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______________________________________________________________________ 

 

 

Vi går Butikschefsprogrammet med inriktning mot mode och textil och har valt att utar-

beta en affärsidé. Uppsatsens ämne är till viss del redan givet i och med vår utbildning, 

där arbetet ska ha en inriktning mot detaljhandeln. 

 

Idag befinner sig modedesigners på en tuff marknad, där konkurrensen är hård och det 

kan vara svårt att etablera sig på den svenska modemarknaden. Oetablerade designers 

efterfrågar därför en tjänst som hjälper dem med arbetet som tillkommer runt design-

processen. Marknadsföring och försäljning av deras alster anser de vara en av de svåras-

te bitarna att själva kunna hantera. 
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Klädkedjorna dominerar modemarknaden, men trenden går mot ett allt mer personligt 

mode, vilket gör att vi anser att det finns en lucka på marknaden. Därför syftar uppsats 

till att undersöka om det finns en potential att starta upp en butik i Göteborg, som säljer 

oetablerade designers alster som bidrar till originalitet och mångfald inom modeindu-

strin. Den affärsidé vi har utformat grundar sig därför på att vi som ett detaljistföretag 

ska tillhandahålla design från oetablerade designers och förmedla den till konsument. Vi 

vill på det sättet ta vara på all den talang som finns hos Sveriges modedesignsskolor. Då 

vi anser att det finns en allt för dålig koppling och integration mellan näringslivet och 

den akademiska världen.  

 

I empirin har vi använt oss av kvalitativa intervjuer med modedesignstudenter på Tex-

tilhögskolan (THS) i Borås, för att skapa en bild av hur de uppfattar sin nuvarande si-

tuation och framtid. Det här för att vi ska kunna utveckla vår affärsidé i linje med deras 

önskemål. Vidare har vi genomfört telefonintervjuer för att skapa oss en bild av fastig-

hetsmarknaden i centrala Göteborg. Vi har även använt oss av en kvantitativ metod i 

och med en marknadsundersökning som vi genomfört i vårt valda område, i syfte att 

testa vår potentiella målgrupp och om det finns ett intresse för vår idé.  

 

Resultatet av våra frågeställningar visar att både designers och konsumenter har en posi-

tiv uppfattning om och visar ett intresse för vår affärsidé. Konsumenterna upplever att 

det saknas unika plagg på marknaden och kan tänka sig att handla alster från oetablera-

de designers. Vidare anser modedesignstudenterna att det saknas en distributionskanal, 

som kan sälja deras designade kreationer och som har en förståelse för hur de vill verka 

och bli exponerade på modemarknaden. 
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1 Inledning 

För att presentera vårt ämnesval till den här uppsatsen, kommer vi att börja med att 

föra fram vår problembakgrund och problemdiskussion, samt vårt syfte. Vi tar även upp 

de begrepp som vi anser att vi behöver förklara, samt ger en översikt av vårt arbete i 

dispositionen. 

1.1 Problembakgrund 

Enligt rapporten Mode Svea av Sundberg (2006) har Sveriges modeindustri en omsätt-

ning på miljardbelopp, tack vare många små och stora framgångsrika företag. Enligt Lil-

jenberg (2008) uppgick modekonsumtionen av kläder i Sverige år 2007 till 59,7 miljar-

der kronor. Den genomsnittliga summan som svensken spenderade på kläder var samma 

år 8000 kronor.  

 

Designers har genom tiderna skapat kläder för att väcka uppmärksamhet, skapa ny-

fikenhet och ett värde för konsumenten. Som oetablerad designer kan det idag vara svårt 

att nå ut på modemarknaden. För att få en snabb respons och kontakt med sin konsu-

ment måste designerna kunna marknadsföra sig och sin design. De kommunikationska-

naler som finns idag är fler än förr, men det betyder inte alltid att det är lättare att för-

medla sitt budskap. 

 

Som färdigutbildad, men oetablerad designer kan det vara svårt att marknadsföra och 

sälja sig själv för att ta klivet ut på arbetsmarknaden med sin egen design. Vägen har 

många hinder, som kan göra att designern inte tar steget fullt ut och satsar på sin karriär. 

Uttrycket - syns du inte, så finns du inte, stämmer väl in på hur modebranschen fungerar 

idag. 

 

Att mode och textilindustrin börjar få allt högre status, kan förklaras med ett ökat intres-

se för utbildning inom mode och textil. Det ställs nu högre krav på kunskap, förståelse 

och ett eget designspråk hos designers för att lyckas i branschen. Även kunskap om hur 

branschen fungerar, ger klara fördelar för den som vill starta upp ett eget företag.  
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Idag har 70 procent av designerna i Sverige investerat i en högskoleutbildning inom 

mode och textil (Sundberg, 2006). Ofta ligger fokus på den kreativa designprocessen 

och utbildningarna tar mer sällan upp de ekonomiska och säljande delarna som behövs 

för att etablera ett varumärke och starta eget företag. Att ta hand om de många uppgifter 

som tillkommer utöver designarbetet när det gäller att driva ett företag, gör det svårt att 

klara de första åren som egenföretagare, då ungefär 75 procent av tiden går åt till andra 

saker än designarbetet (Sundberg, 2006). 

 

Då kedjorna näst intill dominerar på marknaden, med låga priser och en hög modegrad i 

sitt utbud, blir det svårt att konkurrera med en design som befinner sig på en hög nivå 

vad det gäller idé- och kvalitet (Sundberg, 2006). Vi anser att det här har en hämmande 

effekt på innovation och originalitet inom designområdet. 

Modeindustrin är en föränderlig process och att kunna uttrycka sina åsikter och sin per-

sonlighet är viktigt för att individen ska kunna kommunicera med sin omvärld. Att 

mode blivit alltmer accepterat och även kommit in i de akademiska kretsarna, visar vart 

trenden är på väg. Mode och design har spelat och kommer att spela en stor roll för 

människan, i samhällets olika sammanhang och historiska skeden.  

1.2 Problemdiskussion 

Dagens modemarknad har utvecklas snabbt vad det gäller konsumtion, krävande kon-

sumentbeteende och kollektionslanseringarnas höga tempo, vilket innebär att designers i 

en allt högre takt måste leverera nya alster. Att kunna möta sin konsument och förstå 

vad han eller hon söker och hur ett behov uppstår är viktiga delar som ska tas i beakt-

ning när designern skissar fram morgondagens kollektioner.  

Textilhögskolan är en utbildningsinstitution där flera delar av textilkedjan är represente-

rade genom olika utbildningar. Som studenter får vi ta del av andra studenters kreativi-

tet, och se deras produkter på THS. Genom vår idé skapar vi förutsättningar för att bju-

da in konsumenter till en värld där kreativiteten och modedesignstudenters produkter 

blir tillgängliga.  

Vi eftersöker en bättre koppling mellan den akademiska världen och näringslivet, där 

företag främjar den talang och kunskap som finns.  
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Ett sätt att hjälpa och underlätta för designers att kunna fortsätta sin verksamhet är att 

skapa fler positiva och givande möten där kontakter kan knytas mellan designers och 

marknaden. Samarbeten kan verka sporrande och utvecklande, samt förbättra chanserna 

för designern att bli morgondagens stora namn. 

Både etablerade och oetablerade designers anser att ett av de största problemen de stöter 

på idag är hur de ska få ut sina produkter till butik och konsument. Att få hjälp med 

marknadsföring och försäljning är således efterfrågat. Idag är 99 procent av de plagg 

som designats inom modeindustrin avsett för kedjedistribution (Sundberg, 2006). Det 

gör att designers som vill satsa på sitt eget designspråk, kan få det svårt att hitta distri-

butionskanaler att nå ut igenom som kan tänka sig att sälja designerns egna alster. 

Kedjorna är de stora arbetsgivarna för de designers som tar examen, och många väljer 

bort att starta eget. Att verka för designers som vill förmedla sitt eget designspråk, istäl-

let för att arbeta för en kedja, anser vi vara en intressant affärsidé som kan gynna mång-

falden inom konfektionsbranschen. 

Vi anser därför att det finns en lucka på marknaden, där det borde finnas butiker som 

säljer oetablerade designers egna alster och föra fram den talang som finns på Sveriges 

designskolor. Vi vill därför undersöka om det finns ett underlag för att starta en distribu-

tionskanal i form av en butik, där vi säljer oetablerade designers alster. 

1.3 Problemformulering 

För att konkretisera vår problemdiskussion har vi valt att ställa följande frågor: 

• Finns det intresse hos modedesignstudenter på Textilhögskolan i Borås, av att få 

hjälp att sälja sina alster under och efter studietiden? 

• Finns det potential att etablera en butik som säljer unik modedesign i Göteborg? 

1.4 Syfte 

Syftet är att undersöka om det finns underlag för att starta en butik inom modeindustrin 

som säljer oetablerade designers alster i Göteborg. 
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1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att göra vissa avgränsningar i den här uppsatsen. 

• Vår undersökning grundas på intervjuer av modedesignstudenter på Textilhög-

skolan i Borås. 

• Vår marknadsundersökning baseras på konsumenter i Göteborg. 

• Vi kommer enbart att sälja våra produkter genom butik i Göteborg, dock kom-

mer vi inte att beröra butiksutformning.  

• Till en början har vi valt att enbart sälja enstycksplagg från oetablerade desig-

ners.  

• Vi har valt att fokusera på kvinnor och män i åldrarna 20-40 år. 

• Vi har valt att inte gå närmare in på den ekonomiska planen, utan enbart ta fram 

uppgifter angående marknaden i Göteborg. 

1.6 Begreppsdefinitioner 

Under den här delen har vi valt att förtydliga de begrepp som kommer att användas i 

uppsatsen.  

• Oetablerade designers har vi valt att definiera som de designers som idag inte 

finns tillgängliga för konsument på ett kommersiellt och systematiskt sätt (Egen 

definition). 

• SME, Small Mediumsized Enterprises kan definieras som ett litet eller medel-

stort företag som mäts efter antalet anställda där gränsen för ett SME är 250 an-

ställda (Doole & Lowe, 2004). 

• Respondenter är de personer som har intervjuats av oss i våra undersökningar 

(Egen definition).  

• THS är en förkortning vi kommer att använda för Textilhögskolan i Borås, vilket 

är en utbildningsinstitution inom det textila området. (http://www.hb.se, 2008) 

• Vi har valt att definiera textilindustrin som den del av industrin som förädlar fib-

rer till textila material (Egen definition).  

• Vi har valt att definiera modeindustrin som länken mellan textilindustrin och 

konsumenten (Egen definition).  

• ”Word of mouth” är ett begrepp som innebär verbal informationsspridning mel-

lan personer (Rosen, 2002). 
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• Med begreppet kunder menar vi de oetablerade modedesigners som vi ämnar 

samarbeta med (Egen definition). 

• Med begreppet konsumenter menar vi de personer som handlar i vår butik (Egen 

definition). 

• En industri innehåller företag som är inom samma bransch och erbjuder produk-

ter som kan agera som substitut till varandra (Aaker, 2001). 

• TEKO står för Sveriges Textil- och Modeföretag, vilket är den gemensamma 

bransch- och arbetsgivarorganisationen för svenska textil- och modeföretag 

(http://www.teko.se, 2008). 

• Unika kläder har vi valt att definiera som plagg som enbart finns i ett fåtal ex-

emplar (Egen definition).  

1.7 Disposition 

Inledning 

Här presenterar vi vår problembakgrund och problemdiskussion som leder fram till våra 

problemformuleringar och vårt syfte. Även begreppsdefinitioner och disposition finns 

representerade under den här delen. 

 

Metod 

Här presenterar och motiverar vi vårt val av metod utifrån de valda undersökningsmeto-

derna. 

 

Teoretisk referensram 

För att skapa oss en bakgrund av hur olika teorier kan användas i utformning och ut-

veckling av en affärsidé, presenterar vi de verktyg vi använder och resonerar kring.  

 

Empiri 

I empirin redovisar vi det material som vi har fått fram i våra intervjuer och undersök-

ningar, för att sedan besvara våra problemformuleringar. 
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Analys 

Här analyserar vi resultatet som vi har fått fram under den empiriska delen, samt drar 

slutsatser utifrån vår teoretiska referensram. Det gör att vi kan svara på syftet och pro-

blemformuleringarna som vi ställt upp.  

 

Slutdiskussion 

Under det här kapitlet diskuterar vi vad vi kommit fram till i form av empirisk data för 

att besvara våra problemformuleringar och uppnå vårt syfte.  

 

Källförteckning 

Här ges en utförlig redovisning av de källor vi använder oss av i uppsatsen, i form av 

litterära, elektroniska och muntliga källor.  

 

Bilagor 

Här presenterar vi våra intervjufrågor, enkäten till marknadsundersökningen samt frå-

gemallen för telefonintervjuerna. 
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2 Metoddiskussion 

Under metoddiskussionen presenterar vi olika metoder, samt vilka metoder vi använder. 

Vi har även valt att ta upp aspekter kring uppsatsens tillförlitlighet samt källkritik.  

2.1 Datainsamling 

Det finns olika sätt att samla information på, exempelvis experiment, enkäter, databaser 

eller intervjuer. Tre parametrar spelar in vid informationsinsamling: kostnad, kvalitet 

och tillgänglighet. Om en parameter prioriteras sker det ofta på bekostnad av de båda 

andra och därför bör valet baseras på situationen. (Eriksson, Wiedersheim-Paul, 2006) 

2.1.1 Enkät och intervju 

Enkät och intervju är datainsamlingsmetoder som kan användas separat eller i kombina-

tion. Båda bygger på frågeformulär och liknar därför till viss del varandra, men det finns 

också sådant som skiljer dem åt. (Patel, Davidson, 1994) 

 

Med intervjuer menas vanligtvis den metod som innebär ett personligt möte mellan in-

tervjuare och respondent. Det finns många variationer inom de två teknikerna, exempel-

vis så kan metoden “enkät under ledning” användas, vilket innebär att intervjuaren be-

söker respondenten som själv får besvara ett formulär, men kan få hjälp med frågeför-

tydningar etc. (Patel, Davidson, 1994) 

 

Besöksintervjuer kan användas för frågor av komplicerad karaktär, där respondenten 

även kan få frågorna i förväg. Kroppsspråket tillför ytterligare nyanser till svaren och 

intervjuaren kan följa upp frågor och använda hjälpmetoder som exempelvis bilder och 

skalor. Däremot kan den här metoden innebära höga kostnader i och med eventuella re-

sor. Intervjuaren kan påverka respondenten och känsliga frågor kan bli svårare att ställa 

då det inte finns någon anonymitet. Dessutom kan det vara svårt att få tid med respon-

denten. (Eriksson, Wiedersheim-Paul, 2006) 

 

Telefonintervjuer har fördelar på grund av att den låga kostnaden per intervju och ofta 

en hög svarsfrekvens. Liksom vid besöksintervjuer kan intervjuaren följa upp frågor, 

men kan inte använda hjälpmetoder som exempelvis bilder.  
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Alltför komplicerade frågor, liksom känsliga frågor kan här vara svåra att ställa. (Eriks-

son, Wiedersheim-Paul, 2006) 

 

Postenkäter är användbara för frågor med långa svarsalternativ, samt att anonymitet 

kan garanteras som gör att känsliga frågor är lättare att ställa. Här kan bilder och skalor 

användas som hjälpmedel. Däremot kan insamlingen ta lång tid, och svarssituationen är 

okontrollerad, det vill säga att det inte är helt säkert vem som svarat. Det blir ofta låg 

svarsfrekvens och det är svårt att följa upp frågor. (Eriksson, Wiedersheim-Paul, 2006) 

 

Till en början bör syftet med intervjun eller enkäten klargöras och hur materialet ska 

användas, för att sedan bestämma vilken grupp undersökningen ska fokusera på och av-

gränsas till. Därtill hur många observationer som ska genomföras, vilken som är den 

bästa metoden, exempelvis personliga intervjuer eller brevenkäter. Huruvida frågefor-

muläret ska ha fasta svarsalternativ eller ge möjlighet till fritt formulerade svar och hur 

frågorna ska överlämnas till respondenten: direkt vid frågesituationen eller i förväg. När 

undersökningen är genomförd följer bearbetning av informationen. Dock är det inte sä-

kert att all den insamlade informationen är användbar. Områden som bör kontrolleras är 

att det är rätt person som svarat och att svaren är korrekt ifyllda. Bortfall av information 

ska hållas på så låg nivå som möjligt, och bedömning av i vilken grad bortfall inverkar 

på utredningens slutsatser bör göras. (Eriksson, Wiedersheim-Paul, 2006) 

2.1.2 Kvalitativa 

Vid kvalitativa datainsamlingsmetoder eftersträvas att respondentens svar ska återspeg-

las så bra som möjligt. Därför eftersträvas att insamlingen sker under så vardagliga for-

mer som möjligt, samt att respondenten ska ha stor frihet att utforma sina egna uppfatt-

ningar. Genom det här blir informationen trovärdig, dock kan frågan ställas om den är 

allmängiltig. (Holme & Solvang, 1997) Den kvalitativa metoden för datainsamling har 

ett förstående syfte och bygger på djupgående information från ett fåtal individer. (Patel, 

Davidson, 1994)  
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2.1.3 Kvantitativa 

Till skillnad från den kvalitativa metoden har den kvantitativa ett mer förklarande syfte 

där insamlad data omvandlas till siffror och diagram. (Patel, Davidson, 1994) Här har 

det i förväg bestämts vilka frågor som skall ställas, och vilka svar som är tänkbara.  

