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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om det finns behov av re-designade kläder och 

accessoarer för yogautövare i Göteborg. Den uppsamlade informationen användes för att 

bedöma möjligheten till att starta ett företag vars verksamhet bygger på försäljning av 

yogakläder- och accessoarer genom re-design av secondhandvaror.    

I den teoretiska referensramen beskrivs vad marknadsföringsmix innebär, vilken inkluderar 

konkurrensmedel som är viktiga när man vill starta ett nytt företag, nämligen de fyra p:na. Vi 

har fått fram resultatet av vår marknadsundersökning genom intervjuer med sex olika 

yogautövare. Genom att intervjua dessa personer har vi undersökt deras köpvanor, 

köpbeteende, kunskaper samt inställning till re-design och secondhand samt inställning till 

olika prisklasser. 

Genom vår studie har vi kommit fram till att det finns en för liten marknad i Göteborg för 

försäljning av re-designade yogakläder och accessoarer. De flesta föredrar vanliga sportkläder 

framför yogakläder och vad gäller accessoarer så anser de flesta att de inte slits så mycket och 

därför köps väldigt sällan. Däremot har vi kommit fram till att man kan fundera på att i sitt 

företag satsa på unika re-designade yogaaccessoarer av hög kvalitet som kan fungera som en 

imageskapare för företaget samtidigt som man breddar ut sitt sortiment med andra relaterade 

varor vilka troligen köps oftare och kan generera vinst, vilket dock måste undersökas 

närmare.  
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BEGREPPSDEFINITION 

Återanvändning

Användning av secondhandvaror, vanligtvis inom samma användningsområde som 

omfördelning och omförsäljning. (Fletcher 2008, s. 99) 

Återvinning

Användning av råmaterial för att tillhandahålla extra material till andra varor. (Fletcher 2008, 

s. 99)

Re-design  

re - förstavelse med betydelsen 'åter-', 'om-', 'tillbaka-', används för att beteckna återgång till 

ett tidigare tillstånd eller upprepning av en handling. (Nationalencyklopedin, 2014-05-08)

design - internationellt använd term för formgivning, dvs. gestaltning av hantverkligt eller 

industriellt framställda produkter och miljöer (Nationalencyklopedin, 2014-05-08)  

Re-design innebär att man använder sig av en eller flera befintliga produkter och skapar 

någonting nytt. 

Accessoarer för yoga 

Yogamattor, meditationskuddar, fodral för yogamattor och annan utrustning för yoga.
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INLEDNING

Miljömedvetenheten ökar i vårt samhälle och allt fler människor börjar ifrågasätta rådande 

normer inom klädindustrin. Bland annat är återvinning och återanvändning av 

secondhandvaror en viktig del av miljöarbetet som troligen kommer att växa mer i framtiden. 

(Ekström 2012, s. 119) Detta bekräftas av en nyligen publicerad artikel presenterad av Svensk 

Handel om ett gemensamt initiativ i textilbranschen för att skapa bättre förutsättningar för 

återanvändning och återvinning av textilier. Medverkan av så stora svenska företag som 

Boomerang, Gina Tricot, H&M, Ikea, Indiska, Kappahl, Lindex och Åhléns visar på att frågan 

om återvinning och återanvändning spelar en stor roll i dagens samhälle. (Svensk Handel 

2012)     

Enligt en ny studie av Ekström m fl, 2012 har det blivit mer modernt bland unga människor 

att handla på secondhand, eftersom det är trendigt att vara miljömedveten. Samtidigt visar 

andra resultat från denna studie att många inte handlar på secondhand eftersom de tycker att 

det är ohygieniskt och visar att man har sämre ekonomi. (Ekström 2012, s. 110) Den bilden 

bekräftas av en annan rapport, Henriksson m fl 2010, som visar att secondhand handeln nu 

ligger helt rätt i tiden, men man måste söka nya vägar inom den kommersiella 

secondhandbranchen, eftersom secondhandbutiker har ett dåligt rykte. Och som en möjlig 

lösning på problemet föreslår rapporten att en bättre idé skulle vara  re-design av kläder - en 

affärside som marknaden är redo för.  (Henriksson 2010, s. 44)

Som bevis på detta börjar det dyka upp allt fler företag som arbetar med re-design  av 

secondhandvaror, t.ex. Studio Re:design i Borås (www.epi.vgregion.se), Stormhund i Karlstad 

(www.stormhund.se ) och CreAnima i Göteborg (www.creanima.se ) En studie av Odqvist m 

fl 2013 undersökte konsumtionsalternativ re-design genom att använda företaget Studio 

Re:design som ett exempel. Rapportens författare bedömer att re-design inte är något som 

konsumenter känner till och att en affärside som bygger på re-design är olönsam, men 

samtidigt kommer de fram till att möjligheter finns för kommersialisering av denna affärsidé i 

framtiden. (Odqvist & Ljungqvist 2013, s. 34) 
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Miljömedvetenhet skiljer sig mycket mellan olika målgrupper. Till exempel visar en 

amerikansk  marknadsanalys från 2008 att yogautövare är bland de särskilt miljömedvetna 

konsumenterna. (Lingley 2009, s. 11) Även om det saknas en motsvarande svensk 

undersökning så kan man anta att svenska konsumenter har liknande beteende och därför är 

de en trolig målgrupp för secondhandvaror och re-designade kläder och accessoarer. Därför 

kommer vi i denna rapport att göra en marknadsundersökning för re-designade kläder och 

accessoarer för yoga.

