandet kommer 

att ta tid tror Anna.  

6.2.2  Billy and I 

Billy and I anser sig vara designdrivna, deras koncept och affärsidé har kommit med tiden. De 

säljer sitt varumärke i första hand medan deras produkt bara blir ett verktyg och en kanal till 

deras konsumenter. De tror att varumärken tar tid att bygga då det ofta saknas pengar i kassan 

för att göra ”en snabbstart”. Adrian tror att det har varit till Billy and Is fördel att det har tagit 

några år att växa till dagens företagsstorlek, då han och Klara i dagens läge har större kunskap 

om företagets möjligheter och hot. De kan marknaden bättre och de har ”learning by doing” i 

ryggen, vilket ger dem trygghet i designprocesserna t.ex. då de nu vet vad som fungerar/inte 

fungerar hos deras kund. Billy and I har en konsumentdriven produktutveckling och 

designprocess, detta har visat sig vara ett bra tillvägagångssätt då konsumenterna kommer 

tillbaka och gör återköp.  

Företaget marknadsför sitt varumärke till återförsäljare via en personlig bearbetning som är 

relationsbaserad. De försöker att närvara vid ”rätt” mässor och hitta fler återförsäljare den 

vägen. De har en mycket liten andel marknadsföring direkt till konsumenter.  

Adrian anser att det som de fått lägga mest tid på är det administrativa. Han tror att det skulle 

ha kunnat gå snabbare om han och Klara hade varit mer kunniga på det området men han är 
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Direkta konkurrenter 

• DAGMAR, ACNE, Karin Wester, 
Filippa K, Robdjer 

Indirekta konkurrenter 

• Stora kedjer 

stolt över att de har fixat mycket själva och också fått möjlighet att lära sig under arbetets gång. 

Annars tror Adrian att produktutvecklingen tagit mest tid. Klara gör alla mönster till 

kollektionerna själv vilket gör dem till ett CMT
2
 företag. De anser att det finns många fördelar 

med att göra denna del själva, dels för att säkerställa kvaliteten och få resultatet på deras sätt 

men också för att förenkla hanteringen av kollektionerna. I och med att det blir mindre 

skickandes av prover mellan sömnadsföretaget och Billy and I. Adrian ser resultat på deras 

grundbyggande arbete, det skedde en dubblering från 2010 till 2011 års resultat taget ur 

bokslutet. Deras mål är att få till en omsättning på minst fyra till fem miljoner.  

Materialvalen varierar men fokuseras ofta till tvättat siden med rå finish. Adrian argumenterar 

plaggen och dess styling med att ”jag önskar att känna mig som jag när jag bär våra plagg, inte 

som ett vandrande varumärke”, de anser sig vara skapare av ett behov och tror att allt fler 

tröttnar på befintliga varumären som säljer fast-fashion.  

Adrian tror att deras varumärke är något 

billigare än konkurrenternas (vilka han ser som 

förebilder), och anser att B & I har en styrka i 

att de skulle kunna leverera bra mycket 

snabbare än vad butikerna har inköpscykler 

(vilka de förhåller sig till), vilket gör att de även 

kan leverera produkter på efterfrågan om något 

säljer bättre än förväntat. När frågan om tillgänglighet kom upp så svarade han: ”Vi är ju bara 

vi, det är klart att vi svarar på mejl, men vi har mycket lite konsumentkontakt eftersom att den 

textila värdekedjan placerar oss som varumärkesbyggande mitt i mellan producent och 

återförsäljare, och om man jämför med H&Ms tillgänglighet- som har butiker i snart vart enda 

storstad så är vi mycket lite tillgängliga. Däremot tror jag att t.ex. Nellys hemsida gör oss bra 

mycket mer tillgängliga än om vi inte funnits via dessa större e-handelsbolag”. 

  

                                                 
2
 Cut, make and trim 

 Figur 7 Marknadskonkurrenter. 
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Rätt produkt, på rätt plats, 
i rätt tid 

Kvalitet 

 

Pris 

Bredd i 
kollektion 

Fråga: Varför skall en återförsäljare ta in 

varumärket Billy and I före konkurrenters 

produktsortiment?  

Adrian påpekar även B & Is flexibilitet och det 

faktum att de erbjuder återförsäljaren en god 

marginal på produktförsäljningen. De har en styrka 

i att de har möjlighet att byta produkter ur 

sortimentet under cyklerna, om efterfrågas 

ytterligare en färg t.ex.  

Vad det gäller hantering av återförsäljare poängterar B & I att det är viktigt att återförsäljaren 

känner sig trygg med den risk de tar med att ta in nya varumärken, det gör att det blir till stor 

del på deras villkor och med deras idéer vilket i sig kräver att de som varumärkesleverantör 

formsyr varje enskild försäljning beroende på butikens inriktning, det som Adrian poängterar 

som viktigt är att det finns en långsiktig lönsamhet. Han säger att det är många stadier före det 

att man som företagare sitter på ett säljmöte där återförsäljaren väljer ut produkter ur 

sortimentet så om det inte blir någon affär under ett sådant möte så beror det ofta på att 

återförsäljaren redan fyllt sin kvot och budget eller att det var ett möte inför kommande 

säsonger mer än ett säljmöte. När frågan om vad som gått lättare än vad de förväntade sig 

svarade Adrian med det kortaste svaret under hela intervjun: Ingenting.  

Fråga: Rangordna följande utifrån hur viktiga dessa är för att ert företag skall nå er tänkta kund, 

där den översta är viktigast och där den understa är minst viktig. 

 

Figur 9 Figuren rangordnar svaret på frågan. 