Det här utan att ta hänsyn till om respondenten tycker att frågorna är viktiga eller svaren 

relevanta. (Holme & Solvang, 1997) 

2.1.4 Primär- och sekundärdata 

Primär- och sekundärdata är två sätt att klassificera empiriska data, där primärdata avser 

direkta observationer och förstahandsrapporteringar och sekundärdata indirekta obser-

vationer. (Eriksson, Wiedersheim-Paul, 2006, Patel & Davidson, 1994) 

 

Primärdata syftar till data som inte finns tillgänglig sedan tidigare, det vill säga som 

samlas in för första gången. Enkäter, intervjuer och observationer är exempel på datain-

samlingsmetoder som kan användas. Det är vanligt att kombinera olika metoder, till ex-

empel att försöka få svar via telefon från respondenter som inte svarat på en postenkät. 

(Dahmström, 2005) 

 

Sekundärdata är redan insamlad data, från exempelvis register eller officiell statistik. 

Den här typen av undersökningsmetod kallas även för skrivbordsundersökning. Kontroll 

bör alltid göras om och i vilken mån redan existerande statistik kan ge de svar som be-

hövs. Befintlig data kan behöva bearbetas och sammanföras från flera register eller da-

tabaser och kan även fungera som ett komplement till primärdataundersökningar. 

(Dahmström, 2005) 

2.1.5 Vårt val av datainsamling 

Vi har valt att genomföra 16 stycken besöksintervjuer med modedesignstudenter från 

Textilhögskolan i Borås, för att kunna skapa oss ett bra underlag för vår undersökning. 

Det här gör vi för att kunna förklara frågorna, ställa följdfrågor och få en kvalitativ un-

dersökning. Därtill har vi försök att få en jämn fördelning av respondenter, så att de re-

presenterar alla tre årskurser i modedesignprogrammet. Vidare har vi valt att utföra en 

kvantitativ marknadsundersökning i en utvald del av Göteborgs centrum.  
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Undersökningen utförs i form av en enkätundersökning och för att få fram en represen-

tativ bild av shoppingvanorna för människorna som rör sig i området, har vi samlat in 

168 stycken enkätsvar. I diagram 12 baseras resultatet på 62 enkätsvar, då frågan ställ-

des enbart den 14 maj 2008. För marknadsanalysen har vi valt att ställa frågor till fas-

tighetsrelaterade företag i form av telefonintervjuer. 

2.2 Forskningsansats 

Arbetet har en deduktiv ansats. Den deduktiva ansatsen innebär att med hjälp av befint-

lig teori dra slutsatser om enskilda fall (Chalmers, 1999).  

2.2.1 Vårt val forskningsansats 
Centralt i arbetet finns ett frågeformulär riktat till textil- och modedesignstudenter på 

Textilhögskolan i Borås. Det ska ge oss empiri i form av förstahandsdata och är tänkt att 

ligga till grund för den vidare utvecklingen av affärsidén.  

 

Formuläret (se bilaga nr.1) har vi reviderat efter samtal med vår handledare Martin 

Behre och synpunkter från testpersoner som har anknytning till branschen. Vårt mål 

med formuläret är att undersöka om den studerande delen av il Nuovo potentiella de-

signleverantörer finner affärsidén intressant och få ett underlag för hur vi ska vidareut-

veckla idén. Vi har valt att genomföra intervjuerna med designstudenter från Textilhög-

skolan för att smidigt kunna genomföra de intervjuer vi behöver på grund av effektivi-

tets- och tidsskäl. Frågeformuläret kommer att ligga till grund för intervjuerna, som kan 

betraktas som djupa och kvalitativa. Intervjun är strukturerad med öppna frågor i syfte 

att få en översikt av attityden hos den undersökta gruppen och för att de själva ska re-

flektera över nuläget och sina behov.  

2.3 Uppsatsens tillförlitlighet 

För att en uppsats ska vara tillförlitlig är det viktigt att undersökningsområdet är rele-

vant för ämnet, att inhämtat material är tillförlitligt och objektivt balanserat. Nedan för-

klarar vi begreppen validitet, reliabilitet och objektivitet. 
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2.3.1 Validitet 
Med begreppet validitet menas den valda undersökningsmetodens förmåga att mäta det 

som ska undersökas. Inre validitet syftar till att det som är definierat som mätobjekt går 

att mäta och överensstämmer med det som faktiskt mäts. Yttre validitet syftar till hur 

väl mätningen genomförs och hur utslaget överrensstämmer med verkligheten. (Eriks-

son & Wiedersheim-Paul, 2006) Systematiska mätfel kan göra att ett resultat som verkar 

vara 100 procent fritt från slumpmässiga mätfel fortfarande inte ger någon garanti för 

perfekt validitet. Resultatet kan visa samma resultat om och om igen, men finns där ett 

systematiskt mätfel så blir det upprepade resultatet automatiskt felaktigt. Det är sällan 

möjligt att helt kunna vara säker på att det uppmätta resultatet har total validitet. Då får 

validiteten istället uppskattas, vilket betyder en temporär förtroendeförklaring för resul-

tatet. Därmed kan det betraktas som en pågående process utan egentligt slut, eftersom 

skattningarna behöver göras varje gång det sker en mätning. (Söderlund, 2005) 

2.3.2 Uppsatsens validitet 
Våra intervjuer baseras på den studerande delen av de oetablerade designers som vi 

vänder oss till. Den inre validiteten består då i att vi räknar den här gruppen som en stor 

del av den totala grupp som vi tänkt rikta oss till när det gäller designmaterial till före-

taget. Vi anser vidare att resultatet från undersökningen kommer att ge oss den informa-

tion vi behöver för att avgöra hur vi ska gå vidare med att utveckla vår affärsidé, vilket 

ger yttre validitet vid en tillräcklig svarsfrekvens. Den övriga information som vi an-

vänder oss av söker vi i till exempel kurslitteratur och annat publicerat material. Vi strä-

var efter att använda många olika källor, primära så väl som sekundära för att uppnå god 

validitet. 

2.3.3 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär att mätinstrumentet ska ge tillförlitliga och stabila utslag. (Eriksson, 

Wiedersheim-Paul, 2006) Det här uppnås genom att eftersträva en så liten avvikelse 

från det uppmätta värdet och det verkliga värdet som möjligt. Genom att genomföra fle-

ra mätningar av samma företeelse framkommer i vilken utsträckning det verkliga värdet 

och det uppmätta värdet differentierar på grund av slumpmässiga mätfel (Söderlund, 

2005). Metoden bör, för att ha hög reliabilitet, vara oberoende av undersökare och even-

tuellt också den undersökta enheten som exempelvis personer och organisationer. 

(Eriksson, Wiedersheim-Paul, 2006) 
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2.3.4 Uppsatsens reliabilitet 
I och med att intervjuerna och marknadsundersökningen reflekterar respondenternas 

uppfattningar och åsikter vid det valda tillfället, så kan resultatet förändras om frågorna 

skulle upprepas vid ett annat tillfälle. Vår avsikt är att få fram ett uppdaterat underlag 

och nå förståelse, inte att få fram ren statistik och vi anser således att reliabiliteten är 

god. 

2.3.5 Objektivitet 
Neutralitet och balans är viktigt för att undersökaren inte ska påverka slutresultatet, utan 

kunna betrakta frågor från andras perspektiv. (Eriksson, Wiedersheim-Paul, 2006) 

2.3.6 Uppsatsens objektivitet 
Våra intervjuer och vår marknadsundersökning kommer att genomföras av en eller två 

personer, via personliga möten eller via telefon och kommer därmed inte vara anonym. 

Det här kan påverka den intervjuade personen och därmed försämra objektiviteten. 

Dock hoppas vi genomföra intervjuerna med en neutral inställning och givetvis upp-

muntra ärliga svar.  

2.4 Källkritik 

Här gör vi en utvärdering av de källor som vi använt oss av och resonera kring om de är 

relevanta, valida och reliabla.  

Under arbetets gång har vi samlat in data i form av djupintervjuer, telefonintervjuer och 

en marknadsundersökning för att kunna uppnå vårt syfte. Vissa metodval har valts bort 

under arbetets gång, då de har ansetts orelevanta för den här uppsatsen. Vidare har vi 

försökt i den mån det går att använda oss av så aktuell litteratur som möjligt, dock har 

det ibland varit svårt att hitta den specifika och den mest aktuella litteraturen inom vårt 

ämnesval. 

 

Djupintervjuerna med respondenterna på THS, genomför vi för att undersöka om det 

finns designers som är intresserade av att sälja sin design till vår butik. Vi anser att in-

tervjuerna är relevanta för att vi ska få kunskap om det finns ett kundunderlag som kan 

och är intresserade av att sälja sin design.  
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För att ta reda på det här genomför vi 16 stycken kvalitativa intervjuer, där vi intervjuar 

drygt 50 procent av det totala antalet modedesignstudenter på THS. Validiteten på in-

tervjuerna anser vi därför vara hög, samt att intervjuerna har utförts djupgående, för att 

få en förståelse för hur modedesignstudenterna tycker och tänker. Vidare intervjuar vi 

respondenter från alla tre årskurser, för att få ett så jämt utslag som möjligt. Vi har strä-

vat efter en hög objektivitet genom att ha öppna frågor, samt testfrågor som är mer in-

riktade på vår affärsidé. 

 

Telefonintervjuerna utfördes med fastighetsrelaterade bolag i Göteborg, för att ta reda 

på hur situationen för butikslokaler är i centrala Göteborg. Det här är relevant för oss, då 

vi vill veta hur marknaden ser ut, om det är lätt eller svårt att få en lokal samt hur myck-

et det kostar att etablera en butik Göteborg.  

 

Vi anser att marknadsundersökningen är relevant, för att få en bra bild av hur markna-

den ser ut och om det finns potential för vår affärsidé. Dock brister den i validitet, där 

en relativt liten del i jämförelse med den valda marknadens omfattning är tillfrågade. 

Därtill har vi inriktat oss på en bestämd målgrupp i 20-40 års ålder, som vi i förväg har 

valt ut. Åldersfördelningen hos respondenterna visar även att vi haft lättare att få svar av 

personer i vår egen ålder, vilket antagligen snedvrider resultatet (se diagram 4 s.43 ). Vi 

försökte därför öka reliabiliteten genom att utföra marknadsundersökningen under två 

dagar, en vardag och en helgdag, samt att vi rörde oss i det område där vi anser att vår 

potentiella konsument rör sig. Objektiviteten kan ifrågasättas, då våra respondenter an-

tagligen blev påverkade av vad vi sa och hur vi sa det, samt vårt kroppsspråk. 

 

Från början planerade vi att e-maila ut våra frågor, men efter handledning och informa-

tion om svarsstatistik för den typen av metod, så bestämde vi oss för att genomföra un-

dersökningen i form av personliga intervjuer. Vi anser att resultatet kommer att ge en 

tydlig, representativ bild av den valda gruppens intresse för vår affärsidé, och ge oss 

svar på om och i vilken utsträckning vi har ett potentiellt leverantörsunderlag. 
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3 Teoretisk referensram 

Under den teoretiska referensramen presenterar vi de teorier som vi anser är relevanta 

för att besvara våra problemställningar. Vår teoretiska referensram ligger även till 

grund för vår analys och hur vi tolkar den empiriska undersökningen.  

3.1 Affärsidé 

I affärsidén identifieras företagets syfte och vilken marknad och målgrupp företaget 

vänder sig till. Vidare vad produkterna består av, vilka företagets konkurrensfördelar är, 

vilka konkurrenter som finns samt hur lönsamhet ska skapas. Idén grundar företagsiden-

titeten och drar i och med sin funktion som grundsten upp riktlinjer för företagets fort-

satta arbete. En affärsidé ska möta ett behov som finns på marknaden för att berättiga 

sin existens, för utan konsumentunderlag finns ingen framtid för idén. Om idén är unik 

kan fördelar relaterade till att vara först på marknaden skapas. En tydlig och kortfattad 

utformning av idén underlättar förståelsen för verksamheten och hur företagets mål ska 

nås. (http://www.expowera.com, 2005) 

 

Genom att förmedla affärsidén till medarbetarna blir det enklare att jobba för en gemen-

sam värdegrund, då de kan identifiera sig med företaget och arbeta mer konsekvent. 

(http://www.ekonomikonsulter.se, 2008) Medarbetarna kan gå tillbaka till en väl defini-

erad affärsidé och utifrån dess principer, dra slutsatser hur de ska agera om en ny situa-

tion uppstår. (Björnstig & Sturesson, 2001) Idén kan sammanfattas i en kortfattad slo-

gan eller en verksamhetsidé, som lätt fastnar i folks medvetande och kan presenteras i 

marknadsföringen. Ett företags affärsidé brukar delas in i tre delar, som presenteras här 

nedanför. (Hedén & McAndrew, 2005) 

3.1.1 Övergripande affärsidé 

Den övergripande affärsidén innefattar filosofi, mål, vision och konkurrensfördelar. 

(http://www.ekonomikonsulter.se, 2008) Filosofin beskriver det övergripande syftet för 

ett företag och ska svara på frågan, vilken typ av verksamhet företaget bedriver. Målet 

kan definieras som den generella målsättningen och ska ligga i linje med filosofin. Vi-

sion syftar till vad ett företag strävar efter i framtiden.  
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Slutligen kan konkurrensfördelar förklaras med vad som erhålls, genom att tillgodose en 

konsuments behov effektivare jämfört med konkurrenter. (Johnson & Scholes, 2002) 

3.1.2 Yttre affärsidé 

Den yttre affärsidén identifierar produkt, tjänst och konsument, vilket leder fram till vad 

företaget kan erbjuda. Produkten kan beskrivas som det faktiska värdet som en konsu-

ment köper, där företag sedan kan addera värden såsom kvalitet och omkringliggande 

tjänster. Förutsättningarna för en lyckosam produkt är större om den kan särskiljas från 

andra erbjudanden på marknaden. (Hedén & McAndrew, 2005, Kotler, Armstrong, 

Saunders, Wong., 2002) Grönroos (2002) menar vidare att definitionen av begreppet 

tjänst har en komplicerad innebörd som kan ha många betydelser. Ofta definieras tjänst 

som den sorts service tjänsteföretag säljer. Dock kan till exempel ett plagg vara en 

tjänst, om företaget som tillhandahåller plagget kan anpassa erbjudandet enligt konsu-

mentens önskemål. Det kan inkludera service, leverans, garantier, utförande och så vi-

dare. Grönroos (2002, s. 58) har valt att definiera begreppet tjänst enligt nedan: 

“En tjänst är en process som består av en rad mer eller mindre påtagliga aktiviteter 

som vanligen, men inte nödvändigtvis alltid, sker i samverkan mellan konsument och 

servicepersonal och/eller fysiska resurser eller varor och/eller tjänsteleverantörens sy-

stem, och som utgör lösningar på konsumentens problem.” 