SYFTE

Syftet med denna uppsats var att analysera en marknad för re-designade yogakläder och 

accessoarer i Göteborg.

FORSKNINGSFRÅGOR

För att nå uppsatsens syfte har vi under marknadsundersökningen tagit ställning till följande

frågor: 

1. Finns det behov av att köpa re-designade yogakläder och accessoarer i Göteborg?

2. Finns tillräckligt marknadsunderlag för att sälja re-designade yogakläder- och accessoarer i

Göteborg?

3. I vilken prisklass ska varorna ligga i? 

4. Var köper man yogakläder och accessoarer?

5. Vilka aktiviteter ska företaget genomföra för att nå sina kunder?

MATERIAL

Det empiriska materialet som uppsatsen bygger på består av intervjuer med sex yogautövare 

och  sekundärkällor i form av vetenskapliga rapporter och tidigare uppsatser som  undersökte 

återvinning, återanvändning och re-design av secondhandvaror samt konsumenternas 

beteende när det gäller konsumtion av secondhandvaror och re-designade varor.
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METOD

Kvalitativa metoder kan hjälpa oss att få en bättre förståelse av det samhälle vi lever i och hur 

enskilda människor, grupper och institutioner handlar och påverkar varandra. Forskarens 

uppfattning eller tolkning av information står i grunden av en kvalitativ undersökning. 

(Holme 1997, s. 76)  För att genomföra vår marknadsundersökning kommer vi att använda 

oss av tre kvalitativa metoder: intervju, analys av information och källanalys. Vi anser att vi 

på det sättet kommer att kunna ge tydliga svar på de forskningsfrågor som ställs. 

Intervju

Utgångspunkten för en intervju är ofta att forskaren undrar hur en viss samhällsföreteelse tar 

form för att bättre kunna förstå det som sker. (Holme 1997, s. 99) I vår undersökning vill vi 

förstå hur yogautövare tänker och agerar och varför de agerar på ett visst sätt när det gäller 

konsumtion av yogakläder och accessoarer. Vi har valt semistrukturerade intervjuer vilket 

innebär att samma frågor ställdes till alla yogautövare. Frågorna hade öppna svarsmöjligheter 

och gav människor chans att delger sin åsikt.  

Urvalet av undersökningspersoner brukar göras systematiskt utifrån vissa medvetet 

formulerade kriterier som är teoretiskt och strategiskt definierade. (Holme 1997, s. 101) I vår 

studie har vi gjort ett urval av undersökningspersoner utifrån det att de alla tränar yoga, 

eftersom yogautövare är mer medvetna än andra människor om kläder och accessoarer för 

yoga.   

Analys av information 

Analysen av informationen brukar ske efter det att insamlingen är avslutad och intervjuer är 

genomförda , eftersom informationen sällan föreligger i någon ordnad och systematiserad 

form. (Holme 1997, s. 146) Vi kommer att analysera uppsamlade data utifrån de frågor som 

ställs.  

Källanalys

En källa är ett historiskt dokument. Det innebär att källan återspeglar de uppfattningar och 

den kunskap som finns i ursprungssituationen. (Holme 1997, s. 138) Med hjälp av källanalys 

kan vi tolka informationen som gäller undersökningsområdet. Källor som man bör kunna lita 

på är vetenskapliga verk (sekundärkällor) där man kan förutsätta att författaren hade varit 
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särskilt noga med att granska, kontrollera och jämföra alla uppgifter. (Ejvegård 2003, s.18) I 

vår uppsats har vi analyserat sekundärkällor i form av vetenskapliga rapporter och tidigare 

uppsatser som undersökt återvinning, återanvändning och re-design av secondhandvaror samt 

konsumenternas beteende när det gäller konsumtion av secondhandvaror och re-designade 

varor. 

AVGRÄNSNINGAR 

Vi har valt att utföra våra intervjuer i Göteborg eftersom vi har en lokal kännedom av staden

vilket hjälpt oss att hitta personer att intervjua. Vi har valt den staden baserat på det faktum att

Göteborg är en storstad med en stor spridning av olika folk med olika bakgrund, livsstil,

köpvanor och dylikt och kan därför komma att ge oss ett rättvisande resultat.

I våra intervjuer har vi valt att intervjua just sex personer eftersom vi anser det vara det ideala 

antalet personer i detta sammanhang; det är tillräckligt många för att få ett rättvisande resultat 

men tillräckligt få för att hinna med alla intervjuer samt utföra dem i lugn och ro och 

verkligen avsätta tid för varje individ. Att ett så pass litet antal människor skulle räcka för att 

delta i våra intervjuer stöds av vad Mc Cracken har att säga om kvalitativa studier, han menar 

nämligen att kvalitativa studier ofta omfattar ett litet antal personer, men i gengäld försöker 

man undersöka dessa desto djupare - ”the less is more” (Mc Cracken, 1988).