Intern personalstyrka 
(Försäljare) 

Kvalitet 

Tillgänglighet 

Pris 

Reklam 

 
Figur 8 Svarar på frågan med rangordning uppifrån 

och ner. 
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B & I tror att de har möjlighet att skapa sig trafik till sina försäljningskanaler genom sociala 

medier som exempel Twitter, Facebook och Instagram. Annars, genom events och nyhetsbrev 

vilka Adrian anser hänger samman. Men han tycker att det är viktigt som kreatör att lägga vikt 

vid kundens köpupplevelse då han tror att den nöjda konsumenten pratar om sitt köp med sin 

omgivning vilket skapar en mun-till-mun marknadsföring, vilket gör att fler söker sig till 

köpupplevelsen.  

Framtiden är något som kreatörerna längtar efter, då det nu är en mycket turbulent tid. Då 

detaljhandeln står inför ett skifte, Adrian säger att många av dem är livrädda och just nu håller 

hårt på bromsen för att inte göra några misstag och tar därför inga 

investeringsmöjligheter/risker. Det skapar en trist miljö att handla i vilket gör att detaljhandeln 

tappar kunder. ”De som kommer leva vidare är dem som har ett starkt koncept och en 

inspirerande miljö” säger Adrian i intervjun. Problemet med att enbart ha e-handel är att det för 

e-handelsbolagen är svårt att dra tillräckligt med internettrafik och att det är få av dem som är 

tillräckligt kunniga och professionella till att hantera ett sådant bolag. ”Just nu rear företagen 

mitt i säsong vilket gör konsumenten orolig och fundersam, det i sig gör att få handlar till 

fullpris då de tror att plaggen ändå hamnar på rea om någon vecka”. Om en tid anser Adrian att 

det kommer ha lugnat ner sig och vara som vanligt, men med mer nischade butiker. Där 

konsumenten har ett intresse för att blanda budget och lyx. Han tror att framtiden lämnar 

hårdare krav på kedjorna vilket kommer att utveckla branschens miljöprocess vilket genererar 

branschnytta, då småföretagen följer efter och växa sig starka. Motgångarna kommer av vara 

beroende på intressenterna och Adrian tror att de helt integrerade kedjorna kommer att minska. 

 

Figur 10 Kommunikation som krävs för att inte ha en helintegrerad varukedja. 

 

Den svaga länken blir värdekedjan och alla relationer som måste vårdas och där förståelse 

måste finnas mellan parterna. ”Det blir väldigt jobbigt när man jobbar med oseriösa 

intressenter, en annan motgång för oss på Billy and I är när butiker och leverantörer gör 

Fabrik  business Billy and I business Handeln 
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Direkta konkurrenter 
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Indirekta konkurrenter 

• Större kedjor 

konkurs, vilket händer ibland”. ”I framtiden tror jag att varumärket kommer att vara starkare då 

det nu börjar bli känt, vi behöver kvalitetssäkra våra processer när vi växer vilket är ett krav för 

att kunna fortsätta växa, vilket vi vill göra långsamt så vi kan stärka vår soliditet. Jag tror att det 

kommer bi relativt tuffare att vara företagare i framtiden i och med ökade krav. Det gäller att 

göra rätt grej på en marknad som är allt större och där konkurrensen följer” säger Adrian 

(Zethraeus, 2013). 

6.2.3  Diis 

Diis säljer cirka 60-70% via egen samt externa företags webbshop, resterande 30-40 fördelas på 

pop-up butiker, återförsäljare samt events. Första kollektionen som syddes upp för Diis 2010 

syddes upp i Borås och tog cirka två till tre månader att producera, vilket var Tereses första steg 

som kreatör för sitt eget bolag. Idag marknadsför hon sig med fysisk information, förra årets 

kollektion blev till en sagobok där alla bilder fotades med hennes kläder. Hon har anlitat en PR-

byrå för ett tag som t.ex. fick gruppen Timotej att uppträda under melodifestivalen iklädd Diis 

klänningar. Diis anser att marknadsföringen till konsument sker oregelbundet och i olika 

omfattning via hemsida, Facebook och egna mejlutskick.  

Det som företaget lagt mest tid på är produktionskontakter och relationerna, mönsterpassning 

och beräkningarna som gjorts inför leveranser. Therese anser att företaget fått en stabilare 

grund att stå på genom att skapa de rutiner som vuxit fram. Hon menar att i ett litet företag syns 

allt som görs men då även det som inte görs.  

Varumärket är romantiskt, feminint, bekvämt och lättburet motiverat med att en finklänning 

även skall fungera en måndag. Diis anser att hennes kollektioner görs unika då det är exklusiva 

plagg ur det dyrare segmentet men till ett aningen billigare pris. De menar på att ”det ska hellre 

vara uppklätt än nerklätt”. Terese poängterar dock vikten av att det måste vara bekvämt om 

konsumenten skall vilja bära det till vardags. Företaget startade som hobbyverksamhet där 

Terese kunde sy på beställning av sina vänner det spred sig vidare till att möta ett behov av 

finklänningar för särskilda event, och i det segmentet 

har företaget valt att ha kvar sin produktion.  

Jämfört med Diis konkurrenter tror Terese att 

varumärket ligger lägre i prissegmentet och genom att 

sin produktion i Baltikum har de lätt att ta hem varor 

på beställning och fylla på om något tar slut fortare än 

väntat. Diis anser sig inte tillgängliga för 

 
Figur 11 Marknadskonkurrenter. 
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slutkonsument men de känner sig villiga till att kämpa för att bli det. De tror även att det ännu 

har för få återförsäljare för att kunna räkna sig som tillgängliga på det sättet heller.  