3.1.3 Inre affärsidé 

Den inre affärsidén beskriver hur företaget ska genomföra den yttre affärsidén och för-

klarar hur de ska gå tillväga. I affärsplanen kan idén sedan förklaras och djupare preci-

seras. (http://www.ekonomikonsulter.se, 2008)  

3.1.4 Strategiska mål 

Verksamhetsmålen ska stämma överens med affärsidén och kan definieras som korta- 

och långsiktiga mål. Långsiktiga mål är övergripande och planeras över flera år, medan 

de kortsiktiga målen ska detaljplaneras. Det kan till vara exempel planeringsverktyg och 

budgetar som sträcker sig över ett år. Vidare kan mål vara kvantitativa eller kvalitativa. 

De kvantitativa målen är mätbara och uttrycks i termer som pengar, procent och antal, 

medan de kvalitativa är mer subjektiva och behandlar till exempel varumärkeskänne-

dom och kvalitet. 
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Klara mål motverkar suboptimering och ineffektivitet och hjälper företagets olika av-

delningar att arbeta för gemensamma mål och det bästa för företaget som helhet. (Hedén 

& McAndrew, 2005)  

 

För att ett mål ska vara effektivt menar Tonnquist (2006) att det är viktigt att det uppfyl-

ler SMART -kriterierna, vilket innebär:  

Specifikt - tydligt och anpassat för de aktuella förutsättningarna 

Mätbart - frågan om målet uppnåtts ska klart kunna besvaras 

Avgränsat - kunna besvara vad som inte innefattas i målet 

Realiserbart - går att uppnå 

Tidsatt - det ska finnas en angiven tidpunkt då målet ska vara uppnått 

 

Det finns ett syfte med uppställda mål och genom att analysera syftet framkommer de 

uppgifter som behövs för att ställa relevanta mål. Syftet ger företagets anställda en för-

ståelse för målet, vilket bidrar till ökad motivation. (Tonnquist, 2006) 

 

3.1.5 Konsumentvärde 

Företaget bör kunna argumentera varför konsumenter ska välja deras produkter framför 

konkurrenternas erbjudanden. Konsumenter är värdemaximerare, vilket betyder att de 

formar en förväntning på vad en produkt ska ge dem för värde. Därefter jämför de det 

värde de anser sig ha fått, med det förväntade värdet, vilket påverkar deras tillfredstäl-

lelse med köpet (se figuren nedan) och formar även deras framtida köpbeteende. Dagens 

marknad präglas av ett överflöd av erbjudna varor och tjänster, vilket skapar en konsu-

menten marknad. Konsumenten har makten och företagen måste skapa det mest attrak-

tiva erbjudandet och den mest värdeskapande konsumtionsprocessen för att få och be-

hålla konsumenterna. Vidare kan det som accepteras idag att vara oacceptabelt för mor-

gondagens allt mer krävande konsumenter. (Kotler et al., 2005)  
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 Totalt värde för konsumen-
ten 

Produkt, service, personlig- 
och varumärkesrelaterat 
värde. 

minus Total kostnad för kon-
sumenten 

Pengar, tid, energi och fy-
sisk kostnad. 

ger Levererat konsumentvärde Vinsten för konsumenten 

 

Figur 1 Levererat konsumentvärde (Kotler et al., 2005). 

 

Företag måste vara försiktiga när de sätter nivån på förväntningarna konsumenten får av 

ett erbjudande. Om förväntningarna är lägre än det upplevda konsumentvärdet, så blir 

de som köper erbjudandet nöjda, eller till och med mycket nöjda, men samtidigt så kan 

företaget ha gått miste om flertalet konsumenter som inte attraherades av erbjudandet 

från början. Om förväntningarna istället är för högt satta så blir köparna sannolikt be-

svikna. (Kotler et al., 2005) 

 

Ett företags överlevnad hänger dock inte bara på att attrahera sin målgrupp, utan också 

på att behålla sina konsumenter. I och med att en marknad blir konkurrensutsatt uppstår 

problemet för den ursprungliga aktören att behålla sina konsumenter, samt för de nyeta-

blerade aktörerna att både attrahera och behålla dem. Att behålla sina konsumenter är en 

fråga om konkurrens och kostnad. Det är ofta mycket mer kostnadseffektivt att få de 

konsumenter som redan handlar med företaget att stanna kvar, än att kontinuerligt för-

söka attrahera nya. Dessutom påverkar val av taktik företagets image, så till vida att en 

nöjd konsument sprider det vidare via ”word of mouth”, vilket ofta är en starkare form 

av marknadsföring än företagets egna kampanjer. De nöjda konsumenterna attraherar 

nya till företaget, som på så vis kan se konsumenttillfredsställelsen som en marknadsfö-

ringsinvestering. Missnöjda konsumenter däremot sprider ofta sin negativa inställning 

till företaget, och kan potentiellt få konsumenter som inte har någon uppfattning om fö-

retaget att välja bort dess tjänster utan att forma sig en egen åsikt. 
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3.2 Marknadsplan 

Marknadsplanen syftar till att visa att det finns en marknad för en affärsidé och att den 

är ekonomisk hållbar. Vidare ska den även kunna besvara hur stor marknaden är och 

dess tillväxttakt och rådande konkurrenssituation.  

(McKinsey & Company, 1999) Kotler et al. (2002) menar att marknadsplanen ska un-

dersöka företagets miljö, målsättningar, strategier och aktiviteter som kan komma att 

användas för att öka företagets prestation.  

3.2.1 Makromiljö 

I externanalysen ämnar vi att undersöka de externa faktorer som finns i omgivningen 

och som kan påverkar företags förmåga att prestera på marknaden i form av PESTEL- 

analysen. En externanalys kan även ge svar på var och hur företag kan konkurrera. För 

att få en bra övergripande bild kommer analysen börja med en makroekonomisk del för 

att senare gå in på en mer företagsspecifik beskrivning. För att möjliggöra det kommer 

Porters femkraftsmodell att appliceras. 

3.2.1.1 PESTEL - analys 

Ett företag påverkas av olika faktorer i dess omgivning, vilka kan delas in i olika nivåer. 

Enligt Johnson & Scholes bör beskrivningen av omgivningen börja med en makroeko-

nomisk analys med hjälp av PESTEL - analysen. Ramverket PESTEL står för Politiska 

-, Ekonomiska -, Sociala och kulturella -, Teknologiska -, Environment (miljö) – och 

Legala faktorer. Vikten av det här verktyget varierar beroende på bransch och företag. 

För att öka förståelsen för PESTEL – analysen kommer de olika delarna beskrivas ned-

an. 

 

Politiska faktorer syftar till att beskriva delar som politisk stabilitet, skattesystemets 

uppbyggnad och hur handelspolitiken ser ut (Johnson & Scholes, 2002). Andra faktorer 

som även påverkar kan vara inrättande av lagar som påverkar villkoren för företag att 

sälja en produkt. (Kotler et al., 2002) 
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Ekonomiska faktorer hanterar faktorer såsom inflation, ränteläge, disponibel inkomst 

och tillväxt. (Johnson & Scholes, 2002) Vidare menar att Kotler et al. (2002) att de eko-

nomiska faktorerna påverkar konsumentens köpkraft och deras konsumtionsmönster. 

Köpkraften kan påverkas av konjunkturen där till exempel en recession kan bidra till 

minskad köpkraft och därmed ett ändrat köpbeetende. 

 

Sociala och kulturella faktorer hanterar konsumtion, population, demografi och atti-

tyder till jobb och fritid. (Johnson & Scholes, 2002)  

Genom att titta på konsumtionsmönstret hos konsumenter i en specifik bransch kan fö-

retag lättare se vad de ska fokusera på. (Aaker, 2001) 

 

Teknologiska faktorer fokuserar på den teknologiska utvecklingen i samhället och hur 

företag kan dra nytta av utvecklingen inom områden som tillverkning, kommunikation, 

lagerhantering och ekonomi. Utvecklingen inom kommunikation har bidragit till att 

minska avstånden i världen. (Doole & Lowe, 2004) 

 

Miljö faktorer har idag fått en allt större betydelse vad det gäller att värna och skydda 

vår miljö. Mer specifikt hanterar den här delen miljöskyddslagar, energikonsumtion och 

hur avfall ska hanteras på bästa sätt. (Johnson & Scholes, 2002) 

 

Legala faktorer syftar till att ta hänsyn och anpassa sig till rådande lagar. Innebörden 

av det här kan till exempel vara lagar rörande produkt, hälsa och säkerhet och anställ-

ning. (Johnson & Scholes, 2002) 

3.2.1.2 Marknad och bransch 

En marknadsbeskrivning bygger på att undersöka olika faktorer av marknaden, för att 

utvärdera om den är attraktiv eller inte. Storleken är en viktig del för att kunna svara på 

frågan om det finns en marknad eller inte. Därefter bör företag titta på om det finns nå-

gon tillväxtpotential vilket kan påverka om marknaden ska väljas. Genom att se på den 

generella försäljningen eller hur liknade produkter säljs kan företag få en uppfattning 

om den framtida utvecklingen. (Aaker, 2001) 
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Det är även viktigt att identifiera vad företag är duktiga på och vad som ytterligare kan 

tillföras för att kunna konkurrera. Det kan även kopplas till det värdet som kan adderas 

till konsumenten vilket ligger till grund för att skapa en konkurrensfördel. (Aaker, 2001) 

 

Därtill bör företag titta på vilka distributionskanaler som finns och vilka som konsu-

menter föredrar att använda sig av. Företag kan använda sig av olika kanaler där vägen 

till konsumenten kan gå via en eller flera externa parter eller genom att rikta sig direkt 

till konsumenten. Det här är även kopplat till trender som påverkar vilka kanaler som 

företag väljer att använda. (Aaker, 2001)  

3.2.1.3 Porters femkraftsmodell  

Ett sätt att få en övergripande bild av konkurrensen inom en industri är att använda Por-

ters femkraftsmodell. Modellen ger inte bara en bild av den iögonfallande konkurrensen 

utan även hur de generella krafterna som finns inom en industri verkar. Genom att ta 

hänsyn till modellens innebörd kan företag på ett enklare sätt förstå hur eventuella änd-

ringar i makromiljön såsom tekniska framsteg eller förändring av lagrum och handels-

hinder. (Johnson & Scholes, 2002) 

 

 

Figur 2 Porters femkraftsmodell (Johnson & Scholes, 2002). 

 
Hot från nya aktörer på marknaden syftar till hur tillgången till en viss industri är kon-

struerad och vilka faktorer som påverkar företag. Johnson & Scholes (2002) pekar på 

flertalet faktorer som företag bör ta hänsyn till. 

 

Hot från sub-
stitut 

Makt hos kö-
pare 

Rivalitet mellan kon-
kurrenter 
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verantör 
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aktörer  
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Behov av kapital för entré på marknad innebär att startkostnaden för att gå in i en indu-

stri kan variera beroende på typen av verksamhet. Ett Internetbaserat företag har mindre 

kostnader medan att starta upp en fabrik är mer kostsam. (Johnson & Scholes, 2002) 

 

Tillgång till distributionskanaler innebär möjligheten att kunna distribuera en produkt 

eller service, vilket kan ses som en essentiell del i verksamheten. Även här beror det 

mycket på vilken typ av produkt som företag erbjuder, där vissa företag med större en-

kelhet kan sälja via Internet medan andra måste komma åt mer etablerade distributions-

kedjor. En annan faktor som påverkar hot från nya aktörer är erfarenhet och syftar till att 

beskriva vikten av en industri för att lyckas etablera sin verksamhet. (Johnson & Scho-

les, 2002) 

 

Förväntad attack beskriver risken för att bli attackerad vid etablering inom en ny indu-

stri och vilka företag kan tänkas attackera. Det här är viktigt att tänka på för att kunna 

avgöra hur stor kostnaden kan bli för nyetablering. (Johnson & Scholes, 2002)  

 

Differentiering syftar till att beskriva hur företag kan differentiera sig för att skapa ett 

erbjudande som skiljer sig från andra inom industrin kan verka som barriär för potenti-

ella aktörer som vill vara en del av industrin. Dock kan även differentiering ses som en 

möjlighet att ta sig in på marknaden och därmed ett hot för existerande företag. (John-

son & Scholes, 2002) 

 

Hot från substitut syftar till en produkt eller en service som fungerar som ett alternativ 

till företagets erbjudande. Om substituten ger ett högre adderat värde till konsumenten 

kommer efterfrågan för andra produkter att minska.  

 

Det finns flera olika varianter på substitut, där en ny produkt kan ersätta en redan befint-

lig produkt, där e-post kan fungera som exempel vilken till viss del ersatt vanlig post. 

Vidare kan en produkt eller en service slå ut ett befintligt alternativ, då den uppfyller ett 

behov på ett bättre sätt. Slutligen kan substitution bero på konkurrensen av den dispo-

nibla inkomsten bland konsumenter.  
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Makt hos köpare och leverantör är två begrepp som oftast kopplas ihop och har en 

liknande påverkan på ett företag. 

 

Köparens kraft kan sägas vara hög vid följande villkor: 

• Då det finns en hög koncentration av köpare på marknaden vilket gör att det går 

att påverkar leverantören på ett effektivare sätt. 

• Leverantörsmarknaden består av ett högt antal små leverantörer. 

• Kostnaden och risken att byta leverantör är låg vilket bidrar till att köparen har 

möjlighet att ställa högre krav. 

• Det finns en risk för integration bakåt i ledet genom att köparen köper upp leve-

rantören om kostnaden från en leverantör inte är tillräckligt bra och tillfredstäl-

lande.  

 

Säljarens kraft kan sägas vara hög vid följande villkor: 

• Det finns en hög koncentration av leverantörer.  

• Kostnaden för att byta leverantör innebär en hög kostnad. 

• Leverantörens varumärke är för starkt för att köparen ska kunna klara sig utan 

leverantören. 

• Det finns en risk för integration framåt i ledet där leverantören köper upp köpa-

rens verksamhet om leverantören inte är nöjd med villkoren. (Johnson & Scho-

les, 2002) 

 

Rivalitet mellan konkurrenter syftar till att titta på företag som konkurrerar om sam-

ma konsumenter, med liknade typ av produkt och service. Först och främst handlar det 

om balansen bland konkurrenter i fråga om storlek och hur det påverkar konkurrensen. 