TEORI

Med hjälp av en marknadsundersökning kommer vi att ta reda på om det finns ett behov och 

en marknad för re-designade kläder och accessoarer för yogautövare i Göteborg. Behovet och 

marknaden är två stora aspekter som spelar en viktig roll när man vill introducera ett nytt 

företag på marknaden, men det är inte bara de som utgör de viktiga faktorerna. 

Konkurrensmedel som produkt, pris, plats och påverkan spelar också en avgörande roll. 

Därför har vi bestämt oss för att använda en teori som gäller marknadsföringsmix i vår 

undersökning. Med hjälp av intervjuer med yogautövare vill vi försöka förstå deras behov och 

skapa en välfungerande marknadsmix, som passar bra för företaget vars verksamhet bygger 

på försäljning av re-designade kläder och accessoarer för yoga.   
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Marknadsföringsmix 

Marknadsföringsmix är en blandning av konkurrensmedel som företaget använder i sin 

marknadsföring. När man pratar om marknadsföringsmix utgår man ofta från en teori som 

kallas för ”de fyra p:na” och som inkluderar fyra komponenter: produkten, priset, platsen och 

påverkan.. Tankesättet med en mix av fyra ingredienser presenterades i början av 1960-talet 

av E. Jerome McCarthy, professor vid Michigan State University. (Gezelius 2011, s. 185) 

Produkt

Produkt är en vara eller en tjänst eller en kombination av dessa. (Gezelius 2011, s. 166) 

Produkten består av tre delar: kärnprodukt (den grundläggande uppgift en produkt är avsedd 

att utföra), påtaglig produkt (kvalité, design, förpackningen, funktioner) och utökad produkt 

(leveransvillkor, krediter, service efter köpet, garantier). 
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Pris

Priset kan vara: kostnadsbaserat, konkurrensbaserat och värdebaserat. Dessutom finns det två 

olika prisstrategier vid introduktion av en ny produkt: skumning (då sätter man ett högt 

introduktionspris och satsar på att det finns många kunder som kan betala mer för att få vara 

först) och penetrering (då sätter man ett lågt introduktionspris för att snabbt lägga hela 

marknaden under sig). (Gezelius 2011, s. 177)  

Plats

Med plats menas tillgänglighet som innefattar lokalisering, öppettider, telefontider och 

möjligheten till annan kommunikation. (Gezelius 2011, s. 181) 

Påverkan 

Påverkan är alla aktiviteter som kommunicerar produktens eller tjänstens fördelar till kunder 

(personlig försäljning, direktmarknadsföring, sales promotion, public relations, annonsering). 

REFERENSER

Vi  har använt oss av fyra huvudsakliga referenser i vår rapport: forskningsrapport ”Mot en 

mer hållbar konsumtion” av Ekström m fl, 2012; forskningsrapport ”Nätverk, trådar och 

spindlar” av Ekström m. fl, 2012; kandidatuppsats ”Vad gör vi med våra kläder när vi anser 

dem vara konsumerade?” av Henriksson & Kechalanlo, 2010;  kandidatuppsats ”Re-design” 

av Odqvist & Ljungqvist, 2013.

Dessa referenser är relevanta för vår undersökning eftersom de analyserar konsumenternas 

beteende när det gäller konsumtion av secondhandvaror och re-designade varor samt 

sammanfattar olika synvinklar av återvinning, återanvändning och re-design av 

secondhandvaror. Därför kan dessa efterforskningar bidra till att belysa våra forskningsfrågor 

och vårt syfte.   
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EMPIRI

I denna del presenterar vi intervjuer som vi har genomfört med yogautövare. För att 

undersöka vilka åsikter som finns angående re-designade kläder och accessoarer för yoga har 

vi genomfört sex stycken intervjuer. Alla personer som intervjuats tränar yoga och bor i 

Göteborg. Bland de intervjuade yogautövarna finns fyra kvinnor i ålder 26 - 30 år och två 

män 29 -36 år. Intervjuerna bestod av nio frågor (se Bilaga). Dessa frågor baserades på våra 

teoretiska referensramar. Målet med intervjuerna var att få svar på forskningsfrågor 

formulerade i denna studie samt att genom analys uppnå uppsatsens syfte. 

Intervju nr 1

Kön man  Ålder 36 

Jag använder vanliga sportkläder när jag tränar yoga. Jag köper kläder för yoga en gång per 

år. Assessorer för yoga köper jag nästan aldrig, eftersom jag går till en yogastudio där de har 

allt som jag behöver. Ja, jag vet vad re-design av secondhandvaror betyder och är intresserad 

av att köpa re-designade yogakläder och accessoarer om jag tycker om hur de ser ut. Jag 

köper kläder och accessoarer för yoga mest i fysiska butiker. Nej, jag handlar aldrig på 

secondhand. Jag brukar köpa kläder och accessoarer för yoga i en prisklass ”upp till 400 Kr”. 

Information hittar jag i yogatidningar och på Facebook. 