Idag produktplacerar Diis genom att se till sina förebilder, konkurrenterna. ”Det gäller att 

finnas i samma butiker”. När säljmöten är på ingång fokuserar företaget på att sälja in kit eller 

hela styling tips, för att få merförsäljning men också snyggare hängning och helhet i butik. 

Sedan Diis startade anser inte Terese att någonting gått lättare än vad hon trodde. Däremot har 

hon börjat skaffa sig rutiner vilket gör vissa moment 

lättare med tiden.  

Fråga: Rangordna följande utifrån hur viktiga dessa är 

för att ert företag skall nå er tänkta kund, där den 

översta är viktigast och där den understa är minst viktig. 

Det var framför allt priset som diskuterades som den 

främsta styrkan då Diis motiverar med att de finns i ett 

dyrare segment men med en billigare prismodell.   

 

Fråga: Rangordna följande utifrån hur viktiga dessa är 

för att ert företag skall nå er tänkta kund, där den översta är viktigast och där den understa är 

minst viktig. 

 

 

Figur 13 Figuren rangordnar svaret på frågan. 

Diis fick frågan om hur de tror att företag kan dra trafik till sina försäljningskanaler, på den 

frågan svarade de med fysisk reklam i exempelvis magasin och tidningar. Tryckt press är deras 

stora försäljningskanal och den drar även trafik till hemsidan. Dessvärre kostar det för mycket 

Tillgänglighet 
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Kvalitet 

Reklam 

Intern personalstyrka 
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Figur 12 Svarar på frågan med rangordning 

uppifrån och ner. 
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för att kunna vara med så ofta som det skulle behöva för att skapa en reaktion. De tycker att 

bloggare är en bra väg att få trafik till den egna hemsidan. 

Vad det gäller framtiden så är Diis framåt, de ser potential och de ser att de kollektioner som 

hänger i butik säljer bra. De som Diis upplever som ett problem är att hitta nya ”mellanhänder” 

alltså nya återförsäljare som passar konceptet och som har andra likvärdiga varumärken inne. 

Terese har märkt av oro på marknaden och att det är allt färre som vågar ta in nya koncept eller 

varumärken vilket är tråkigt tycker hon: ”Det försvårar försäljningsprocesen och gör att vi inte 

kan expandera med fler återförsäljare”.  

I framtiden kommer troligen kollektionsbyggnaden och företagstänkandet gå lättare, dessutom 

kommer produktionen flyta på bättre då relationerna mellan Diis och produktionsföretagen nu 

börjar stabiliseras. Allting är övning och det ger färdigheter. På Diis ser de 

expantionsmöjligheten och finanseringen som tuffa puckar att hantera framöver, det är mycket 

som står på spel och det är en hyffsat svår marknad att möta. Vad det gäller aktörer som kan 

sätta ”käppar i hjulen” så  tror Diis att fabrikörerna kan gå i konkurs eller sabba en kollektion 

vilket skulle skapa problem (Fredman, 2013). 

 

6.2.4  Koolabah 

Koolabah säljer via e-butiker i omfattning av 60 % och resterande via egen webbsida och 

fysiska butiker. Flest återförsäljare finns i Sydkorea och därefter Japan, andra stora 

försäljningsländer är USA och Sverige. Koolabah är i startgroparna till att utöka återförsäljare i 

länderna runtomkring redan etablerade Asienländer. Första gången Koolabah gjorde en 

kollektion tog det tre månader att få ut produkterna, mycket pga. återförsäljarnas feghet, 

speciellt i Sverige menar Nina på. ”Det är först nu som de svenska butikerna köper in sig på 

konceptet”. Nina tycker att de marknadsför sig i god omfattning genom att finnas i många bra 

utvalda butiker med rätt koncept och rätt konkurrenter som hängs intill. Annars sker den största 

marknadsföringen via mejl och mässor, framförallt då Asien geografiskt ligger längre bort. 

Koolabah marknadsförs inte direkt till slutkonsument.  

Koolabah har lagt mest tid på försäljning som i största mån skett via mejl. ”Förr var det mer 

designprocessen som fick mest tid, och så vill jag gärna ha det, men det fungerar inte så när 

man är ett enmansföretag”. Det blir också en del resor till Asien i försäljningssyfte och se till att 

allt står rätt till. All den tiden som lagts märker företaget av i reslutat.”Det är viktigt att bygga 

en relation och hålla kontakten, har jag lärt mig med tiden”. ”Idag har vi vänt kappan efter 
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vinden och produktutvecklar de plagg som redan går bra och så har vi tagit bort de vi märkt inte 

fungerar”. Nina tror att deras konsumenter förknippar Koolabah med unisex, ergonomi och 

avskalat med en färgklick. Hon tror att Nina Persson (musikgruppen The Cardigans) hade varit 

en bra försäljningskanal för varumärket. ”Våra specialiteter är ballongbyxor och hoddies, 

kläder som barnen kan röra sig fritt i och dessutom växa med”. Kläderna är inte särskilt 

”barnsliga” de tillhör snarare ett designkoncept där en vild mix & match kan göras mellan 

kollektionerna. ”Jag gillar inte när ett plagg inte går att använda på sommaren bara för att det är 

designat för vinter, det är fel” säger Nina i intervjun.  

Varumärket började som hobbyverksamhet då Nina Wolf fick sitt första barn nere i Portugal 

och behövde sysselsättning på dagarna. Det började med ett koncept där hon fick möjlighet att 

designa själv. ”Det var mycket enkelt att starta företag nere i Portugal, men det var betydligt 

svårare att hålla det levande då företagskulturen är i förändring. Få skatter är de samma från 

månad till månad, vilket är ohållbart. Det är en stor fördel med Sverige”.  Koolabah anser att 

det mött ett behov på marknaden .  