Består det av företag i samma storlek är sannolikheten hög för tuff konkurrens, då alla 

strävar efter att bli bättre än de andra. Vid obalans delas marknaden upp och mindre fö-

retag har chansen att särskilja sig. (Johnson & Scholes, 2002) 

 

Differentiering är viktigt då det i vissa industrier handlar om att särskilja sig gentemot 

konkurrenter för att få behålla existerande konsumenter och attrahera nya. Vidare är dif-

ferentiering speciellt viktigt i industrier där produkter och service är likartade.  
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Slutligen är höga exitkostnader, vilket betyder kostnaden för att överge en industri, en 

aspekt som bidrar till att öka konkurrensen då företag har investerat stora belopp för att 

få tillgång till en specifik industri. (Johnson & Scholes, 2002) 

3.2.1.4 Konkurrenter 

För att få en bild av potentiella konkurrenter bör hänsyn tas till vissa faktorer såsom 

konkurrenters pris, produkt, försäljningskanaler och påverkan, vilket ligger till grund för 

att skapa strategiska fördelar. (Kotler et al., 2002) Det finns olika sätt att definiera kon-

kurrenter på marknaden, där företag kan anta två olika inriktningar. Den första inrikt-

ningen syftar till att titta på konkurrenter ur ett industriperspektiv och den andra utifrån 

konkurrenter inom samma strategiska grupp. (Kotler et al., 2002, Aaker, 2001)  

 

För att kunna konkurrera på ett effektivt sätt handlar det i mångt och mycket om att 

skapa sig en bild av konkurrenter på marknaden. Enligt Johnson & Scholes (2002) och 

Aaker (2001) kan företag identifiera existerade företag genom att titta på marknaden ur 

ett industriperspektiv. En industri innehåller företag som är inom samma bransch och 

erbjuder produkter som kan agera som substitut till varandra. Genom att vara medveten 

om företag inom samma industri, kan företag ha en större beredskap mot eventuella 

strategiförändringar vilket kan innebära att de går från att vara ett substitut till en hu-

vudkonkurrent. Ett sätt att exemplifiera en industri kan vara modebranschen där det 

finns en rad olika företag som erbjuder kläder, dock med skillnaden att målmarknaden 

varierar.  

 

Vidare kan företag gå djupare och titta på de olika strategiska grupperna som finns inom 

en industri där konkurrenter kan särskiljas till en högre grad. En strategisk grupp kan 

definieras som en del av industrin där de strategiska verktygen är av samma karaktär. 

Ett exempel på det här kan vara företag som konkurrerar med samma konkurrensförde-

lar inom kvalitet och pris. (Aaker, 2001) Vidare menar författaren att företag kan få en 

bättre insikt av konkurrenter genom att använda strategiska grupper och på så sätt skapa 

ett bättre underlag, för vilka kompetenser och resurser som behövs för att konkurrera på 

ett effektivt sätt. 
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Företag bör även undersöka hur marknaden ser ut med hänsyn till storlek, tillväxt och 

möjlig avkastning. Det kan ge en indikation på hur attraktiv marknaden är, samt om det 

är värt att etablera sig på marknaden. (Aaker, 2001) 

 

Aaker (2001) anser att företag bör analysera konkurrenters styrkor och svagheter, för att 

se vilken kompetens som finns eller saknas hos företag och hur det har påverkat deras 

framgång. Vidare menar han att företag ska ställa sig frågan vad konsumenter värdesät-

ter för att se vilka aspekter som är viktiga. I det senare fallet handlar det om värdeadde-

rande aktiviteter som påverkar konsumenter att välja en specifik produkt eller service. 

Slutligen menar författaren att företag bör se till värdekedjan, för att kunna identifiera 

eventuella aktiviteter som kan ge upphov till konkurrensfördelar. 

3.2.2 SWOT-analys 

För att analysera den externa och den interna miljön kan företag använda en SWOT-

analys, vilket innebär att styrkor, svagheter, möjligheter och hot analyseras. Styrkor och 

svagheter kan relateras till den externa miljön och syftar på vilka punkter som kan an-

vändas för att skapa konkurrensfördelar. De två övriga delarna syftar i sin tur till vilka 

möjligheter och hot som företag dels måste ta hänsyn till men även utnyttja. En SWOT-

analys kan bidra till att visa vilka strategiska utvecklingsmöjligheter ett företag besitter. 

(Johnson & Scholes, 2002) 

3.2.3 Kärnstrategier 

Att utveckla en kärnstrategi betyder att använda kunskap om marknaden och vända den 

till användbara strategier genom segmentering, val av målmarknad och positionering, 

men även ha dem som riktlinjer för framtida marknadsaktiviteter. Mer specifikt betyder 

det att en kärnstrategi är ett sätt att identifiera den konsumentgrupp, där fördelar kan er-

hållas. (Kotler et al., 2002) 

 

En marknadsstrategi syftar till att beskriva hur företag skaffar sig konkurrensfördelar. 

Enligt Kotler et al. (2002) kan ett högre värde skapas genom ett lågt pris eller genom att 

addera fördelar för konsumenten och därmed kunna motivera ett högre pris. Genom en 

bättre förståelse för konsumentens behov kan företag skapa ett bättre erbjudande och på 

så sätt erhålla konkurrensfördelar.  
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Företag har möjlighet att använda olika marknadsstrategier där ett klassikt synsätt är 

Michael Porters typologi från 1980-talet som är utvecklad utifrån tre perspektiv, kost-

nadsledarskap, differentiering och fokusdifferentiering. (Akan, Allen, Helms, Spralls 

IIII, 2006) 

 

På marknader som är konkurrensutsatta måste företag hitta alternativa sätt för att över-

leva och i framtiden fungera som lönsamma enheter. TEKO industrin är en kraftigt ut-

satt bransch där företag har varit tvungna att differentiera sig. Det finns olika strategier 

för att differentiera sig gentemot konkurrenter där nisch marknadsföring är ett alternativ. 

(Parrish, Cassill och Oxenham, 2006)  

 

För SME handlar det om att hitta alternativa vägar för att få konkurrensfördelar. En van-

lig väg som SME oftast använder är fokus eller nischstrategier där företag väljer att fo-

kusera på mindre segment som större företag har valt att ignorera. (Lee, Lim, Tan, Wee, 

2001) De SME som väljer att fokusera på en nisch har chansen att utveckla en unik 

kunskap om ett mindre segment, samt att anpassa produkten och på så sätt kunna skapa 

ett högre värde i sitt erbjudande. Det adderade värdet, ger även möjlighet att ta ut ett 

högre pris. (Akan et al., 2006, Kotler et al., 2002) Vidare pekar Kotler et al. (2002) på 

vikten av att SME specialiserar sig genom att till exempel fokusera på produktens egen-

skaper för att passa slutanvändarens speciella behov.  

Parrish et al (2006) har gjort en studie om innebörden av nisch marknadsföring med fö-

retag som representerar olika områden inom textilindustrin. Deras resultat visar fyra ut-

märkande aspekter som företag valde för att definiera nisch marknadsföring. 

 

• En stark lojal konsumentbas 

• Specialiserat segment av marknaden 

• Högre prisnivå 

• Unik produkt 

 

Varför väljer företag att inrikta sig på en nisch? Anledningen till nisch marknadsföring 

kan vara överlevnad på marknaden men det finns även andra skäl till att använda sig av 

nisch marknadsföring. (Parrish et al, 2006)  
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Dalgic & Leeuw (1994) menar att nyckeln till framgång är långsiktiga och starka rela-

tioner mellan konsument och företag som kan fungera som ett hinder för andra konkur-

renter. Vidare menar Parrish et al. (2006) att ett företags rykte är en nyckelfaktor för att 

en produkt ska lyckas inom sin nisch. 

3.2.3.1 Segmentering 

Att segmentera marknaden innebär att dela upp marknaden i mindre grupper av konsu-

menter, utifrån vilket behov som företag önskar att tillfredställa (Kotler et al., 2002). 

Vidare bör den valda marknadsstrategin reflektera hur segmenteringen utförs, då de oli-

ka strategiernas innebörd påvisar olika typer av segmenteringsmetod (Aaker, 2001). Det 

finns olika nivåer av segmentering såsom massmarknadsföring, där en marknadsfö-

ringsmix används på alla segment. En djupare nivå syftar till att anpassa mixen till ett 

eller flera segment och i nischsegmentering anpassas den till ett eller flera subsegment. 

Beroende på segmenteringsgraden kan följande kategorier visa på alternativa segment 

som företag kan välja. 

 

• Den geografiska segmenteringen innebär att marknaden delas in utifrån olika 

geografiska enheter. Exempel på det här kan vara världsdelar, länder, regioner 

och städer. (Kotler et al., 2002, Aaker 2001) 

• Den demografiska segmenteringen används för att dela särskilja olika grupper 

med hjälp av parametrar såsom ålder, kön, inkomst, etc. (Kotler et al., 2002, Aa-

ker, 2001) 

• Den psykografiska segmenteringen används parametrar som social klass, livs-

stil eller personlighet. (Kotler et al., 2002, Aaker, 2001) 

• Beteende segmentering består i att dela upp marknaden utifrån kunskap, atti-

tyd, etc. (Kotler et al., 2002)  

 

Kotler et al. (2002) menar att nischmarknadsföring syftar till att skapa ett anpassat er-

bjudande för att svara mot behov som finns i ett eller flera subsegment. Det betyder att 

fokus ligger på ett område inom de fem huvudkategorierna som omnämnts tidigare. Mer 

specifikt kan det handla om en konsumentgrupp inom en given ålder med en viss in-

komst och personlighet. För att lyckas inom ett mindre segment måste företag förstå be-

hovet i en nisch för att ett högre pris ska kunna motiveras.  
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3.2.3.2 Val av målmarknad 

För att kunna avgöra vilken målmarknad ett företag bör fokusera på kan en utvärde-

ringsprocess tillämpas. Genom att titta på ett segments attraktionskraft utifrån storlek, 

tillväxtpotential och konkurrens kan det bäst lämpade segmentet väljas.  

Efter en utvärderingsprocess kan olika former av segmenteringsstrategier väljas baseras 

på hur stor del av marknaden företag önskar att täcka. En koncentrerad marknadsföring 

syftar till att fokusera resurserna mot en eller flera subsegment, där företag kan utveckla 

speciell kunskap om subsegmentet och på så sätt öka profiten. Dock finns det en större 

risk som företag måste ta hänsyn till vad gäller skiftningar i efterfrågan och som kan or-

saka minskade vinster eller i värsta fall konkurs. För SME finns oftast en resursbe-

gränsning som ett resultat av deras storlek, vilket försvårar möjligheten att konkurrera i 

större segment och bidrar till att de istället fokuserar på mindre. Fördelen för SME är att 

de kan lära känna segmentet på ett djupare plan och på så sätt tillfredställa deras behov 

på ett effektivare sätt. Samtidigt kan det även ge upphov till högre vinster. (Kotler et al., 

2002) 

3.2.3.3 Positionering  

Positionering avser att skapa en klar position i konsumentens medvetande jämfört med 

konkurrenterna på den valda målmarknaden. Genom att särskilja sitt erbjudande gent-

emot konkurrenterna, kan strategiska fördelar genereras och förutsättningarna för att 

konsumenten ska välja ”rätt” produkt öka. För att möjliggöra en effektiv positionering 

måste möjliga och potentiella konkurrensfördelar pekas ut. (Kotler et al., 2002) Kärn-

kompetensen, som förklarats tidigare i texten, ligger till grund för hur företag kan skapa 

konkurrensfördelar. (Johnson & Scholes, 2001) Genom att använda konkurrensfördelen 

i positioneringen kan företag skapa ett budskap som visar varför konsumenter ska välja 

deras erbjudande. Därför menar Kotler et al. (2002) att företag måste differentiera sin 

produkt för att kunna särskilja sig gentemot sina konkurrenter. Två verktyg som kan an-

vändas är produkt- och imagedifferentiering. 
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Produktdifferentiering kan te sig på olika sätt beroende på typ av produkt och behoven 

hos målmarknaden. Företag kan differentiera sig och vinna konkurrensfördelar genom 

olika attribut såsom produktkvalitet, produktegenskaper och eller genom att erbjuda ett 

unikt designspråk som inte finns representerat på den valda målmarknaden. (Kotler et 

al., 2002) 

 

Imagedifferentiering kan användas för att bygga upp associationer runt ett företag eller 

varumärke. Det handlar om att etablera en image som skiljer sig från konkurrenterna 

och som gör att konsumenten väljer ens produkt. Imagen ska förmedla ett utmärkande 

meddelande som kommunicerar produktens huvudfördelar. Ett sätt kan vara att skapa en 

logotyp eller symbol som speglar vad företaget vill förmedla och associeras med. Det 

kan exemplifieras genom kvalitet, unikhet, och en speciell livsstil. Kontakten mellan fö-

retag och konsument måste även det spegla företagets image för att konsumenten ska 

känna igen sig. (Kotler et al., 2002) I modebranschen agerar butiker som den förlängda 

armen för leverantören, vilket betyder att atmosfären i butiken måste genomsyras av el-

ler harmonisera med varumärkesleverantörens filosofi (Easey, 1995). 

3.2.4 Marknadsföringsmixen 

Genom att utarbeta en marknadsmix, tas ett taktiskt kontrollerbart verktyg fram, för att 

få den respons som företag vill ha från sin målmarknad. Vidare visar den vad företag 

kan göra för att påverka behovet för sin produkt genom de fyra P: na, produkt, påver-

kan, pris och plats. (Kotler et al., 2002) 

3.2.4.1 Produkt 

Innan ett företag går in på en marknad är det viktigt att bestämma huruvida produkten 

ska standardiseras eller anpassas efter segmentets behov. (Ferrel, Jain och Reed, 2003) 

Standardiserade produkter kan ge upphov till kostnadsfördelar kopplat till skalekonomi 

och logistik. (Albaum, Duerr och Strandskov, 2004, Cavusgil, Naidu och Zou, 1993) 

Vid anpassade produkter har företag en möjlighet att jobba närmare sina konsumenter 

för att kunna möta specifika önskemål och kontinuerligt utveckla produkterna. Den här 

inriktningen är lämpligare för SME på grund av deras flexibilitet och deras oförmåga att 

använda sig av skalekonomi. (Ferrel et al., 2003) 
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Hur kan en produkt definieras? Kotler et al. (2002) väljer att definiera en produkt som 

allt som ingår i ett erbjudande, i syfte att tillfredställa en vilja eller ett behov. Vidare 

menar författarna att det inkluderar fysiska produkter, service, personer, platser, organi-

sationer och idéer.  

 

 

 

Figur 3 Produktdefinition (Kotler et al., 2002). 

 
För att underlätta definitionen av en produkt har Kotler et al. (2002) valt att illustrera 

produkten i ett tredelat cirkelperspektiv, där de olika delarna tar hänsyn till olika aspek-

ter. Den första och innersta ringen står för själva kärnprodukten/tjänsten och handlar om 

vad konsumenter egentligen köper av företaget. För att exemplifiera det så syftar det till 

värdet i produkten och dess innebörd, vilket kan översättas i en social tillhörighet, 

drömmar och förväntningar vid köp av designerkläder. Easey (1995) har tittat på hur 

kärnattributen bland textilprodukter och menar att grundbehovet består i att skydda 

kroppen, utmärka sig genom design och anpassa sig till de oskrivna reglerna. Genom att 

anpassa sig till de här faktorerna kan företag utforma en produkt efter konsumentens 

faktiska behov. Dock menar även författaren att det finns svårigheter att tillfredställa 

alla kärnattribut, vilket resulterar i att företag blir tvungna att särskilja produkten till den 

valda målmarknaden. 
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Kotler et al. (2002) anser att nästa ring syftar till att lyfta fram och motivera konsumen-

ten varför den faktiska produkten är värd att köpa. För att motivera konsumenten an-

vänds olika aspekter såsom kvalitetsegenskaper, varumärke, förpackning, utseende och 

produktegenskaper. Easey (1995) anser att vikten av kvalitet ska spegla den valda 

marknadens behov och tillfredställa det. Det finns olika definitioner av kvalitet där Aa-

ker (2001) menar att företag kan titta på om produkten tillfredställer konsumentens be-

hov, men även om den estetiska designen ökar värdet i produkten.  

Vidare menar Kotler et al. (2002) att produktkvalitet innebär tillförlitlighet i ett hållbart 

perspektiv. Författaren menar även att kvalitet är en bidragande faktor till att konsumen-

ter återkommer och inte produkterna. 