Intervju nr 2

Kön kvinna Ålder 30

Jag använder vanliga sportkläder och kläder för yoga. Jag köper kläder för yoga fyra gånger 

per år, men accessoarer köper jag ganska sällan. Ja, jag vet vad re-design av secondhandvaror 

betyder. Jag köper aldrig på secondhand och är inte intresserad av att köpa re-designade 

kläder för yoga eftersom jag inte gillar secondhandvaror. Jag brukar handla i fysiska butiker. 

En prisklass ”upp till 400 Kr” passar mig. Jag brukar hitta information på nätet. 
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Intervju nr 3

Kön kvinna Ålder 29 

Jag använder vanliga sportkläder. Kläder köper jag en gång per år. Jag använder inte så många 

accessoarer för yoga och köper de sällan. Re-design betyder att man syr om gamla kläder. Ja, 

det skulle vara bra att köpa re-designade varor för yoga om kläderna och accessoarerna är av 

bra kvalitet. Jag köper accessoarer på nätet och kläder i fysiska butiker. Jag handlar nästan 

aldrig på secondhand. Jag köper varor för yoga i en prisklass ”upp till 400Kr”. Jag hittar 

reklam på nätet. 

Intervju nr 4

Kön kvinna Ålder 29

Jag använder ”större” och mer flexibla träningskläder. Jag köper inte så ofta kläder för yoga, 

kanske någon gång per år. De slits ju inte så mycket. Accessoarer köper jag också kanske en 

gång per år. De slits ju inte så mycket som sagt. Jag tror att jag vet vad re-design betyder. Man 

har sytt om / ändrat / förbättrat varor som någon redan använt. Jag tror det i alla fall att jag är 

intresserad av att köpa re-designade yogakläder och accessoarer. Jag köper yoga-prylar på 

nätet och kläder i fysiska butiker. Jag köper inte på secondhand just nu. Min prisklass är 

”400Kr -800Kr”. Jag söker info på nätet, läser reviews och olika kommentarer i forum.

Intervju nr 5

Kön man Ålder 28

Jag använder yogabyxor, breda och lösa. Jag köper sällan kläder för yoga. Jag har köpt en 

yogamatta i ull som jag haft i flera år. Jag vet inte vad re-design av secondhandvaror betyder 

och är inte intresserad av att köpa re-designade varor. Jag köper varor på min yogastudio. Jag 

handlar inte på secondhand.  Prisklass ”400Kr -800Kr” passar mig. Jag brukar inte ta till mig 

så mycket av sådan information. Det jag sett är i enstaka yogatidningar och yogastudior. 

Intervju nr 6

Kön kvinna Ålder 26

Jag använder vanliga sportkläder, sällan yogakläder. Jag köper kläder för yoga två gånger per 

år. Accessoarer köper jag sällan. Re-design är att man syr om secondhandkläder tror jag. Jag 

köper kläder och accessoarer för yoga på nätet.  Jag är intresserad av att köpa re-designade 
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varor för yoga, om jag gillar prylarna och om de ligger i den prisnivån som passar mig. Ja, jag 

köper ofta kläder i secondhandbutiker bland annat kläder för yoga. Jag köper varor i en 

prisklass ”upp till 400”. Jag hittar information i yogatidningar och genom reklam i 

yogastudior.  

ANALYS AV INTERVJUER   

I denna del analyserar vi intervjuerna med yogautövarna.  

Den första frågan var :”Använder du yogakläder eller vanliga sportkläder när du tränar 

yoga?” Bara två yogautövare svarade att de använder yogakläder. Majoriteten av 

yogautövarna svarade att de använder vanliga sportkläder när de tränar yoga. 

Den andra frågan var:”Hur ofta köper du kläder för yoga?”. Majoriteten svarade att de köper 

kläder för yoga en gång per år eller sällan och bara en person köper yogakläder fyra gånger 

per år. En kvinna påpekade att yogakläder inte slits så mycket.  

Nästa fråga gäller inköp av accessoarer för yoga: ”Hur ofta köper du accessoarer för yoga 

(meditationskuddar, yogamattor osv)?”.  Tre personer svarade att de sällan köper accessoarer 

för yoga medan de tre andra tillfrågade gav följande svar: ” Kanske en gång per år. De slits ju 

inte så mycket...”; ”Nästan aldrig. Jag går till en yogastudio där de har allt som jag behöver”; 

”Jag har köpt en yogamatta i ull som jag haft i flera år.”

Den fjärde frågan var angående re-design: ”Vet du vad re-design av secondhandvaror 

betyder?”.  Fem av sex yogautövare svarade ”ja” på denna fråga.

Nästa fråga gällde den möjliga marknaden för re-designade kläder och accessoarer för yoga: 

”Är du intresserad av att köpa re-designade yogakläder och accessoarer?”. Fyra av sex 

yogautövare svarade att de är intresserade.

Den sjätte frågan var: ”Var köper du kläder och accessoarer (på nätet eller i fysiska 

butiker)?”. Tre personer svarade att de köper varor för yoga i fysiska butiker, två personer 
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svarade att de köper kläder för yoga i fysiska butiker och accessoarer på nätet samt en person 

svarade att han köper varor i sin yogastudio. 