Minirodinin är aningen billigare än Koolabah 

medans bobochoses är något dyrare i marknadens 

prissegment. Nina tror att de har ungefär 

likvärdiga leveranstider.  

Tillgänglighet blev en tankeställare för Nina 

under intervjun. Efter diskussion blev resultatet 

att företaget är otillgängliga då det är ett mindre 

företag som är produktutvecklare, vilket endast ger 

dem kontakt med kund då denna redan hittat till hemsidan och lagt beställning. Men Nina 

påpekar ringarna på vattnet som blir. ”Sydkoreas 

återförsäljare är mycket nöjda med konceptet, vilket 

gjort att det var förvånansvärt lätt att sälja in till 

Taiwan, det var en återförsäljare som kontaktade 

mig och inte tvärt om” 

Fråga: Varför skall en återförsäljare ta in varumärket 

Koolabah före konkurrenters produktsortiment? 

 

Direkta konkurrenter 

• Minirodini, bobochoses 

Indirekta konkurrenter 

• H & M, Lindex, Polarn och 
Pyret 

Bredd på kollektionen 

Rätt pris 

Kvalitet 

Rätt 
produkt, 

rättplats, i 
rätt tid 

 Figur 14 Marknadskonkurrenter. 

Figur 15 Svarar på frågan med rangordning 

uppifrån och ner. 
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Konkurrenterna är företagets förebilder, vissa av dem känner varandra eller har suttit i lokaler 

tillsammans, det finns en välvilja och god gemenskap vilket skapat tillförlitlighet och möjlighet 

att lära sig av varandra. Koolabah anser att deras konkurrenter har bra helhetskoncept och en 

röd tråd i sina kollektioner, det är genomtänkt och har stil, vilket är något att sträva efter själv. 

Det är inget som går att kopiera utan det är mer tankesättet hur jobbet skall gå tillväga som ger 

fördelen med att ha konkurrenterna att titta på. ”Vi har ändå någorlunda olika nischade 

produkter, vilket inte gör oss till direkta konkurrenter” sa Nina.  

När Nina är på säljmöte med en tänkt återförsäljare fokuserar hon på att förmedla ”tänket”- ett 

helhetskoncept, vad märket står för vilka värderingar som ligger bakom samt känslan av att 

vara en koolabah-kund. Det menar Nina på är vikten vid monterbygge på en mässa också, 

”tyvärr kan man inte bära med sig all rekvisita men visst gör vi vårt bästa att förmedla 

koolabah-känslan”. Det görs aktiva val av vilka andra konkurrenter som finns i samma butik 

och vilka varumärket hängs jämte, ”det är jätteviktigt för vår image” säger Nina under 

intervjun. Nina räknar att ungefär 1/3 av Sveriges barnbutiker skulle kunna lämpa sig för 

hennes produkter. När vi talade om vad som kunde gå fel under ett säljmöte tog Nina specifikt 

upp att Koolabah är på gång att introduceras för en agent i Dubai och Kuwait. Och med det 

faktum säger Nina att det är viktigt att veta vart kläderna tar vägen, möjligheten att ha koll på 

stylingen eller etniska/kulturella skillnader som kan ställa till det för försäljningen. Hon tycker 

att det är svårt att ha koll, vilket skapar en viss oro inför det annars väldigt glada beskedet att 

vidga marknader ytterligare. När vi går över på vad som gått lättare än vad företaget förväntat 

sig så nämner Nina återigen försäljningen, att återförsäljarna även ringer henne, ”det i sig har 

gjort det lättare för mig själv att lyfta luren och ringa nästa samtal”. Hon tror att det kan ha att 

göra med att hon träffade rätt i sitt koncept från början - rätt produkt, på rätt plats, i rätt i tid. 

Vad det gäller baseringsteorierna valde Koolabah behovsbaseringen vilken de tycker är deras 

styrka motiverat med ekologiskt, unisex, formlöst och lätt att växa i samt färgglatt som inte 

styrs av genus.   
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Fråga: Rangordna följande utifrån hur viktiga dessa är för att ert företag skall nå er tänkta kund, 

där den översta är viktigast och där den understa är minst viktig. 

Koolabah tror att sociala medier som facebook och bloggar är ett sätt att skapa trafik till sina 

försäljningskanaler. Nina nämnde specifikt Annini Bing. Speciellt i Finland anser hon att det 

gett resultat att ta hjälp av bloggvärlden.  

Nina tror att Koolabahs framtid ser än bättre ut, mycket för att hon själv har mer tid att ge då 

hon snart börjar jobba heltid igen. ”2008 var början på den ekonomiska krisen, det märktes då 

flera konkurrenter gick i konkurs, men 2012/2013 har varit en ny uppgång för små nystartade 

modeföretag, vilket ökar på bruset och gör det svårare att nå fram i mängden, speciellt att nå 

rätt kund. Dessutom pressar de stora kedjorna priset på produkterna speciellt de ekologiskt 

tillverkade, det tror jag kommer bli en motgång för oss småföretagare” sa Nina under intervjun. 