 

Easey (1995) menar att den faktiska produkten inom textilindustrin måste ta hänsyn till 

designaspekter såsom generella trender i segmentet och även anpassa produkten till den 

aktuella säsongen. Det kan kopplas till Kotler et al. (2002) teori om produktdesign och 

det faktum att det kan generera ett högre värde för konsumenten. Produktdesign är själ-

va hjärtat och är ett effektivt verktyg för att särskilja produkten på, dels genom en ökad 

grad av funktionalitet och dels produktens stil som syftar till att skapa uppmärksamhet 

genom estetik. De klassiska jeansen symboliserar genom sin stil estetiska värden och 

produktdesignen ger materialet en högre funktionalitet genom en ökad slitstryka.  

 

Den yttre ringen innehåller tjänster som omger den faktiska produkten, vilket ytterligare 

kan fungera som ett sätt att urskilja erbjudandet och nå konsumentens behov. Mer speci-

fikt handlar det om leveranssätt, efterköpsaktiviteter, garantier och erbjuda bra betal-

ningsvillkor. (Kotler et al., 2002) I butiksmiljö inom textilindustrin är möjligheterna att 

erbjuda omkringtjänster begränsade. Easey (1995) menar att efterköpsaktiviteter kan er-

bjudas. Ett exempel på det här kan vara en skrädderitjänst för att möjliggöra eventuella 

ändringar. Vidare kan även en rejält tilltagen öppet köp – princip eller tillgodokvitto ap-

pliceras för ökad service.  

 

En textilprodukt kan definieras enligt tre olika kategorier där olika grader av engage-

mang finns. Den första kategorin syftar till kläder som köps utifrån vana eller impuls, 

till exempel basplagg såsom underkläder. Den andra kategorin är produkter där egen-

skaper såsom pris kvalitet och design jämförs.  
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Den tredje kategorin påvisar störst engagemang där konsumenten söker att tillfredställa 

ett mer specifikt behov. Det utökade produkterbjudandet innebär en ökad kostnad och 

bör baseras på konsumentundersökningar för att se om erbjudandet kommer att löna sig. 

Ofta tas de för givet efter ett tag, vilket innebär att konkurrensfördelen som erbjudandet 

har inneburit försvinner, och de företag som inte kan matcha erbjudandet konkurreras 

ut. (Kotler et al., 2002) 

3.2.4.2 Plats 

Innebörden av plats är att göra en produkt eller service fysisk tillgänglig för konsumen-

ten. (Kotler et al., 2002, Axelsson, 1996) För att möjliggöra det här måste företag hitta 

metoder att nå ut till konsumenterna genom distribution. Företag kan använda sig av det 

horisontala marknadssystemet där två företag förenas för att kunna nå ut på marknaden, 

genom att ta tillvara på varandras kompetenser. Konstruktionen av det här systemet kan 

baseras på olika sätt, genom tillfälligt eller långsiktigt samarbete för att gynna både par-

ter. För att komma fram till vilket sätt företaget bör använda sig av är det viktigt att ut-

forma kanalen utifrån parametrar såsom målmarknaden, målsättning och hinder. (Kotler 

et al., 2002) Valet av lämplig distributionskanal och hur den ska utformas ska baseras 

på en förståelse för vad konsumenten vill ha och hur de handlar sina kläder. Att veta 

när, var och hur konsumenten önskar handla är aspekter företag måste ta hänsyn till när 

de väljer vilket sätt produkter ska säljas på. (Easey, 1995) Det finns olika faktorer som 

styr vilken kanal som är lämpligast, vilka kan baseras på företagets storlek och produkt. 

SME styrs många gånger av sina ekonomiska förutsättningar, vilket i sin tur styr vilken 

kanal som kan användas.  

 

Företag kan välja att distribuera en produkt på olika sätt, Hedén & McAndrew (2005) 

menar att en detaljist kan använda olika kanaler för att nå konsumenten. En butik kan 

anta olika former, där den fristående butiken ett sätt att skapa ett forum där unikhet kan 

uppnås. Det här kan ses som en styrka och skapar en flexibilitet, där butiken kan formas 

utifrån dels den egna strategin, men även efter konsumenten.  
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3.2.4.3 Pris 

En definition av pris är; den kostnad som konsumenter betalar för värdet och fördelarna 

en produkt eller en service ger. Priset har alltid varit en stark konkurrensparameter som 

kan avgöra om en produkt i slutändan ska inhandlas eller inte. Samtidigt kan priset stå 

för mer än bara kärnprodukten, som till exempel psykologiska/sociala värden, kvalitet 

och andra funktioner som medföljer produkten och ger den ett mervärde. Vissa varor får 

en ökad efterfrågan vid höjda priser, då tillgängligheten att kunna köpa just den vara 

minskar och en ökad attraktion uppstår. Vid prissättning måste företag ta hänsyn till 

både interna och externa faktorer som kan påverka val av prisnivå. (Kotler et al., 2002) 

 

De interna faktorerna bör spegla vilken roll priset har för att den övergripande målsätt-

ningen ska kunna uppnås. Vidare bör priset även ta hänsyn till de andra faktorerna i 

marknadsmixen, då de påverkar hur priset ska sättas. Slutligen kan även den faktiska 

kostnaden för en produkt eller service påverka hur priset ska bestämmas. Det betyder att 

företag kan ta hänsyn till den totala kostnaden för en produkt och därefter besluta hur 

priset ska sättas. (Kotler et al., 2002) 

 

De externa faktorerna visar på de krafter som påverkar prissättningen. Ur ett konkur-

rensperspektiv kan ett företags prisstrategi användas på olika sätt. Ferrel et al. (2003) 

menar att det finns olika strategier som kan användas för att etablera sig på en ny mark-

nad, beroende på antalet konkurrenter på den valda målmarknaden. När ett företag går 

in på en marknad med en ny eller unik produkt där konkurrenssituationen är låg kan fö-

retag skumma marknaden. Det här innebär att dra fördel av en initialt hög efterfrågan 

vid introduktion av en ny eller unik produkt. Vidare innebär den här strategin en prisdif-

ferentiering, där företag under en begränsad tid kan dra fördel av högre marginaler. 

Tidsbegränsningen av den här strategin beror på konkurrenters vilja och förmåga att ta 

upp konkurrensen. Kotler et al. (2002) menar att en annan strategi som kan användas är 

marknadspenetration, som grundar sig i ett lågt pris för att attrahera ett större segment 

och erhålla en större marknadsandel. Marknadspenetration lämpar sig bäst för markna-

der med en hög priskänslighet för att låga priser ska kunna generera i större marknads-

andel. Vidare förutsättningar för den här strategin är att de låga priserna ska fungera 

som ett hinder för potentiella konkurrenter.  
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En metod som bygger på att titta på den faktiska kostnaden och där förluster kan undvi-

kas är ”Cost-plus” prissättning. Den här strategin appliceras på SME som fokuserar på 

specialiserade produktområden eller där det finns många små detaljister som tillgodoser 

marknaden. Vidare kan det finnas företag som inte kan basera den här strategin på hela 

verksamheten, då kostnaden är för stor och måste täckas genom andra aktiviteter. (Ea-

sey, 1995) Vidare kan ”cost-plus” anses vara svår att använda utan att ta hänsyn till 

konkurrenter och efterfrågan på marknaden. (Kotler et al., 2002) 

3.2.4.4 Påverkan 

Påverkan innehåller alla de aktiviteter som gör att företag kan kommunicera ut fördelar-

na med sin produkt och övertyga konsumenten till köp. Ett effektivt marknadsförings-

program använder alla fyra P: na för att skapa ett tydligt budskap som kan kommunicera 

med den valda marknaden. (Kotler et al, 2002) För att kunna formulera ett klart och tyd-

ligt budskap bör frågan fokusera på, till vem eller vilka budskapet ska riktas till. Mer 

specifikt handlar det om att skapa medvetenhet om att produkten/tjänsten finns och be-

rätta om den och varför den är bra. Det är viktigt att skapa en positiv attityd till produk-

ten/tjänsten. För att kunna uppnå det här kan företag använda olika kommunikationska-

naler, beroende på vilket segment som kommunikationen riktar sig till. Den kan utfor-

mas på olika sätt då kommunikationssätten varierar med situation och budskap som fö-

retagen vill förmedla. (Axelsson, 1996)  

 

Ett sätt att dela in kommunikationskanalerna är; personliga eller opersonliga kanaler. 

Skillnaden mellan de här två ligger i hur företaget väljer att kommunicera med konsu-

menten. Den personliga kommunikationen syftar till mötet mellan en försäljare och en 

konsument i till exempel butiksmiljö. Vid konsumenthantering som sker på ett person-

ligt plan handlar det om att skapa en positiv upplevelse för konsumenten, som kan gene-

rera i en så kallade ”word of mouth” effekt. Ett tänkbart resultat kan ses i en form av 

gratisreklam, vilket kan bidra till en ökad konsumenttillströmning. (Kotler et al., 2002) 

 

Opersonliga kanaler bygger på kommunikation genom mediala kanaler, såsom tidning-

ar, magasin, Internet och events. Opersonlig kommunikation kommunicerar direkt till 

köparen och indirekt kan den påverka på ett personlig plan. (Kotler et al., 2002)  
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Jobber & Lancaster (2001) menar att Internet kan vara ett effektivt verktyg för att kom-

municera med konsumenter. Företag kan använda hemsidor för att skapa en variant av 

direktkontakt med konsumenter och förmedla aspekter som rör produkten såsom till-

gänglighet, pris och egenskaper. Författarna menar också att det går att få information 

huruvida intresset för dels företaget och dels de produkter som erbjuds ser ut, vilket kan 

ge en bild av konsumentens preferenser.  

 

Matrismodell nedan visar hur Internet (webben) står sig i jämförelse med andra medier 

genom geografisk spridning och den totala kostnad och förstå i vilken relation webben 

står sig till andra medier. (Jakobsson, 1999) Fördelarna med att använda sig av Internet 

är att företag kan kommunicera med omvärlden genom att testa, fråga och lyssna för att 

på det sättet skapa en bättre förståelse för konsumenten. Innebörden av det här är att 

kunna vara flexibel och på ett kontinuerligt nå konsumenten med aktuell information 

och erbjudanden. Vidare är Internet en kostnadseffektiv kanal då kostnaden för möjlig-

görandet av mycket information är billig jämfört med andra medier. Slutligen kan bud-

skapet anpassas till ett företags målmarknad, vilket gör det till en attraktiv kanal för 

nischföretag. (Jakobsson, 1995) Det här kan även kopplas till Jobber & Lancaster 

(2001) som menar att Internet är en bra kanal för SME, då företag kan nå ut till både 

existerande och potentiella konsumenter till en låg kostnad.  
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Figur 4 Hur Internet (webben) står sig i förhållande till andra medier (Jakobsson, 1999). 

 
Vid introduktion av nya produkter på marknaden kan kommunikationen riktas mot så 

kallade ”innovatörer” eller personer som snabbt tar till sig nya produkter. Begreppet 

”buzz” kan definieras som summan av alla kommentarer av ett företag eller en produkt 

vid en viss tid, men även ”tjatter” som omger det nya på en given marknad.  

”Buzz” grundar sig i begreppet ”word of mouth”, där kommunikation mellan människor 

sker genom nätverk, som kan bestå i vänner, familj, arbetskamrater, etc. Det här verkty-

get ska inte underskattas, då den här typen av kommunikation kan fungera som ett ef-

fektivt sätt för informationsspridning. Utvecklingen av kommunikationskanaler har un-

der de senaste åren utvecklats kraftigt, där mängden information lättare kan spridas ge-

nom kanaler såsom hemsidor, bloggar, e-mail, etc. (Rosen, 2002) 

 
Teorin om ”buzz” marknadsföring handlar om att hitta starka personligheter i en speci-

fik referensgrupp inom ett område som kan påverka andra potentiella användare. (Kotler 

et al., 2002) För att skapa den största effekten av ett ”buzz” gäller det att hitta en eller 

flera personer som kan generera ett budskap som reflekterar en produkts fördelar på 

bästa sätt. (Rosen, 2002)  
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Ett företag som använder sig av kända personer eller aktivister för att marknadsföra sitt 

varumärke och produkter är det svenska street wear företaget, WeSC. Hanna Lundgren 

på företaget menar att de använder aktivister som speglar företaget och deras inställ-

ning. Den här typen av marknadsförings är en vanlig företeelse bland svenska modefö-

retag, där flera väljer att skänka kläder till nationella och internationella kändisar. 

(Cederskog & Wahllöf, 2008)  
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4 Empiri 

Under den här delen presenterar vi den aktuella empirin som samlats in för uppsatsen, 

samt vår affärsidé. Anledningen bakom intervjuerna med modedesignstudenterna på 

Textilhögskolan i Borås är att skapa oss en bild av hur de resonerar kring att arbeta 

med sin design under och efter studietiden.  

 

Vi har även genomfört en marknadsundersökning i centrala Göteborg för att få en bild 

av den valda marknaden. Vidare vill vi skapa oss en uppfattning av hur företagsklimatet 

ser ut för nyföretagande i Göteborg. I dagsläget har vi tagit fram statistiska fakta inom 

det här området, samt intervjuat personer från fastighetsrelaterade företag. Vi har valt 

att börja med att presentera resultatet från våra intervjuer med modedesignstudenterna, 

efter det kommer resultatet från enkätundersökningen följt av statistiken och resultatet 

av intervjuerna med fastighetsaktörer på den Göteborgska marknaden. Slutligen följer 

en ägarpresentation och vår affärsidé. 

4.1 Intervjuer med modedesignstudenter 

Frågorna som vi ställt till modedesignstudenterna finns i bilaga nr 1. 

4.1.1 Allmänna frågor 

Den främsta anledningen till att våra respondenter har valt att gå på THS är ett genuint 

och långvarigt intresse för mode och för att kunna utveckla sin kreativa förmåga. Vidare 

argumenterade respondenterna för att THS har den bästa modedesignutbildningen i Sve-

rige jämfört med Beckmans i Stockholm. Det här med avseende på tillgång till en om-

fattande maskinpark, den höga textila kunskapen och slutligen den historiska kulturen 

som finns i Borås. Även det geografiska läget har i vissa fall spelat en roll i valet av 

högskola.  

 

För de flesta respondenter är de långsiktiga målen att skapa verktyg för att i framtiden 

klara sig på egen hand som modeskapare. De tycker att utbildning är ett måste för att 

kunna hålla på med mode, samt för att längre fram kunna jobba som egenföretagare el-

ler inom ett företag.  
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De flesta av respondenterna vill först jobba inom ett företag för att få den erfarenhet och 

de kontakter som behövs, för att starta ett eget varumärke. Vidare önskar många att 

framtidens arbete ska vara roligt, kreativt och utvecklande. Respondenterna anser att det 

är bra att samarbeta med personer som kan komplettera deras avsaknad av kunskap 

inom områden relaterade till företagsverksamhet, exempelvis butiksverksamhet.  

4.1.2 Fördjupningsfrågor 

Modedesignutbildningen lägger idag inte något större fokus på områden såsom mark-

nadsföring och säljprocess, utan inriktar sig istället på att utveckla den kreativa design-

processen. De respondenter som har tagit kontakt med den potentiella konsumenten har 

valt att använda sina egna kontakter. Vårt resultat visar att respondenterna helst vill 

ägna sig åt den faktiska designprocessen, men samtidigt saknar kompetenta personer 

inom branschen att vända sig till. Vissa av de tillfrågade anser att den kontakt THS har 

med näringslivet är bristfällig, medan andra hävdar att hjälpen finns om det skulle be-

hövas. Respondenterna nämner även att Beckmans får en större medial uppmärksamhet, 

vilket kan bidra till att kontakter med näringslivet kan knytas. Det visar sig även att re-

spondenterna har många idéer om hur de kan komma ut på marknaden, men saknar kun-

skap om hur de ska gå tillväga för att genomföra dem. Exempel på kanaler de känner till 

och kan tänka sig använda är grafiker, reklamare, hemsida, butiker och events.  