Den sjunde frågan gällde inköp av secondhandvaror: ”Köper du kläder och accessoarer för 

yoga i secondhandbutiker?”. Bara en av de intervjuade svarade att hon köper varor för yoga i 

secondhandbutiker.   

Nästa fråga gällde priset på varor för yoga: ”I vilken prisklass brukar du köpa kläder och 

accessoarer för yoga?  Upp till 400Kr/400Kr - 800Kr/Högre än 800 Kr ”. Fyra av de 

intervjuade svarade att de köper kläder och accessoarer för yoga i en prisklass upp till 400Kr 

och två personer är redo att betala från 400Kr till 800Kr.  

Den sista frågan var: ”Var brukar du hitta information om butiker/varumärken som säljer 

kläder och accessoarer för yoga (yogamässor, yogatidningar, reklam i yogastudior osv)?” Vi 

fick följande svar: ”Yogatidningar och på Facebook”; ”På nätet”; ”Reklam på nätet”; ”Jag 

söker info på nätet, läser reviews och olika kommentarer i forum”; ”Jag brukar inte ta till mig 

så mycket av sådan information. Det jag sett är i enstaka yogatidningar och yogastudior”; ” 

Yogatidningar och reklam i yogastudior”.

ANALYS AV REFERENSER 

I denna del analyserar vi vetenskapliga rapporter och tidigare uppsatser som undersökt 

återvinning, återanvändning och re-design av secondhandvaror samt konsumenternas 

beteende när det gäller konsumtion av secondhandvaror och re-designade varor.   

Forskningsrapport ”Mot en mer hållbar konsumtion” av Ekström m fl, 2012

Ekström m fl har gjort en undersökning i form av en enkätstudie där de frågat olika människor 

om de använder secondhandkläder eller ej. De som svarade nej blev tilldelade ytterligare 

frågor om varför de inte gör det (Ekström 2012, s. 61). Undersökningen visade att det blivit 

mer modernt bland unga människor att handla på secondhand, eftersom det är trendigt att vara 

miljömedveten. Samtidigt visar andra resultat från denna studie att många inte handlar på 

secondhand eftersom de tycker att det är ohygieniskt och visar att man har sämre ekonomi. 
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(Ekström 2012, s. 110). Dessutom har Ekström m fl. genomfört en enkätstudie i vilken man 

frågat 689 personer om de handlat kläder på secondhand någon gång under det senaste året. 

De som svarade att de hade gjort det, fick frågan om hur ofta de gör det, och de vanligaste 

svaren var "varje år" eller "mer sällan än så", vilket med andra ord betyder att de som handlar 

på secondhand gör det sällan. (Ekström 2012, s. 58-59) Denna enkätstudie visade att minde än 

en fjärdedel av respondenterna hade köpt kläder på secondhandbutiker vid något tillfälle det 

senaste året. (Ekström 2012, s. 103)   

Forskningsrapport ”Nätverk, trådar och spindlar” av Ekström m. fl, 2012 

En studie av Ekström m fl. tydliggör att många faktorer spelar en stor roll i ökningen av 

återvinning och återanvändning  i samhället. Bland andra faktorer är marknadsföringens roll 

central för att göra konsumenter medvetna om vilket miljöproblem kläder och textil i soporna 

utgör, men också genom att kommunicera till konsumenterna att det finns alternativ såsom 

återanvändning och återvinning. (Ekström 2012, s. 124) 

Kandidatuppsats ”Vad gör vi med våra kläder när vi anser dem vara konsumerade?” av 

Henriksson & Kechalanlo, 2010  

Henriksson m fl. har genomfört en marknadsunderökning i form av en enkätstudie i vilken de 

riktade sig till kvinnor mellan 16-64 år. De ställde bland annat frågor om hur mycket kläder 

kvinnorna handlar per månad, vad de gör av sina gamla kläder, om de handlar på secondhand, 

om de kan tänka sig att få sina kläder omgjorda till ett annat plagg och om miljön spelar en 

roll i deras sätt att hantera och använda kläder. (Henriksson 2010, s. 34-35) Undersökningen 

visade att majoriteten sällan handlade i secondhandbutiker. (Henriksson 2010, s. 38) 

Dessutom kom de fram till i sin studie att secondhandhandeln nu ligger helt rätt i tiden, men 

man måste söka nya vägar inom den kommersiella secondhandbranchen, eftersom 

secondhandbutiker har ett dåligt rykte. Och som en möjlig lösning på problemet föreslår 

rapporten att en bättre idé skulle vara  re-design av kläder - en affärsidé som marknaden är 

redo för.  (Henriksson 2010, s. 44)  
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Kandidatuppsats ”Re-design” av Odqvist & Ljungqvist, 2013 

En studie av Odqvist m fl. har undersökt konsumtionsalternativ re-design genom att använda 

företaget Studio Re:design som ett exempel. Dessutom genomförde de kundintervjuer med 

sex  kvinnor mellan 20-30 år i vilken de bland annat ställde frågan: "vet du vad re-design är?" 