När frågan om vad som kommer gå lättare i framtiden svarade Nina att när företaget växer och 

rutiner kommer till för processerna så blir det enklare att vara företagare. Starten är tuffast, med 

tiden får man likväl förtroende hos kunderna. Nu går mycket automatiskt på räls, då företaget 

vet vad som ska till i kollektionerna. Nina rekommenderar andra småföretagare att nischa sig 

för att inte bli direkta konkurrenter med t.ex H &M och Lindex, gärna inom ekologi och då 

också dra nytta av de framsteg som de stora företagen gör. Vad det gäller käppar i hjulen så 

pratade Nina om etiketter, speciellt i andra kulturer och länder som har helt andra anvisningar 

än vad vi i Sverige har. Nina nämnde speciellt Ryssland, vilket är en marknad som varit 

svårhanterlig. I Japan t.ex. så får plaggen inte ens säljas om det inte hänger en informativ tag i 

plaggen. Dessutom tror Nina att administrativt arbete kommer att öka i framtiden (Wolf, 2013). 
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 Figur 16 Figuren rangordnar svaret på frågan. 
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6.3  Internationalisering 

Alla företagen har i åtanke att lansera internationellt. Somliga i Europa men likväl i Asien och 

USA. Några av företagen har kommit en bit på vägen medan somliga lyckats komma in med 

små andelar då webbshoparna lanserats i nya länder runt omkring Sverige. Exempel är 

nelly.com som nu finns på den norska, danska, tyska och finska marknaden utöver den svenska 

marknaden. Anna på Modeinkubatorn säger i sin intervju: ”Det är svårare att lansera ett 

varumärke i Sverige då svenskarna är ytterst blyga och försiktiga med att ta in nya märken, 

men vi rekommenderar alla att stabilisera företaget på hemmamarknaden innan de tar det 

vidare” (Giöbel, 2013). Koolabah, som har sina största försäljningssiffror i Asien tycker att det 

är tryggt att ha sitt företag i Sverige och påpekar även de privata fördelarna med nära till familj 

och vänner vilket hon anser vara viktigt. Dessutom tycker Nina att Sverige har bra initiativ för 

att kunna hjälpa småföretagare och stabilisera så gott som de kan (Wolf, 2013). Terese tycker 

att Diis internationalisering har gått bra och att det snart är dags att bredda i antalet marknader 

(Fredman, 2013).  Billy and I påpekar hanteringsfrågorna vad det gäller internationaliseringar. 

De är på gång på flertalet nya marknader och preciserar också vikten av att finnas på många 

marknader för att öka försäljningssiffrorna. Men hanteringen måste vara möjlig rent praktiskt. I 

USA finns det en större förfrågan på deras produkter och Adrian och Klara är i fas att ta beslut 

om varumärket tas till kontinenten. Adrian beskriver framtidens internationaliseringsplaner 

som: ”När hemmamarknaden går som ett själv spelande piano är det dags att se sig om efter 

nya marknader att ta andelar på”. Han tror att det finns en styrka i att det är ett svenskt 

varumärke och europatillverkat (Zethraeus, 2013).  

För att bli än mer internationaliserade vill Terese på Diis finnas tillgänglig, ställa ut på mässor 

och visa upp sig mer i press (Fredman, 2013). Koolabah rullar på och har ett större 

researcharbete för att kunna ta andelar i Kuwait och Dubai (Wolf, 2013). Billy and I vill 

stabilisera verksamheten, bygga kapitaltillskott och vara uthålliga (Zethraeus, 2013).  
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6.4  Möjligheter i sammanhanget 

6.4.1  Möjligheter via Modeinkubatorn i Borås 

 

6.4.2  Möjligheter i sammanhanget 

Företagen nämner följande specifikt (figur 17) som viktiga faktorer, vilka de erhåller från 

Modeinkubatorn i Borås. Det biståndet ger alla de tillfrågade företagen hopp om framtiden och 

syn på att de tar sig framåt genom egenuttryckta, lyckade resultat.  

Den hjälp som företagen erhåller från Modeinkubatorn benämns framförallt som 

tidsförkortande och som en avgörande faktor vilket gjort att dessa tre företag överlevet hittills 

på önskade marknader.  

Företagarna benämner också vikten av att få tillbaka Borås som textilcentrum och vilka effekter 

det kan komma att få. De är positiva till det nya Textil Fashion Center som kommer att stå 

färdigt för inflyttning under senare delen av 2013. 

(Fredman, 2013) (Giöbel, 2013) (Zethraeus, 2013) (Wolf, 2013) 

  

Kunskap 
Maskiner/studio 

Bolla idéer 

Kontaktnät 

Arbetsplats 

Hjälp Kontakt med 
marketplace 

företagarprocessen 

Textilprocess 

 Figur 17 Fokusgruppens egna ord om varför de vill vara en del av Modeinkubatorn i Borås 
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7.  Analys 

 

I analysavsnittet får författaren möjlighet att analysera sin studies resultat och utfall. Här tas 

syfte och frågeställning upp och ställs mot resultatet.  

 

7.1  Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur en entreprenör/ kreatör söker en, för företaget, 

anpassad produktplacering för att överleva i en konkurrensutsatt modebransch. Syftet skulle 

undersökas med en frågeställning som var formulerad: 

1. Hur upplever entreprenören/kreatören sin möjlighet att placera sin produkt på 

marknaden? 

2. Vad ser entreprenören/kreatören för hinder för att få produkten på marknaden? 

3. Vad ser entreprenören/kreatören för möjligheter i sammanhanget? 

Utifrån dessa punkter användes tre utvalda baseringsmodeller för positionering skrivna av 

Michel E. Porter. Med hjälp av dessa utformades intervjufrågor till en utvald fokusgrupp som 

skulle avgöra och bekräfta om teori och empiri går parallellt.  