 

Vårt resultat pekar mot att respondenterna tycker att det är svårt och tidskrävande att 

veta vilken producent- och säljkanal de ska vända sig till inom det textila området. Där-

till menar de att det är svårt att sälja in sig själva och sina produkter på marknaden. Vis-

sa anser att det är som en djungel av producenter, agenter och mässor, som går att an-

vända och önskar att någon kunde ta hand om det. Vidare visar våra intervjuer att vissa 

redan fått kontakt och antydde då att de inte har haft några svårigheter med det. Re-

spondenterna anser att det finns dåligt med forum som kan användas för att bli upp-

märksammad. Det behövs ett större intresse för branschens små designers och inte bara 

ett intresse för kedjeföretag såsom Hennes & Mauritz (H&M).  

 

Enligt respondenterna måste intresset för mindre designers bli större och jämfört med 

Köpenhamn, så är Sverige långt efter vad det gäller att promota och hjälpa sina desig-

ners framåt.  
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Vidare så anser de att det är svårt att nå sin framtida marknad, dock inte omöjligt, då det 

finns hemsidor som hjälper nya designers eller unga entreprenörer.  

De tyckte hemsidorna är bra då det är svårt att sälja in sig själv till butiker och även på 

mässor. 

 

Utifrån vårt resultat vill de flesta synas i press och bloggar, då de kan bli omtalade och 

personer kan få upp ögonen för dem. Vissa anser även att ”buzz” kan användas, genom 

att ge kläder till personer som syns i olika medier eller att låta stylister använda kläderna 

i sitt arbete. Därtill tyckte vissa att använda sig av agenter, sälja genom butik eller fri-

lansa är möjliga sätt att nå ut med sina kläder till konsumenten. Trots en relativt hög 

kunskap om olika kanaler finns det en begränsning i var en oetablerad designer kan 

vända sig och en majoritet av respondenterna anser att en butik som plockar in oetable-

rade designers är bra.  

 

En majoritet av respondenterna tycker att det under eller efter studietiden är intressant 

att utöver skolprojekt sy och sälja kläder. Dock känner ett fåtal att de inte vill sälja de 

kläder som designas under skoltiden och känner sig skeptiska till att sälja plagg som 

görs utanför skolan på grund av tidsbrist. 

 

4.1.3 Testfrågor 

På frågan om respondenterna är intresserade av en tjänst som hjälper dem att marknads-

föra sina produkter och sig själv som designer, blir resultatet övervägande positivt. 

Bland respondenterna anser 75 procent eller 12 stycken att de önskar en tjänst som kan 

hjälpa dem med de administrativa bitar som ligger utöver designprocessen. Anledningen 

till det är att de känner att det inte finns tid och intresse för att ta hand om de omkring-

liggande delarna. De saknar kunskap om hur de kan ta kontakt med marknaden.  

 

Av respondenterna är 19 procent eller tre stycken tveksamma till tjänsten, då de känner 

att det är viktigt att tjänsten måste kunna tillfredställa deras önskemål vad det gäller ex-

ponering.  
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De vill inte jobba tillsammans med tjänsten, utan mer ha den när de behöver den. Därtill 

är 6 procent eller en styck negativ till idén, då respondenten inte är intresserad av vår 

tjänst, då denne hellre vill starta eget ihop med personer som redan är kunniga inom 

branschen.  
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Diagram 1 Intresset av en tjänst som hjälper modedesignstudenter att marknadsföra sina produkter och sig 
själv. 

 
För att få en bild av hur ett eventuellt upplägg skulle kunna se ut, frågade vi hur respon-

denterna ställer sig till att sälja de plagg som de tillverkar under studietiden. Responden-

ternas svar visar att en majoritet är villiga att sälja sina plagg, dock menar de att beroen-

de på företag, deras profil och typ av plagg avgör om en försäljning av plagget är aktuell 

eller inte. Även om en majoritet är positiv, är de även noggranna med att påpeka att 

tidsparametern ibland är för snäv för att utföra arbete utanför skolan.   

 

Respondenterna ser utbildningen som en chans att experimentera och testa sig fram till 

vilket designspråk de vill ha i framtiden, men antyder samtidigt att de kan sy upp kopior 

av sina alster, så att de själva kan behålla originalen. 

 

Resultatet visar att 62,5 procent eller 10 stycken är positiva till att sälja sina plagg de 

tillverkar under eller utöver studietiden. Av respondenterna är 12,5 procent eller två 

stycken tveksamma till att sälja sina plagg och skulle hellre se ett samarbete. De kände 

att de vill har kvar de plagg de designar och syr upp under studietiden för framtida bruk.  
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Av respondenterna är 12,5 procent eller två stycken negativa, då de känner att de inte 

vill sälja sina plagg. En respondent känner att det inte finns tid och att plaggen inte är 

kommersiella. Den andra respondenten tycker inte att plaggen är redo för att säljas och 

dessutom att de inte är kommersiella. Många känner att de inte har tid att designa egna 

plagg utöver det de gör i skolan. Av respondenterna är 12,5 procent eller två stycken 

inte villiga att ta ställning till om de vill sälja sina plagg.  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Antal

Ja Tveksamma Nej Vet ej

 

Diagram 2 Intresset för att sälja sina alster under studietiden. 

 
Antalet outfits som designerna gör varierar mycket beroende på hur snabbt de jobbar 

och tillgänglig tid. Generellt gör respondenterna sju outfits per år under utbildningen, 

dock finns det studenter som gör uppemot 50 outfits under utbildningens gång. 

 

När det gäller att sälja rätten till sin egen design svarar 43,75 procent eller sju stycken 

av respondenterna att de är positiva till att sälja rätten till sina egenproducerade plagg. 

Några av de tillfrågade påpekar att det är viktigt att tänka sig för, så att de inte säljer ut 

för mycket av sitt eget designspråk i början av sin karriär. 

 

Av respondenterna svarar 37,5 procent eller sex stycken att de är positivt tveksamma, 

där anledningen till att sälja rätten främst beror på faktorer såsom var, hur och pris. Vi-

dare anser vissa att de enbart vill sälja en del av rätten, då de fortfarande vill ha kvar 

kontroll över plagget. 
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Av respondenterna svarade 18,75 procent eller tre stycken att de är negativa till att sälja 

rätten. De pekar på att de vill ha total kontroll på sina alster och hur de exponeras till-

sammans med andra varumärken. Men även att de är rädda att deras namn ska hamna på 

fel ställe och resultera i en dålig image.  
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Diagram 3 Intresset för att sälja rätten till sina alster. 

 

Slutligen fick respondenterna svara på om de vill arbeta med sin egen design eller inom 

ett företag. Resultatet pekar på att de flesta vill starta upp en egen verksamhet, men till 

en början vill de jobba på ett större företag för att lära sig grunderna. Vidare vill respon-

denterna inte jobba i kedjeföretag, då friheten i den kreativa processen är viktigt för 

dem.  

4.2 Marknadsundersökning i Göteborg 

Vår marknadsundersökning har utförts i centrala Göteborg, under två olika dagar för att 

få en så bra och rättvisande bild som möjligt, på den tid vi haft för att göra den här un-

dersökningen. Kartan nedan visar det område inom den röda markeringen, som vi valt 

att genomföra vår undersökning i. Området ligger i centrala Göteborg och innehåller ett 

kluster av butiker, som vi tror kommer att attrahera vår målgrupp.  

 

Resultatet redovisas i diagram med empirisk text som förklarar och förtydligar våra frå-

geställningar och vad de ger oss i form av marknadsunderlag för en framtida butik. Vi 

har i undersökningen strävat efter att få ett så jämt resultat som möjligt, vad det gäller 

fördelningen mellan män och kvinnor, samt åldersgrupperna.  
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Figur 5 Karta över vårt valda undersökningsområde i centrala Göteborg. 
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Diagram 4 Åldersfördelning hos respondenterna. 

4.2.1 Shoppingfrekvens och prisklass 

För att få ett så bra underlag som möjligt i undersökningen började vi med att ställa frå-

gan hur ofta män och kvinnor gör sina klädinköp. De svar vi fick visar på att de flesta 

respondenter väljer att handla någon gång i månaden. Dock handlar de manliga respon-

denterna mer sällan än de kvinnliga respondenterna.  
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Diagram 5 Hur ofta handlar respondenterna kläder? 

 
För att få en uppfattning om hur mycket pengar män och kvinnor lägger på enskilda 

plagg, ställde vi frågan i vilken prisklass de handlar, då det gäller plagg som de lägger 

ner mer resurser på. Det betyder att strumpor och enklare baskläder inte finns med i det 

här diagrammet. När det gäller kvinnor lägger den största delen ner ungefär 100-500 

kronor per plagg, men även en stor del av de kvinnliga respondenterna lägger ner 501-

1000 kronor per plagg. Av de manliga respondenterna lägger majoriteten ner 501-1000 

kronor per plagg, men handlar då mer sällan än kvinnorna, som vi ser i de första dia-

grammen.  
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Diagram 6 Hur mycket pengar spenderar respondenterna per plagg? 
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4.2.2 Hur och var respondenterna handlar sina kläder 

Här visar diagrammen på hur män och kvinnor föredrar att handla sina kläder. I båda 

fallen är butiken den distributionskanal som föredras av både de manliga och kvinnliga 

respondenterna. På andra plats kan vi se att Internet och lokalbutik har fått mest re-

spons. Med lokal butik menar vi här en butik som finns i en angränsande mindre stad, 

som är en nischbutik.  
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Diagram 7 Hur föredrar respondenterna att handla sina kläder? 

 
Nästa fråga behandlar var män och kvinnor brukar göra sina klädinköp när de handlar. 

Eftersom vi förlade vårt undersökningsområde i Göteborgs stadskärna, där vi teoretiskt 

tänkt att vår butik ska ligga och där vi tror vår målgrupp finns, fick vi som svar att en 

klar majoritet av både manliga och kvinnliga respondenter föredrar att handla i stads-

kärnan. På andra plats kommer ”annat ställe”, vilket kan betyda andra delar av Sverige, 

då många av de tillfrågade är på semester i Göteborg under helgen eller att göteborgarna 

inte tycker att utbudet i staden är fullkomligt för deras tycke och smak. På tredje plats 

kom köpcentrum i centrala Göteborg.  
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Diagram 8 Var föredrar respondenterna att handla sina kläder? 

4.2.3 Märkeskläder, oetablerade designers och unika klädesplagg 

För att få reda på om vår valda målgrupp skulle kunna tänka sig att köpa oetablerade de-

signers alster, ställde vi frågan hur öppna och intresserade de skulle vara av en butik 

som sålde den här typen av kläder. De kvinnliga respondenterna ger ett väldigt positivt 

gensvar som visar att de är intresserade av oetablerade designers och deras kreationer. 

Männen är till övervägande del även de positiva till oetablerade designers, även om de 

är lite mer skeptiska än kvinnorna.  
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Diagram 9 Hur öppna och intresserade är respondenterna av att köpa oetablerade designers alster? 

 
Då en oetablerad designer inte har ett välkänt och stort varumärke, när de säljs genom 

vår butik, ställde vi frågan hur viktigt det egentligen är att köpa märkeskläder.  
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För de kvinnliga respondenterna är märkeskläder inte så viktigt överhuvudtaget, utan 

det beror mest på vad som är snyggt, vare sig det är ett märke eller inte. De manliga re-

spondenterna, tycker att det är desto mer viktigt med märkeskläder och är även villiga 

att betala mer, vilket vi kan dra en slutsats av från diagram 6 (s.44), där vi ser hur 

mycket pengar männen lägger ner på sina plagg.  
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Diagram 10 Hur viktigt är märkeskläder för respondenterna? 

 
När det gäller att vara ensam om de plagg män och kvinnor köper, visar det sig att kvin-

nor till största del inte tycker att det är så viktigt. När det gäller männen tycker de att det 

är desto mer viktigt att vara ensamma om plagget de köper. Den här frågan ställde vi för 

att se hur viktigt respondenterna tycker det är att ha ett unikt klädesplagg, då våra plagg 

till största delen bara kommer att finnas i ett exemplar.  

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Antal

1 2 3 4 5 Bortfall
1= Inte alls, 5= I hög grad

Kvinnor

Män

 

Diagram 11 Hur viktigt är det för respondenterna att kläderna de köper är unika? 
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4.2.4 Internet och ”buzz” 

För att veta hur vi ska marknadsföra vår butik och våra oetablerade designers alster, 

ställde vi frågan hur mycket respondenterna påverkas av Internet, vad det gäller Inter-

netshopping, reklam, samt modebloggar. Därtill frågade vi om de påverkas av ”buzz” de 

har hört om en butik eller designer. ”Buzzet” kan vara både negativt eller positivt, vilket 

medför hur personer att välja eller rata en butik. Av de män och kvinnor som tillfråga-

des, svarar båda grupper att de till ganska stor grad påverkas av Internet och ”buzz”. Det 

gäller att på ett ekonomiskt sätt nå så många som möjligt i vald målgrupp med enkla 

och effektiva medel.  
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Diagram 12 Hur mycket påverkas respondenterna av Internet och "buzz"? 

4.2.5 Konkurrenter 

Vår målgrupp fick även frågan vilka deras favoritbutiker är, det vill säga var de gör sina 

klädinköp, dock valde vissa att delvis svara eller helt hoppa över frågan. Vårt resultat 

blir att de stora kedjorna dominerar marknaden, såsom H&M, MQ och Brothers, men 

att även mindre butiker letar sig in bland topp tre hos flera av de tillfrågade. 
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Diagram 13 Fördelning av aktörer på marknaden 

 
I cirkeldiagrammet ovan har vi satt en gräns på två procent, där företag som inte nått 

upp till gränsen hamnar under benämningen "övriga". Vidare har vi valt att enbart an-

vända butiker som är lokaliserade i Göteborg, de övriga ligger under kategorin bortfall. 

Slutligen är vi medvetna om att Nordiska Kompaniet (NK) är ett varuhus, som således 

består av flera butiker, dock har vi valt inkludera det, då NK ändå kan ses som en stor 

aktör på marknaden.  

4.3 Marknaden 

För att kunna komma fram till hur vi på ett teoretiskt plan ska kunna genomföra vår idé, 

har vi undersökt marknaden i centrala Göteborg. I följande text presenterar vi de statis-

tiska fakta om regionen, samt de intervjuer med fastighetsrelaterade företag vi har gjort. 

Det här för att kunna bilda oss en uppfattning om läget för nystartade företag på Göte-

borgs marknad idag.  

 

Den totala befolkningsmängden i Göteborg är 493 247 invånare, där 289 476 invånare 

är mellan 20 till 64 år. (http://www.vgregion.se, 2008) Hushållen lägger i genomsnitt 

15 490 kronor per år på kläder och skor i Göteborg och Malmö. Hushållen består här av 

i genomsnitt två personer. Den genomsnittliga årsinkomsten är för befolkningen i åldern 

16 år och äldre i Göteborgs kommun för kvinnor 181 700 kronor och för män 248 900 

kronor. Den genomsnittliga förmögenheten per invånare och år i samma område är 

537 000 kronor och antalet miljonärer är i genomsnitt 17,6 procent.  
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Enligt Internetsidan regionfakta har antalet företagskonkurser under januari till och med 

mars månad 2008 i Västra Götalands län uppgått till 213 stycken, jämfört med 241 

stycken för samma period förra året. I hela riket uppgår siffran till 1485 stycken respek-

tive 1528 stycken. (http://www.regionfakta.com, 2008) 

 

På Västra Götalandsregionens hemsida (http://www.vgregion.se, 2008) finns informa-

tion om hur regionen satsar på näringslivets tillväxt, som företagsfinansiering, bidrag 

och projekt. Regeringen har infört regionala tillväxtprogram i syfte att samordna insat-

ser för hållbar utveckling. Programmen utarbetas regionvis med hänsyn till regionens 

tillväxtförutsättningar och program för hållbar tillväxt ur ett näringslivsperspektiv. Väst-

ra Götalandsregionen arbetar bland annat med att stimulera nyföretagande för att ut-

veckla befintligt näringsliv och stärka ett ekonomiskt nyskapande i Västra Götaland. 