Frågan ställdes till sex kvinnor mellan 20-30 år. (Odqvist & Ljungqvist 2013, s. 12) 

Rapportens författare bedömer att re-design inte är något som konsumenter känner till och att 

en affärsidé som bygger på re-design är olönsam, men samtidigt kommer de fram till att 

möjligheter finns för kommersialisering av denna affärsidé i framtiden. (Odqvist & 

Ljungqvist 2013, s. 34) Studien visade att bara två personer av sex var helt säkra på vad re-

design av secondhandvaror betyder. Följaktligen konstaterade denna studie att re-design av 

secondhandvaror fortfarande var ett relativt okänt begrepp för majoriteten av människor. 

(Odqvist & Ljungqvist 2013, s. 29) De intervjuade hade kunnat tänka sig att köpa re-

designplagg men andra faktorer som utseende på plagget, passform och pris, prioriteras. 

(Odqvist & Ljungqvist 2013, s. 25) En studie av Odqvist m fl. visade att för att kunna 

genomföra re-design som affärsidé måste konsumenterna vara beredda att betala vad det 

kostar, vilket är svårt i dagens samhälle där människor är vana att konsumera kläder till ett 

lågt pris. (Odqvist & Ljungqvist 2013, s. 34)  

AVSLUTANDE DISKUSSION 

Finns det behov av att köpa re-designade yogakläder och accessoarer i Göteborg?

I vår undersökning kom vi fram till att en av sex yogautövare ofta handlar kläder i 

secondhandbutiker, bland annat kläder för yoga. Detta är ett vanligt köpbeteende bland 

konsumenter i Sverige. Exempelvis visar en enkätstudie av Ekström m fl.  2012 att minde än 

en fjärdedel av respondenterna hade köpt kläder i secondhandbutiker vid något tillfälle det 

senaste året. Också i samma studie angav majoriteten att de shoppade secondhandvaror en 

gång per år, eller mer sällan än så. (Ekström 2012, s. 103)  Den bilden bekräftas av en annan 

enkätstudie, Henriksson m fl. 2010, som visar att majoriteten sällan handlar i 

secondhandbutiker. (Henriksson 2010, s. 38) Allt detta tyder på att yogautövare inte är mer 

miljömedvetna än andra konsumenter i Sverige när det gäller inköp av kläder i 

secondhandbutiker. 
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Vidare visade våra intervjuer att fem av sex yogautövare vet vad re-design av 

secondhandvaror betyder. Detta skiljer sig från en tidigare studie av konsumtion av re-

designade varor bland vanliga konsumenter i Sverige av Odqvist m fl. 2013, som visar att 

bara två personer av sex var helt säkra på vad re-design av secondhandvaror betyder. 

Följaktligen konstaterade denna studie att re-design av secondhandvaror fortfarande är ett 

relativt okänt begrepp för majoriteten av människor. (Odqvist & Ljungqvist 2013, s. 29)  

Baserat på detta visar vår studie att yogautövare är mer medvetna om re-design av 

secondhandvaror än andra konsumenter i Sverige.

Vår undersökning visade även att fyra av sex yogautövare är intresserade av att köpa re-

designade kläder och accessoarer för yoga. Men det är viktigt att betona att för tre av de fyra 

respondenterna  är sådana faktorer som kvalitet, utseende och prisnivå också viktiga. Med 

andra ord betyder det att re-design inte är en huvudfaktor som påverkar konsumenternas val. 

Detta bekräftas också av en studie av Odqvist m fl. 2013 som visade att de intervjuade hade 

kunnat tänka sig att köpa re-designplagg men att andra faktorer som utseende på plagget, 

passform och pris,  prioriteras. (Odqvist & Ljungqvist 2013, s. 25) Allt detta tyder på att det 

finns intresse för re-designade kläder och accessoarer för yoga men att det inte är den 

avgörande faktorn.  

Trots att sådana viktiga faktorer som kvalitet, pris och design påverkar konsumenternas val av 

kläder och accessoarer för yoga anser vi att det finns ett behov av re-designade yogakläder 

och accessoarer på marknaden i Göteborg. Vår undersökning visar att även om yogautövare 

inte är mer miljömedvetna än andra konsumenter i Sverige när det gäller inköp av kläder i 

secondhandbutiker är de mer medvetna om re-design och är intresserade av att köpa re-

designade kläder och accessoarer för yoga. Därför måste det företag som vill bygga sin 

verksamhet på försäljning av re-designade kläder och accessoarer för yoga ta hänsyn till 

ovanstående faktorer och konsumentbeteende. 
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Finns tillräckligt marknadsunderlag för att sälja re-designade yogakläder- och accessoarer 

i Göteborg? 

Vår undersökning visar att det finns en för liten marknad för re-designade yogakläder och 

accessoarer i Göteborg. Som vi nämnt tidigare är fyra av sex yogautövare redo att köpa re-

designade varor för yoga. Samtidigt på frågan ”Använder du yogakläder eller vanliga 

sportkläder när du tränar yoga?” svarade bara två yogautövare att de använder yogakläder. 