 

7.2  Utfall 

7.2.1  Metoddiskussion 

Pilotstudien, gjordes på Anna Giöbel på Modeinkubatorn i Borås, var ett sätt att hantera första 

mötet mellan teori och empiri, där formuleringarna var för teoretiskt formulerade och därmed 

svårtolkade för entreprenören. Men under processen har pilotstudien agerat bro mellan den helt 

teoretiska världen (tidigare vetenskapliga artiklar) och praktikerna (de som agerar i 

företagsvärlden dagligen). 

 Michael E. Porter har välbeprövade teorier sedan tidigare och i detta utfall har hans teorier fått 

strukturera och precisera upp de små företagens produktplacerings val, då relativt nystartade 

verksamheter ofta kan upplevas som kaotiska och där saker och händelser ”bara” sker. Alla tre 

utfallen, från intervjuerna, hade varsin inriktning på positionering modellerna och når därmed 

sina kunder på kundens plan (se tabell 1 och intervjuerna under rubrik 6.) . 
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7.2.2   Repetition 

En del frågor ställdes flera gånger i intervjuerna med olika infallsvinklar i form av bra och 

dåligt. Under intervjuerna gav detta en möjlighet att diskutera frågorna och varför 

entreprenörerna/kreatörerna ansåg svaret som rättvist och ”sant”. Efter intervjuerna kunde 

likheter mellan företagen dras. Ett exempel är synsättet på konkurrenterna. Alla företagen såg 

sina konkurrenter som förebilder och fokuserade på att återanvända samma teori och 

tillvägagångssätt men skillnaden skulle vara att de gjorde sin produkt lite bättre och med lite 

bättre villkor än konkurrenterna.  

7.2.3  Generalisering 

Generaliseringen som kan dras företagen emellan är att en teori fungerar i enskild form, ett 

företag skall inte försöka nå alla, alltid på alla sätt. Företagarna trodde generellt inte att det 

handlade om rätt produkt på rätt plats i rätt tid, även om det som företagare idag handlar om att 

leverera en produkt som är i sin tid och som finns ett behov av.  

Företagarna förlitade enligt utfallet mer än hälften av sin försäljning till Internet, Billy and I 

motiverade det med att butikernas pålitlighet och existens är i förändring, vilket de andra 

företagen inte motiverade. Koolabah ansåg att Internet var bättre lämpat då deras försäljning 

sker på geografiskt avstånd. Alla företagarna ansåg internet som en bra kanal, bra då det ger 

tillgång till varumärket dygnet runt och från fler marknader samtidigt.  

 

Figur 18 Sammanställning och generalisering utifrån intervjuerna. 
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8.  Diskussion 

 

I diskussionsavsnittet hittar läsaren författarens reflektion på resultatet mellan teori och 

empiri. Teori och empiri diskuteras och metodval samt källkritik tas upp. 

 

8.1  Teori och Empiri 

Resultatet visar på att teorierna användes av företagen, en del mer medvetet än andra, men där 

linjen för användandet varit tydlig eller mycket tydlig då entreprenörerna/kreatörerna själva 

kunde härleda sina syn- och tillvägagångssätt till teorierna. Företagarna kämpar ännu med att 

hålla sig kvar på deras utvalda marknader och att få kapital att gå ihop med verksamheten. 

Företagarna själva är positiva till framtidens utskott och om ökade marknadsandelar. 

Entreprenörerna/kreatörerna som medverkat i denna studie har goda möjligheter att lyckas i 

framtiden med motiveringen; 

1) De är målmedvetna. 

2) De har med åren, ett ökat branschkunnande. 

3) De följer välkända positioneringsmodeller, vad gäller produktplacering, även om de gör det 

på olika sätt, enligt olika principer och tre olika teorier. 

4) De har hittat en målgrupp för sin produkt och följer kommunikationskanalerna där kunden 

finns. 

 

8.2  Metod- kritiska aspekter 

Med metodvalet var det lättare att närma sig djupare frågor och frågor runt omkring 

företagandet i helhet, vilket diskuterades under intervjuerna. Gällande 

entreprenörens/kreatörens möjligheter och synsätt på problem och motgångar, fick författaren 

större förståelse än om en kvantitativ metod valts. Då en av intervjuerna sattes via mejl, 

upptäcktes brister i svaren, där t.ex. allmän diskussion uteblev. Intervjun upplevdes som 

kvantitativ, då ställda frågor fick korta svar och där den intervjuade entreprenören undvek att 

svara på vissa specifika frågor. 

Ansatsen gav resultat med observationer som stämde överrens med teorierna. Inga nya teorier 

har tagits fram och resultatet svarar på författarens frågeställning och syfte. 
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8.3  Källkritik 

8.3.1  Intervjuer 

Sju företag fick förfrågan om ett önskat deltagande i studien. Tre av företagen kunde aktivt 

delta, ett av dem (Bellaochbastian) kunde inte geografiskt närvara och bad därmed att få svara 

på frågorna via mejl. Bellaochbastians svar kom i ja och nej form vilket gjorde att författaren 

hade svårt att få en helhet och känsla för hur företagarna upplevde sin samvaro som entreprenör 

och kreatör, de plockades därför också ut ur fokusgruppen. Ett företag ville vara anonymt, 

vilket då togs ut ur urvalsgruppen. Det sjunde och sista företaget kunde inte närvara pga. 

personliga förhinder. 

Förfrågan till fler företag med större geografisk spridning, kunde gett studien fler intervjuer och 

större möjlighet att generalisera, det skulle kunna ha korrigerat resultatet som idag uppnåtts, 

men de tre företag som intervjuats. Men då dessa tre haft en stor spridning i sitt användande av 

positioneringsmodellerna har ett pålitligt resultat ändå tagits fram.  