Det här hoppas regionen kunna uppnå genom att exempelvis utveckla entreprenörskap 

hos ungdomar, stödja nya innovationer och stärka, samt utveckla inkubato-

rer/teknikparker i anslutning till universitet och högskolor. Finansiella stöd som erbjuds 

är bland annat såddfinansiering, vilket är ett bidrag för att stimulera utveckling i tidiga 

företagsskeden bland teknik- och kunskapsbaserade företag. En annan satsning är det 

regionala bidraget för företagsutveckling, vilket är avsett för investeringar i små och 

medelstora företag som bedöms bli lönsamma på sikt och ge varaktig sysselsättning. 

(http://www.vgregion.se, 2008) 

 

Business Region Göteborg AB (BRG) är ett helägt, icke-vinstdrivande dotterbolag till 

Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB, vilket i sin tur är helägt av Göteborgs Stad. 

Bolaget arbetar för att öka tillväxten och sysselsättningsgraden i Göteborgsregionen. 

Deras målgrupp är både befintliga företag och nyetablerade företag som har förutsätt-

ningen och ambitionen att växa. BRG arbetar bland annat med företagsutveckling och 

marknadsföring av regionen nationellt och internationellt, och vill bidra till företagens 

affärsutveckling och konkurrenskraft. (http://www.businessregion.se, 2008) 

 

När Svenskt Näringsliv rankar kommuners företagsklimat 2008 hamnar Göteborg på 

82: e plats av 290. Nyföretagandet i Göteborgsregionen har enligt Svenskt Näringsliv 

minskat under 2007. Göteborgs kommun ligger på 39: e plats och visar en minskning 

med 18 procent, när Sveriges kommuner rankas efter nyföretagande.  
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Nyföretagande klassas här som nyföretagande – alla företag som registrerats och fått or-

ganisationsnummer, här hamnar såväl aktiva som sovande företag, och nyaktiva företag 

– företag som är nyregistrerade enligt ovan och som dessutom antingen är registrerade i 

arbetsgivarregistret eller i skatteregistret. Under rubriken Allmänhetens inställning till 

företagande så hamnar Göteborgs kommun först på 99: e plats. Anmärkningsvärt är den 

rakning på kommunalpolitikernas attityder till företagande, som hamnar på 108: e plats, 

det här trots att kommunens hemsida ger en positiv bild av satsningar inom det här om-

rådet. (http://www.svensktnaringsliv.se, 2008) 

4.3.1 Intervjuer med fastighetsaktörer i Göteborg 

För att få en bättre bild av hur läget för butikslokaler, har vi genomfört två telefoninter-

vjuer med fastighetsrelaterade företag som är verksamma i centrala Göteborg. Grund-

mallen för intervjuerna finns i bilaga nr 3. Följdfrågor på den här mallen har förekom-

mit i båda intervjuerna. 

4.3.1.1 Telefonintervju med vår kontakt på Wallenstam 

Nedan redovisas de uppgifter vi fått fram genom en telefonintervju med personal på 

Wallenstam. Bolaget har fastigheter i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Intervju-

personen vill vara anonym i arbetet och kommer därför att benämnas vår kontakt. 85 

procent av Wallenstams verksamhet är koncentrerad till Stockholm och Göteborg. Före-

taget fokuserar på bostadsfastigheter, samt i Göteborg även på kommersiella fastigheter. 

(http://www.wallenstam.se, 2008) 

 

Vår kontakt upplever att efterfrågan på butikslokaler i centrala Göteborg har stigit kon-

stant de senaste fem åren och att det är mycket lätt att få en butikslokal uthyrd. När ett 

företag vill hyra butikslokal av Wallenstam tittar de på vilken målgrupp som redan finns 

i området som den aktuella lokalen finns i och vilken målgrupp de vill ha här. De vill 

genom att hyra ut till rätt företag stärka de verksamheter som redan finns i området. Vi-

dare utvärderar de företagets ekonomi och personens eller personernas tidigare erfaren-

heter. Det här då de vill skaffa sig en uppfattning om personen/personerna har erfaren-

heten som behövs för att fatta rätt beslut för sin verksamhet och driva den framåt. För 

nystartade företag kräver Wallenstam ofta en säkerhet, en så kallad bankgaranti, som 

motsvarar cirka sex stycken månadshyror i storlek. Om företaget hamnar i obestånd så 

garanterar det här att Wallenstams får in cirka sex stycken månadshyror.  
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Hyreskontrakten ligger på tre år med en uppsägning på nio månader och insats används 

inte. Wallenstam är däremot medveten om att en handel förekommer där företag köper 

upp andra företag i fördelaktiga lägen för att komma åt lokalerna. Nystartade företag får 

sällan tag i lokaler i attraktiva lägen och valet kan då bli att gå tillväga på det här sättet. 

Det är dock en typ av svarthandel som Wallenstam försöker att stävja. Alla hyresgäster 

måste bli godkända av fastighetsägaren, och om till exempel ett företag med en viss typ 

av verksamhet köper upp ett annat företag med en helt annan typ av verksamhet så upp-

fattas det som särdeles misstänkt. Dessutom så resonerar Wallenstam som så att om fö-

retag har råd att köpa upp ett annat företag för att komma åt lokalen, så är hyrorna för 

lågt satta.  

 

Wallenstam har bara butikslokaler i markplan, där den genomsnittliga hyran per m2 och 

år för en butikslokal i A-läge, exempelvis Kungsgatan och Fredsgatan, ligger på cirka 

7000 kr/m2. I B-läge, exempelvis Vallgatan, Korsgatan och Södra Larmgatan, ligger på 

cirka 6000 kr/m2. Skillnaden mellan A och B-lägen är hur många som passerar, och B-

läget Vallgatan, Korsgatan och Södra Larmgatan har haft en fantastisk utveckling och är 

nu hetaste området, med den bästa utvecklingen inom vallgraven. Trots det är benäm-

ningen ändå B-läge, men vår kontakt tycker snarare att benämningen borde vara trippel 

A för A-lägena, och A för de här B-lägena, med tanke på den starka efterfrågan och ut-

vecklingen. Anledningen till utvecklingen inom de B-lägen som vi tagit upp beror till 

stor del på att lärarhögskolan har flyttat till området, vilket innebär att flera tusen perso-

ner besöker området måndag till fredag, och ger området en höjd puls.  

(Telefonintervju, 2008-05-14)  

4.3.1.2 Telefonintervju med Bengt Axelsson på Colliers International AB 

Nedan redovisas de uppgifter vi fått fram genom en telefonintervju med Bengt Axelsson 

från Colliers International AB (Colliers). Företaget arbetar inom fastighetsbranschen 

och har kunskaper inom fastighetsmäkleri, fastighetsrådgivning och uthyrning. Bengt 

Axelsson arbetar som manager retail brokerage. Retailgruppen på Colliers är specialise-

rade på ny, av-/och ometableringar av butikslokaler i city, köpcentra, samt externa han-

delsområden. (http://www.colliers.se, 2008) 
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Avdelningen där Bengt Axelsson arbetar bedriver en typ av förmedling av butikslokaler 

och hjälper företag att komma in på rätt ställe. De har tre sorters uppdrag: sökuppdraget 

är det vanligaste och går ut på att företag vänder sig till Colliers för att de ska hjälpa fö-

retaget att hitta en butikslokal. Säljuppdrag innebär att ett företag vill bli av med en bu-

tikslokal, och kontaktar Colliers för att de ska hitta ett företag till lokalen. Uthyrnings-

uppdrag är när fastighetsföretag vänder sig till Colliers för att få hjälp med att få en bu-

tikslokal uthyrd. Det här kan gälla lokaler som exempelvis ligger i mindre attraktiva lä-

gen. Colliers arbetar med kedjeföretag, då kedjor är starka och de som har råd att an-

vända sig av företagets tjänster. Colliers har en fast taxa som beror på var företaget sö-

ker lokaler. Det finns en mycket stor efterfrågan på butikslokaler och liten tillgång, och 

priset varieras efter exempelvis storleken på stad. Taxan är samma för alla företag som 

har samma önskemål. 

 

Vidare menar Bengt Axelsson att nya butiker inte går in på A-lägen direkt, utan de vill 

ofta testa sitt koncept i andra lägen. Marknaden för butikslokaler i Göteborg är den svå-

raste i Sverige. A-lägen som delar av Kungsgatan, Fredsgatan och Nordstan finns det 

minst 30 sökande till varje lokal och cirka en till tre stycken lokaler blir lediga per år. 

Bengt uppskattar hyrorna i de här lägena till cirka 5000-7000 kronor/m2 och år och på 

Vallgatan, Korsgatan och Södra Larmgatan ligger de på cirka 3500-5000 kronor/m2 och 

år. Colliers krav på sina kunder är att de är seriösa, samt att företaget måste ta hänsyn 

till om de kan få en fastighetsägare att acceptera kunden, det vill säga att kunden har en 

verksamhet som fastighetsägarna godkänner. (B. Axelsson, telefonintervju, 2008-05-16) 

4.4 Ägarpresentation 

Vårt företag, il Nuovo, består av Martin Cederquist, Veronica Gyllenram och Åsa Odén. 

Vi är alla i färd med att avsluta Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och 

mode på Textilhögskolan i Borås 2008. 

4.5 Affärsidé 

Vår affärsverksamhet bygger på att som en detaljist tillhandahålla design från oetable-

rade modedesigners till konsument, samt att etablera ovan omnämnda designers på 

marknaden.  
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Enligt vår uppfattning så finns det ett stort intresse för unik design, men även ett intres-

se från designers att få hjälp med aktiviteter utanför den faktiska designprocessen. Våra 

konsumenter i åldrarna 20-40 år är de som har ett gediget intresse och värdesätter pro-

dukter med unik design inom mode.  

4.5.1 Övergripande affärsidé 

Under den övergripande affärsidén presenteras filosofi, mål, vision och konkurrensför-

delar.  

Filosofi 

Att ta vara på all den kreativitet och talang som finns hos designers på Sveriges mode-

designskolor, samt att förmedla den till konsument genom detaljistverksamhet.  

Mål 

Syftet är att bli ett vinstdrivande företag, där målet är att sälja oetablerade modedesig-

ners alster till konsumenten. Vi vill få upp intresset för de talanger som finns på olika 

modedesignskolor i Sverige och förmedla en kvalitativ och unik design till konsumen-

ten. För att möjliggöra det här kommer vi att skapa en distributionskanal för modede-

signers som vill etablera sitt eget varumärke på den svenska modescenen. Vår inriktning 

kommer att fokusera på att öppna en butik i Göteborg. I butiken kommer modedesigners 

alster att säljas under vårt varumärke il Nuovo, där designerns namn kommer att expo-

neras på produkterna.  

Vision 

Vår vision med företaget är en etablerad plantskola, ett nära förtroende och tillit hos 

modedesignern. Att bli ett välkänt varumärke som gör att modedesigners får en större 

chans att synas och nå ut på modemarknaden. Vi vill etablera butiker i större städer i 

Sverige och i framtiden även på den nordiska marknaden.  

Konkurrensfördelar 

Vi anser att våra konkurrensfördelar är vår förmåga att erbjuda en unik produkt som bi-

drar till ett högre värde jämfört med andra aktörer på marknaden för modeplagg. Vidare 

är vår kunskap och förståelse för de olika aspekterna inom den textila sektorn en kon-

kurrensfördel.  
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Därtill har vi även utvecklat kunskap inom marknadsföring och en förståelse för hur 

olika faktorer av marknadsföring samverkar med ett företags framgång. 

4.5.2 Yttre affärsidé 

I vår yttre affärsidé beskrivs vilka våra kunder och konsumenter är, samt vilka produkter 

och tjänster vi kommer att erbjuda.  

Kunder och Konsumenter 

Vi kommer att inrikta oss mot oetablerade designers från THS med omnejd, som vill 

skapa ett eget varumärke eller bara kommunicera och skapa uppmärksamhet för poten-

tiella arbetsgivare. Designern kommer att jobba som frilansare inom vårt företag. 

 

Vår konsument är i åldersgruppen 20-40 år, har ett gediget intresse och värdesätter pro-

dukter med unik design som ligger i framkant inom mode. Vidare vill vår konsument ut-

trycka sin personlighet genom mode och har de ekonomiska möjligheterna att investera 

i kläder med en högre kvalitet.  

Produkter 

Produkten som vi ämnar erbjuda kommer vara konfektionerade plagg av hög modegrad 

som modedesignstudenten själv producerar. Sortimentet kommer vara av varierande ka-

raktär beroende på vilka designers il Nuovo arbetar med. Det kan exempelvis bero på 

designerns produktionstakt av enstyckesplagg, säsong och givetvis vem il Nuovo kom-

mer i kontakt med. Faktorer som designers utveckling och hur bra deras produkter säljs, 

kommer att styra samarbetsgraden. Vidare eftersträvar vi ett flöde av produkter i buti-

ken för att få ett kontinuerligt flöde. Givetvis förbehåller vi oss rätten att välja ut den 

design som passar vårt företags och image.  

Tjänster 

Vi har definierat vårt företag som både ett produkt- och tjänsteföretag. Vår tjänst verkar 

som kontakten mellan oss och designerna, då vi marknadsför och säljer deras designade 

produkt i vår butik. Det innebär att de kan få marknadens respons på sina kreationer och 

få hjälp att utveckla och bygga vidare på sitt specifika designspråk. Konsumenterna i sin 

tur får tillgång till modeplagg av designers i början av sina karriärer som kan bli mor-

gondagens stora namn.  
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4.5.3 Inre affärsidé 

I vår inre affärsidé beskriver vi hur vi kommer att gå tillväga för att genomföra den yttre 

affärsidén. Nedan visas hur flödet i vår organisation är tänkt att se ut. 

 

I figuren är vår butik il Nuovo centralt placerad, då vi kommer att ha kontakt med de-

signers så väl som konsumenter, samt att distribuera det fysiska flödet. Det fysiska flö-

det mellan modedesignstudenter och butiken, syftar till att vi väljer ut de plagg vi vill 

sälja från de oetablerade modedesignstudenterna. Därtill har vi ett informativt flöde 

mellan designern och butiken, för att kunna ha ett nära samarbete vad det gäller feed-

back. Butiken kommer ha kontakt med konsumenten, både vad det gäller information 

och det fysiska flödet i form av produkter och marknadsföring. Informationsflödet mel-

lan designers och konsumenter syftar till den respons och kommunikation designerna 

kan få på sin design. 

 

Figur 6 Illustration av flödena i vårt företag 

Kunder och Konsumenter 

Vi vill skapa en miljö där designers kan känna sig säkra på att de exponeras på rätt plats 

och i rätt sammanhang. Det uppnår vi genom den nära kontakten med designerna, där 

ömsesidig förståelse skapas och att designern kan få ut sin design på marknaden genom 

vår butik, som illustreras av schemat ovan. 

 

 

 

Modedesign-
studenter 

il Nuovo Butik Konsument 

Fysiskt flöde 

Informationsflöde 
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För att nå våra konsumenter kommer vi erbjuda de unika produkter som modedesigners 

från THS med omnejd, skapar åt oss.  Eftersom vi har ett nära samarbete med modede-

signstudenterna kommer den intresserade konsumenten kunna hitta unika klädesplagg i 

Göteborg. För att skapa nöjda och trogna konsumenter strävar vi efter en hög serviceni-

vå, där vi har förståelse för att konsumenten har köpt ett extravagant plagg och kommer 

därför tillämpa en flexibel returhantering.  