Majoriteten av yogautövarna svarade att de använder vanliga sportkläder när de tränar yoga. 

När det gäller frågan ”Hur ofta köper du accessoarer för yoga (meditationskuddar, yogamattor 

osv)?” svarade fyra av de intervjuade att de sällan köper accessoarer för yoga och två 

personer köper yogaprylar 1-2 gånger per år.  Detta förklaras av det faktum att 

”yogaaccessoarer inte slits så mycket”. Därför anser vi att marknaden för den typen av kläder 

och accessoarer antagligen är för liten i Göteborg för att vara tillräckligt lönsam.   

Om ett företag vill syssla med re-designade varor för yoga måste det därför satsa på 

accessoarer (yogamattor, meditationskuddar osv)  med en unik design och bra kvalitet. Även 

om dessa produkter inte kommer att generera stor vinst, kan man fundera på möjligheten att 

använda dem som imageskapare för företaget samtidigt som man breddar ut sitt sortiment 

men andra relaterade varor, så som örtte,  rökelse, doftljus, osv. Dessa yoga- och 

avkopplingsrelaterade produkter köps troligen oftare av konsumenter och kan därför  

användas i vinstgenererande syfte. Dock måste detta förslag undersökas närmare i en annan 

marknadsstudie. Vad gäller yogakläder så tror vi att trots att vår undersökning indikerade en 

tämligen liten marknad för den typen av varor, kan det vara en bra idé att ändå ha vissa 

yogaplagg i sitt sortiment för att göra det bredare och tillfredsställa alla potentiella kunders 

behov. Den föreslagna strategin kan hjälpa företaget att skapa en image av ett unikt företag 

som säljer re-designade kläder och accessoarer för yoga samt göra det lönsamt.    

I vilken prisklass ska varorna ligga i? 

Varor som produceras individuellt kostar mer än massproducerade varor. En unik design och 

en hög kvalitet kräver alltid mycket arbete, speciellt när det gäller re-design av 

secondhandvaror, eftersom i detta fall produceras varje enskilt plagg individuellt vilket 
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dessutom gör produktionen mer kostsam i jämförelse med massproduktion. Detta bekräftas av 

en studie av Odqvist m fl. 2013, som visar att för att kunna genomföra re-design som affärsidé 

måste konsumenterna vara beredda att betala vad det kostar, vilket är svårt i dagens samhälle 

där människor är vana att konsumera kläder till ett lågt pris. (Odqvist & Ljungqvist 2013, s. 

34) Därför anser vi att re-designade varor för yoga med en unik design och en hög kvalitet ska 

ligga i en högre prisklass (mer än 800 Kr) trots att vår studie visade att yogautövare  inte är 

redo att betala mer än 800 Kr för yogavaror. För att lösa detta problem är det viktigt för 

företaget att välj rätt prisstrategi så att man inte förstör sina möjligheter att vara 

konkurrenskraftig. Företaget ska alltså välja en prisstrategi som kan locka kunder och göra 

företaget lönsamt. 

Var köper man yogakläder och accessoarer?    

Vår undersökning visade att yogautövare använder både fysiska butiker och internet för sina 

inköp av yogavaror. Tre personer svarade att de köper varor för yoga i fysiska butiker, två 

personer svarade att de köper kläder för yoga i fysiska butiker och accessoarer på nätet samt 

en person svarade att han köper varor i sin yogastudio. Därför är det viktigt för företaget att 

bestämma genom vilka kanaler det kommer att sälja sina varor. Företaget kan sälja varor 

direkt till konsumenterna genom en egen butik , det kan agera genom återförsäljare (t.ex. 

yogastudior) eller sälja varor i egen internet butik. (Gezelius 2011, s. 181) 

Vilka aktiviteter ska företaget genomföra för att nå sina kunder? 

Listan med aktiviteter som kan hjälpa företaget att nå och påverka sin målgrupp kan vara 

lång. Vår undersökning visade att yogautövare använder olika källor för att hitta information 

om yogakläder och accessoarer så som: reklam i yogatidningar, reklam på Facebook och 

internet, reklam i yogastudior, kommentarer i forum. Därför tycker vi att företaget ska 

använda följande  marknadsföringskanaler för att nå sina konsumenter: 

- Aktiv närvaro i sociala medier. Detta tycker vi är absolut nödvändigt i dagens samhälle 

och Facebook, Twitter och Instagram är de bästa nätverk för marknadsföring av sitt företag.  
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- Annonsering. Det är en självklar del av den påverkan företaget ägnar sig åt. (Gezelius 2011, 

s. 184) Företaget kan placera annonser i yogatidningar och på internet. 

- Reklamblad. Med hjälp av reklamblad i yogastudior kan företaget vända sig direkt till sin 

målgrupp.  

Marknadsföringsmix 

Det är viktigt att skapa en välfungerande marknadsföringsmix för att vara konkurrenskraftig 

på marknaden i Göteborg och nå sin målgrupp. Dessa konkurrensmedel som produkt, pris, 

plats och påverkan spelar en viktig roll i företagets agerande och kommer att diskuteras vidare 

i vår uppsats.