8.3.2  Vetenskapliga artiklar 

Utifrån de källor som valts ut har uppsatsen tagit form. Hade andra källor valts ut kan resultatet 

ha kommit att ändras något men inga större förändringar hade troligen förekommit. 

Positioneringsteorier går hand i hand med differentieringsteorier, som också kunde varit till stor 

användning för att nå ett resultat.  

En viktig aspekt i källorna är dateringen och ålder på materialet. Michael E. Porters artiklar är 

bland annat från 1996 och skrivna en tid innan de publicerade. Det gäller därmed att vara 

kritiskt granskande för att vara medveten om att enbart ta med det som än idag är aktuellt.  

 

8.4  Resultatet 

Med hjälp av intervjuerna har denna uppsats haft möjlighet att jämföra teori och praktik. 

Entreprenörerna/kreatörerna har med ett aktivt deltagande gett större förståelse för med- och 

motgångar som egenföretagare men också vilka skillnader de kan åstadkomma som individer 

helt beroende av personlighet och vilja. Den urvalsgrupp som deltagit har verkat i 

modebranschen vilket i dagens sammanhang är en turbulent bransch att befinnas i. Få 

investeringar sitter säkert vilket gör alla men speciellt småföretagare med litet kapital oroliga 

inför framtiden. De intervjuade företagen har passerat sin treårsdag, vilket enligt tidigare 

analyser, är ovanligt. Det tyder på att företagarna har en styrka i sin marknadsföring, sin 
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positionering och sitt varumärkesbyggande. Det tyder även till att det hittat rätt kundgrupp och 

rätt kanal att nå dem på. Företagarna nämner att de produktutvecklar med hjälp av 

försäljningssiffror om vad som sålt och inte sålts ur tidigare kollektioner. Det faktum gör att de 

nyskapade kollektionerna är än mer kundanpassade till den tänkta målgruppen, än de första 

kollektionerna som togs fram. 

Vad det gäller konkurrenterna så är alla de tillfrågade entreprenörer/kreatörer positiva till att 

följa en liknande väg. Författaren kan ställa sig frågande till om det är få som överlever. Om 

uppsatsens urvalsgrupp om tre företag följer ”fel” konkurrent vilka hypotetiskt sett senare går i 

konkurs finns två utfall för dessa tre företag: 1) likvärdig konkurs 2) ökad marknadsandel. 

 

9.  Slutsats 

I detta avsnitt redogör författaren för sina slutsatser av studien genom att refererar teori till 

empiri på deduktivt vis och svarar därmed på uppsatsens syfte.  

 

Författaren anser att validitet uppnåtts, att intervjuerna gett god förståelse för läsaren vad det 

gäller företagandets med- och motgångar i sin produktplacering på den tänkta marknaden. 

Syftet har besvarats med att entreprenören/kreatören produktplacerar i bästa möjliga mån på en 

annars turbulent och ostabil marknad som är i förändring. 

De tillfrågade företagen har överlevt den annars kritiska treårsdagen och arbetar dagligen för en 

stabil grund på allt fler och större marknader. Frågeställningen besvarades med att 

entreprenören/kreatören upplever att de har en svår väg att gå för att nå marknaden och 

kunderna, men att de har val att göra som kan vara avgörande för produktplaceringen gentemot 

konkurrenternas marknadsandelar.  

Många av de hinder som företagarna har nämnt härstammar i för litet kapital och oro kring 

osäkra investeringar med tanke på leverantörer som går i konkurs eller uppsydda kollektioner 

som aldrig kommer fram. Rädslan härstammar i att pengarna inte kommer åter i produkter och 

där med ingen möjlighet att öka på kapitalet med den tänkta vinsten. 

Svaret på frågan angående möjligheter i sammanhanget blir via figur 6.4.1 som beskriver 

företagarnas möjlighet i samband med Modeinkubatorns involvering. Entreprenören/kreatören 

har drömmar, mål och framtidsplaner vilket ger möjligheter i sammanband av modebranschen, 
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textil och att sätta Borås stad med omnejd på kartan. Ett av företagen uttryckte specifikt i 

intervjun: ”Det är i Borås kontakter och kunskap finns”.  

 

10.  Fortsatt forskning 

I det avslutande avsnittet läggs förslag fram på fortsatt forskning. 

 

10.1  På svenska 

För fortsatt forskning skulle en vetenskaplig studie kunna göras i tvärsnitt över områden som 

design, entreprenörskap, mode, textil produktutveckling och marknadsföring. Dessa områden 

implementerar olika ställningstagande som gemensamt kan bilda ett bättre helhetskoncept. Vid 

en sådan vetenskaplig studie ges en ökad förståelse för den annars komplexa och svårhanterliga 

textilbranschens alla led.  

10.2  In English 

For further research, a scientific study could be made of the cross-section of areas such as 

design, entrepreneurship, fashion, textile product development and marketing. These areas 

implement different position which together can build a better overall concept. Such study 

could provide a better understanding of the usually quite complex and intractable textile 

industry’s supply chain 
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Bilaga 1 

Intervjuformulär 

Del I 

1. Företagets namn 

2. Namn och ålder på dem som ingår i företaget? 

3. Högskoleutbildning - Design, ekonom, ingenjör? 

4. Hur länge har företaget existerat 

5. Hur många återförsäljare har ni? 

6. På vilka marknader finns ni? 

7. Varför är ni med i Modeinkubatorn? Förklara! 

Del II 

1. Genom vilka kanaler säljer ni? 

2. Varför har ni valt det sättet?  

3. Hur lång tid tog det från det att den första säljkollektionen var 

färdig till dess att era plagg eller sortiment hängde i butik/fanns 

i e-butik? 

4. Tog det lång tid innan ni sålde produkter via er valda kanal 

5. Hur marknadsför ni er? 

a) Återförsäljare 

b) Slutkonsument 

6. Vad har ni lagt mest tid på? Varför?  

7. Har det gett resultat? Om det har det, hur märkte ni det? 

8. Vad kostar ett plagg ur ert sortiment? 

9. Vad är det er målgrupp förknippar med er? 

10. Vad är ni specialiserade på? 

11. Vad gör er produkt unik? 

12. Gjorde ni en verifiering/marknadsundersökning före det att ni 

startade företaget, eller började det med hobbyverksamhet med 

försäljning till vänner och bekanta? 

13. (Vilken ände började ni i?) 
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14. Möter ni ett behov på marknaden? 

Del III 

1. Vilka upplever ni, är era direkta/indirekta konkurrenter? 

2. Hur stor är prisskillnaden till era konkurrenter? 

3. Hur lång leveranstid har ni gentemot era konkurrenter? 

4. Hur tillgängliga är ni, jämfört med era konkurrenter? 

5. Varför tycker du/ni att återförsäljare skall ta in din/er kollektion 

istället för konkurrenternas? 

a) Bredd i kollektionen 

b) Pris 

c) Kvalitet 

d) Rätt produkt, på rätt plats, i rätt tid 

6. Hur produktplacerar (positionerar) ni er idag gentemot era 

konkurrenter? Är de fiender eller förebilder? 

7. Vad tänker/tänkte ni var av vikt när ni sålde in er 

säljkollektion? 

8. Vad tror/trodde ni kunde gå snett på säljmötet? 

9. Vad gick lättare än ni trodde? 

10. Vilket av följande upplever ni vara er styrka? Förklara! 

a) Variationsbasering – Ni ger konsumenten ekonomiska 

fördelar (snabbare och/eller billigare än er konkurrent) 

b) Behovsbasering – Det finns en efterfrågan på er produkt 

och ni tillfredsställer detta behov med er produkt. 

c) Tillgångsbasering – Ni är tillgängliga via den 

kommunikationskanal som er kundgrupp använder sig 

av och det är därför er kund väljer er produkt.  
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11. Rangordna följande; utifrån hur viktiga dessa är för att ert 

företag skall nå er tänkta kund, där 1 är viktigast och 5 minst 

viktig. 

a) Kvalitet 

b) Pris 

c) Tillgänglighet 

d) Reklam 

e) Intern personal styrka (design) 

12. Hur tror du att man skapar trafik till sina försäljningskanaler? 

Del IV 

1. Hur upplever du/ni din/er framtid?  

2. Vad tror ni att ni kommer ha för motgångar i modebranschen? 

3.  Vad kommer att gå lättare för er i framtiden? 

4. Tror du att det kommer att bli tuffare att vara småföretagare 

inom modebranschen i framtiden? Förklara! 

5. Finns det någon aktör som kan komma att sätta ”käppar i 

hjulen”.  

6. Hur ser ni på en internationalisering av ert varumärke? 

7. Vad krävs för att ni skall komma dit? 

8. När tror du/ ni att ni kommer nå Break-even? 

9. När tror du/ni att ni kommer att kunna ta ut er första lön? 

Del V 

1. Var hittar jag mer information om ert företag? 

2. Om det kommet fram följdfrågor på denna intervju, finns det då 

möjlighet att komma i kontakt med dig/er igen? I så fall var? 
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Bilaga 2 
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Högskolan i Borås har flera utbildningar som bara finns hos dem och lockar därmed studenter 

nationellt och internationellt. De har 13 820 studenter och 690 anställda. Deras verksamhetsidé 

är att ”vara ett nyskapande professionslärosäte som i samverkan med näringsliv och den 

offentliga sektorn bedriva utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor 

samhällsrelevans”. De textila utbildningarna i Borås har anor sedan 1866 då den Tekniska 

Väfskolan grundades. Textilinstitutet tillkom 1936 och överfördes till Högskolan i Borås 1982, 

då som nu i skick av en egen institution. Namnet än idag är Textilhögskolan vid Högskolan i 

Borås och har utvecklats till en, även ur ett internationellt perspektiv, resursstark 

utbildningsinstitution inom det textila området.  

 

För tre år sedan fick Högskolan i Borås fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning. 

Rättigheterna berörde tre områden: biblioteks- och informationsvetenskap, resursåtervinning 

samt textil och mode. 

 

Utbildningarna på Textilhögskolan har stöd av och stöder även forskningsprofilen F:3, Fashion-

Function-Futures, som är en pådrivande och samlande kraft för utveckling av textil- och 

modesektorn genom strukturerad växelverkan mellan flervetenskapliga forskningsprojekt och 

entreprenörsdrivna utvecklingsprojekt. 

 

Utbildningen Textil produktutveckling med entreprenörskap innefattar såväl dagens som 

framtidens textila produkters värdekedja. Allt från idé till konsument. Detta gör att studenten 

går igenom hela värdekedjan dvs. (lättare form av)design, produktion, logistik, marknad och 

tillhörande tjänster. Det ingår följaktligen också organisation och styrning av textil- och 

moderelaterade försörjnings- och efterfrågningskedjor, med produktdesign, produktutveckling, 

tillverkningsprocesser, förädling, materialanskaffning, distribution och logistik, 

marknadsföring, marknadskommunikation och merchandising, retailing, konsumentanalyser. 

Även det omvända flödet i syfte att återskapa förlorat värde behandlas, som returhantering och 

organisation av återvinning. 

 

 