Produkt

När det gäller identifikation av en produkt som kan passa till marknaden måste man 

identifiiera tre beståndsdelar: kärnprodukt, påtaglig produkt och utökad produkt . (Gezelius 

2011, s. 166) Kärnprodukten i vårt fall är kläder och accessoarer för yoga, som uppfyller den 

grundläggande uppgiften för varor av denna kategori, vilket är att vara mjuka och bekväma. 

Den påtagliga produkten är en unik design av hög kvalitet som grundas på re-design av 

secondhandvaror. Slutligen kan den utökade produkten innehålla bland annat öppet köp och 

bytesrätt. 

Pris

Eftersom det är en ny produkt som ska ut på marknaden kan företaget välja en prisstrategi 

som heter penetrering. Det betyder att företaget ska sätta ett lågt introduktionspris som passar 

kunder för att lägga marknaden under sig. (Gezelius 2011, s. 177) Detta kan företaget göra 

med hjälp av en introduktionsrabatt på 50% på alla re-designade varor. Under 

introduktionsfasen ska företaget betona fördelar med unika re-designade produkter både för 

miljö och människa samt försöka informera folk om återvinning och återanvändning. På detta 
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sätt kan företaget nå marknaden med sina unika re-designade produkter och höja priser efter 

introduktionsfasen. 

Plats

Företaget ska använda båda dessa försäljningskanaler: internet och fysiska butiker. Idag 

använder sig fler och fler företag av hybridkanaler där man säljer både genom återförsäljare 

men även direkt till kunder, exempelvis via nätet. (Gezelius 2011, s. 181) Vi tycker att det är 

en klok strategi för ett nystartat företag att sälja genom återförsäljare, eftersom det kräver 

stora investeringar för att öppna en egen butik. På så sätt kan re-designade varor för yoga vara 

tillgängliga för kunder som gillar att handla i fysiska butiker samt att företaget kan ha en 

direkt kontakt med kunder genom en egen internetbutik.

Påverkan 

I sin marknadsföring ska företaget betona fördelarna med de unika re-designade produkterna 

både för miljö och samhälle samt försöka informera folk om återvinning och återanvändning 

av secondhandvaror. Ekström m fl. visade att marknadsföringens roll är central för att göra 

konsumenterna medvetna om vilket miljöproblem kläder och textil i soporna utgör, men också 

genom att kommunicera till konsumenter att det finns alternativ såsom återanvändning och 

återvinning. (Ekström 2012, s. 124) På så sätt kan företaget påverka konsumenternas beteende 

och göra det trendigt att handla re-designade varor för yoga. 

SLUTSATS

Syftet med denna uppsats var att analysera en marknad för re-designade yogakläder och 

accessoarer i Göteborg. Vi har gjort en marknadsundersökning, som genomfördes med hjälp 

av intervjuer med yogautövare för att ta reda på hur deras köpvanor, köpbeteende, kunskaper 

och inställning till re-design och secondhand samt inställning till olika prisklasser ser ut. Den 

uppsamlade informationen användes för att besvara uppsatsens forskningsfrågor.
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Det visade sig att det finns intresse för re-designade yogakläder och accessoarer i Göteborg, 

men faktorer som kvalitet, utseende och prisnivå är också viktiga för yogautövare, vilket 

innebär att re-design är inte en avgörande faktor som påverkar konsumenternas val. Däremot 

kom vi fram till att det finns en tämligen liten marknad för den typ av produkter, eftersom de 

flesta yogautövare föredrar exempelvis vanliga sportkläder framför yogakläder och köper 

väldigt sällan accessoarer för yoga.  Vår studie visade att yogautövare använder både fysiska 

butiker och internet för sina inköp av yogavaror och är inte redo att betala mer än 800 Kr för 

yogavaror. Yogautövare använder olika källor för att hitta information om yogakläder och 

accessoarer så som: reklam i yogatidningar, reklam på Facebook och internet, reklam i 

yogastudior, kommentarer i forum, därför företaget som bygger sin verksamhet på re-design 

av seconhandvaror för yoga kan genomföra sina aktiviteter genom sociala medier, 

annonsering i yogatidningar och reklam i yogastudior. 
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Bilaga 

Frågor till yogautövare:

1. Använder du yogakläder eller vanliga sportkläder när du tränar yoga? 

2. Hur ofta köper du kläder för yoga? 

3. Hur ofta köper du accessoarer för yoga (meditationskuddar, yogamattor osv)? 

 

4. Vet du vad re-design av secondhandvaror betyder? 

5.  Är du intresserad av att köpa re-designade yogakläder och accessoarer?

6. Var köper du kläder och accessoarer (på nätet eller i fysiska butiker)?

7. Köper du kläder och accessoarer för yoga i secondhandbutiker?   

8. I vilken prisklass brukar du köpa kläder och accessoarer för yoga? 

Upp till 400Kr           400Kr - 800Kr             Högre än 800 Kr    

9. Var brukar du hitta information om butiker/varumärken som säljer kläder och accessoarer 

för yoga (yogamässor, yogatidningar, reklam i yogastudior osv)?    
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