Produkter och Tjänster 

Vi kommer att förbehålla oss rätten att välja ut de plagg som vi anser har den kvalitet 

som vår konsument förväntar sig, genom att försäkra oss om att plagget rent teknisk har 

en god kvalitet, vad det gäller exempelvis sömmar, materialegenskaper och tvätt. Det 

här kommer uppnås genom att vi enbart kommer att rikta oss mot modedesigners med 

utbildning inom det textila området. Vi kommer att ta in plagg efter kontinuerlig såll-

ning av designernas produkter, beroende på vad som är intressant och har potential att 

attrahera konsumenten och föra fram designern på ett bra sätt. Modedesignstudenten 

kan antingen sälja rätten till sin design eller sina plagg till oss. På det här sättet kan vi 

förmedla deras design till våra och deras potentiella konsumenter i framtiden och en 

”win-win” situation kan skapas.  

Kärnkompetens 

De externa resurserna kommer att bidra med sina kompetenser inom sitt specialområde. 

Övriga kompetenser som företaget kan behöva är kvalitetskontrollanter, administrativ- 

och butikspersonal och revisor etcetera, som kan anställas eller hyras in av företaget. 
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5 Analys 

Under den här delen jämför vi den teoretiska referensramen med den insamlade empi-

rin för att kunna genomföra en analys. Vi använder samma upplägg som i den teoretis-

ka referensramen för att tydliggöra vår analys.  

5.1 Makromiljön 

Vi kommer att börja med att analysera makromiljön för att på så sätt visa vilka faktorer 

som påverkar vår idé. Vi använder PESTEL-analysen som ett övergripande sätt att iden-

tifiera de delar som berör vårt företag. Som beskrivet i den teoretiska referensramen 

finns det olika delar av modellen, där vi anser att de politiska och ekonomiska främst 

kommer att påverka oss. 

5.1.1 Marknadsanalys 

Vi har valt att etablera en butik som säljer kläder från oetablerade designers i Göteborg, 

då vi anser att det är en större marknadsplats med ett större kundunderlag än Borås. Gö-

teborg är Sveriges näst största stad, med 289 476 år i åldrarna 20-64 år. Den genom-

snittliga årsinkomsten är 181 700 kronor för kvinnor och 248 900 kronor för män. 

(http://www.vgregionen.se, 2008)  

 

Utifrån vår marknadsundersökning (se diagram 6 s.44) i ett valt geografiskt område no-

terade vi att en majoritet av de kvinnliga respondenterna spenderar 100-500 kronor per 

plagg, dock fann vi även att en stor del av dem lägger 501-1000 kronor per plagg. För 

de manliga respondenterna är uppdelningen omvänd, där en större del istället spenderar 

501-1000 kronor per plagg. En annan skillnad vi noterade mellan respondenterna är att 

kvinnor handlar oftare, medan män handlar mer sällan och då i en högre prisklass (se 

diagram 5 s.44). Vidare visar vår undersökning att en klar majoritet av båda könen fö-

redrar att handla i butik och där en mycket liten del handlade kläder på Internet (se dia-

gram 7 s.45).  
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5.1.2 Konkurrentanalys 

Kotler et al. (2002) och Aaker (2001) menar att konkurrenter kan identifieras genom två 

olika sätt, utifrån ett industriperspektiv eller genom strategiska grupper. Vi har valt att 

börja med att identifiera konkurrenter utifrån ett industriperspektiv, då vi erbjuder ett 

substitut till konkurrenter på marknaden. Enligt vår marknadsundersökning dominerar 

de stora kedjeföretagen marknaden, genom att erbjuda ett brett sortiment. Vi vill att vårt 

erbjudande ska vara ett komplement för konsumenten, där de kan hitta unika plagg. Un-

dersökningen visar även att marknaden är fragmenterad (se diagram 13 s.49) där ett få-

tal företag dominerar respondenternas val av inköpsplats, dock föredrar en stor del av 

respondenterna mindre butiker med ett mer riktat utbud. På grund av den fragmenterade 

marknaden, anser vi att det är svårt att applicera strategiska grupper för att identifiera 

specifika konkurrenter. Vi identifierar därför små nischbutiker som erbjuder komple-

ment till de stora kedjornas utbud, som de huvudsakliga konkurrenterna.  

 

Aaker (2001) menar att det är viktigt att se till andra företags styrkor och svagheter i 

konkurrentanalysen. De styrkor vi har identifierat hos de konkurrenter som förekommer 

i vår undersökning är att de redan är etablerade, har en stabil grupp av konsumenter och 

en kunskap om hur marknaden fungerar. Vår undersökning (se diagram 11 och 9 s.47 

och 46) visar att det finns avsaknad av mer unika kläder och att intresset för att oetable-

rade designers är högt, vilket vi väljer att definiera som våra konkurrenters svaghet. Vi-

dare visar diagram 10 (s.47) att märkeskläder är av mindre betydelse vid klädinköp. 

5.1.3 SWOT- analys 

Vi anser att våra styrkor ligger i att vi erbjuder konsumenten unika produkter, ur ett ni-

schat koncept som fyller en lucka på den valda marknaden. Den kunskap vi har om tex-

til- och modeindustrin gör att vi har en förståelse för hela den textila värdekedjan, samt 

goda materialkunskaper inom mode. Under våra intervjuer fick vi veta att designerna är 

i behov av hjälp vad det gäller exempelvis marknadsföring och försäljning. Dock ligger 

våra svagheter i att vi har ett nischat koncept som inte kommer att tilltala alla, vilket vi 

ser i vår marknadsundersökning (se diagram 9 s.46). Vidare finns det en risk i det ni-

schade konceptet om trenderna förändras drastiskt och intresset svalnar. Ett SME har 

ofta mindre ekonomiska resurser, vilket gör att vi får börja i liten skala och är beroende 

av den yttre ekonomin i form av omvärld och konsumenter.  
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Eftersom vi är beroende av de oetablerade designerna, bör hänsyn tas till att designun-

derlaget kan skifta och vara ostabilt i form av tillgång. Vi tycker oss kunna utläsa att 

dagens trend går mot ett mer och mer individualistiskt mode, där personligheter lyfts 

fram och förstärks. Vårt utbud främjas av den här synen på mode. Samtidigt kan trenden 

vara ett hot, då trender har en tendens att svänga och förändras snabbt på dagens mark-

nad.  

 

Figur 7 SWOT-analys för il Nuovo. 

Vår marknadsundersökning (se diagram 9 s.46) och våra intervjuer (se diagram 1 s.40) 

visar att det finns en positiv syn på vår idé. Vårt fokus är att tillhanda komplement till 

kedjornas utbud i form av unika plagg. Vi är även medvetna om risken att de större ked-

jorna inser att det finns en marknad för mer nischade kläder, vilket kan ses som ett hot. 

Vi anser att kedjorna har en tendens att bli större och att det finns en risk att de konkur-

rerar ut alla de mindre butiker som ligger i stadskärnan och tar över marknaden. 

5.1.4 Kärnstrategier 

En marknadsstrategi syftar till att finna konkurrensfördelar gentemot konkurrenter, där 

företag kan använda sig av kostnadsledarskap, differentiering eller fokusdifferentiering. 

(Akan et al., 2006) Med tanke på inriktningen av vårt företag och dess storlek, anser vi 

att nischstrategi är det enda alternativet för att kunna erhålla konkurrensfördelar.  

Styrkor 
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En anledning bakom vårt val av strategi ligger i vårt smala erbjudande, där unika pro-

dukter riktar sig till en mindre konsumentgrupp. Därtill anser vi att den här strategin är 

den mest lämpliga då det är svårt att konkurrera med de företag som dominerar markna-

den. Fördelarna med vår nischstrategi är att vi kan skaffa oss en bättre kunskap om kon-

sumenten och deras behov, samt att erbjuda en unik produkt. På det sättet kan vi addera 

ett högre konsumentvärde och samtidigt ta ut ett högre pris. Vår undersökning visar att 

det finns en stor efterfrågan på unika kläder (se diagram 11 s.47). Samtidigt anser vi att 

det finns tillräcklig köpkraft för dyrare kläder utifrån hur mycket de tillfrågande spende-

rar per plagg (se diagram 6 s.44).  

 

Segmenteringen av vår marknad har gjorts utifrån en nischsegmentering, för att hitta vår 

specifika konsument i ett subsegment. För att hitta vår konsument har vi valt att tillämpa 

en geografisk segmentering, då vi har utgått ifrån ett område i Göteborgs stadskärna där 

liknade butiker är lokaliserade. Vidare har vi även valt att använda ålder som en seg-

menteringsparameter, då vi riktar vårt utbud till kvinnor och män i åldrarna 20-40 år. 

Vår undersökning visar att den ovanstående ålderskategorin till stor grad representerar 

den konsument vi har valt att fokusera på. Slutligen har vi använt psykografisk segmen-

tering, då vi ämnar rikta vårt erbjudande till män och kvinnor som vill uttrycka sig ge-

nom sina kläder och eftersträvar en viss stil och personlighet, där unikt mode står i fo-

kus.  

 

Syftet med positionering är att skapa en klar position i konsumentens medvetande, där 

produkt- och imagedifferentiering är möjliga verktyg. (Kotler et al., 2002) Vi ämnar att 

positionera oss som ett företag som erbjuder plagg för den modeintresserade konsumen-

ten, där kvalitet, livsstil och unika produkter ligger i fokus för vår image. För att möj-

liggöra det här har vi valt att differentiera oss med vår produkt med attribut som kvali-

tet, egenskaper och ett nytt designspråk. Vi anser att det här är möjligt med tanke på vårt 

samarbete med modedesignstudenter, då de i våra intervjuer visar ett intresse för att säl-

ja sin design eller rätten till den (se diagram 2 och 3 s.41 och 42).  
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5.1.5 Marknadsmixen 

Ferrel et al. (2003) menar att anpassade produkter är lämpliga för SME, då det finns en 

möjlighet att utveckla produkten utifrån konsumentens önskemål. Vi strävar efter att ge 

modedesignstudenter möjligheten att möta konsumenten och få direkt respons på sin de-

sign. Kotler et al. (2002) har definierat produkten som en treskiktsmodell, där den lad-

das med olika värden. Det innersta skiktet, det vill säga vår faktiska produkt syftar till 

att ge konsumenten en möjlighet att utmärka sig genom unika kläder. Intresset för att 

köpa kläder från oetablerade designers visar sig vara stort enligt diagram 9 (s.46). 

 

Det andra skiktet syftar till att motivera konsumenten att köpa den faktiska produkten, 

där kvalitet, produktegenskaper och design är aspekter som påverkar konsumenten till 

köp. (Kotler et al., 2002) Vi anser att vår konsument kommer att motiveras dels av kva-

litet, dels av produktegenskaper och dels det unika designspråket, som bidrar till att våra 

produkter särskiljer sig från andra. Vidare anser vi även att det faktum att våra produk-

ter designas av modedesignstudenter genererar ett högre värde för konsumenten. Det här 

speglas även i vår undersökning (se diagram 11 s.47).  

 

Det tredje skiktet syftar till omkringtjänster som kan appliceras till det två övriga skik-

ten. (Kotler et al., 2002) Vi anser att det är viktigt att addera tjänster som kan tjäna till 

att ytterligare särskilja oss från våra konkurrenter. Tjänster såsom en generös öppet köp 

garanti och att erbjuda konsumenten möjligheten att ändra plaggets måttspecifikationer 

efter önskemål är ett sätt att addera värde, vilket kan bidra till konkurrensfördelar.  

 

Easey (1995) menar att val av distributionskanal bör baseras på konsumentens önskan 

och behov. Genom vår undersökning ser vi att den största delen av de tillfrågade före-

drar butiker i stadskärnan som distributionskanal, vilket kan ses i diagram 8 (s.46). Vi-

dare anser modedesignstudenterna att butik bör användas, som ett sätt att exponera de-

ras kläder på. Vidare anser vi att konsumenten bör få chansen att se, känna och prova 

produkten för att ta bort en osäkerhetsaspekt kring klädinköp av oetablerade designers.  

 

Kotler et al. (2002) menar att pris gentemot konsumenter kan sättas utifrån den totala 

kostnaden för en produkt. Att skumma marknaden är en olämplig strategi för oss då vi 

anser att det finns ett för högt antal substitut till vår produkt.  
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Utifrån vår undersökning (se diagram 6 s.44) har vi dragit slutsatsen att majoriteten av 

de tillfrågade ligger mellan prisintervallerna 100-500 och 501-1000 kronor per plagg. 

Vi anser därför att en marknadspenetrering är en bättre strategi för oss, för att kunna 

etablera oss på marknaden och erhålla en marknadsandel. Då vi kommer ha ett flöde av 

varierande produkter, anser vi att en ”cost plus” prissättning är den bästa, då kostnaden 

och till viss del värdet för produkten kommer att variera.  

 

Kommunikation med konsumenten kan variera beroende på situation och vilket bud-

skap som ska förmedlas (Axelsson, 1996). Vidare menar Kotler et al. (2002) att ett bud-

skap kan förmedlas genom olika typer av medier. Då vi har ekonomiska begränsningar 

anser vi att Internet är en lämplig kanal att använda för att nå potentiella konsumenter, 

vilken även kan kopplas till Jobber & Lancaster (2001) teori om marknadsföringskana-

ler. Vidare motiverar vi i likhet med Jacobsson (1995) att Internet som kanal är kost-

nadseffektiv, då vi kan nå många med mycket information. Vår undersökning visar (se 

diagram 12 s.48) att de tillfrågade inte anser sig påverkas av Internet och rykten i så hög 

grad. Dock vill vi ändå testa att skapa ett ”buzz” för att kunna påverka konsumenterna. 

Genom att använda oss av starka personligheter, som vill bära oetablerade designers 

plagg vill vi få konsumenterna att tala om oss och få upp ögonen för vår butik och våra 

unika produkter. Vi anser att Internet är en bra kanal för oss, då vi har ekonomiska be-

gränsningar, samt att ett ”buzz” kan öka intresset för vår butik och de oetablerade de-

signerna. 
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6 Slutsats 

Här presenterar vi vår slutsats, genom att ta reda på om syftet med arbetet har upp-

nåtts.  

 

Syftet med vår uppsats är att se om det finns potential att starta en butik inom 

modeindustrin som säljer oetablerade designers alster.  

Vi har genom vår studie kommit fram till att det finns ett stort intresse och en bra grund 

för vår affärsidé hos både modedesignstudenter och konsumenter. Det finns en köpkraft 

hos konsumenterna och vi anser att Göteborg är den bästa marknaden att etablera sig på 

i Västra Götaland. Därtill anser vi att det finns ett stort utbildningsområde och en kultur 

inom mode och design representerad i regionen. Vi har frågat oss om det går att bygga 

vidare på idén, vilket vi genom våra empiriska undersökningar har kommit fram till att 

det gör. 

 

Finns det intresse hos modedesignstudenter på Textilhögskolan i Borås, av att få 

hjälp att sälja sina alster under och efter studietiden?  

Vi har kommit fram till att det finns ett kundunderlag, det vill säga designleverantörer 

för vår affärsidé. Merparten av de modedesignstudenter som vi intervjuade ställde sig 

positiva till att få ut sina alster med butik som distributionskanal och de flesta antydde 

att det var brist på företag som hjälpte dem. För att kunna få ett tillräckligt stort design-

underlag till vår butik, förstår vi att vi måste samarbeta med fler designers än de på 

THS. Det här på grund av att vi tror att modedesignstudenterna på THS är för få för att 

kunna fylla en hel butik. Vi tycker att intervjuerna visar på att modedesignerna vill, men 

har svårt att få kontakt med konsumenten och marknaden, samt att ett samarbete med 

oss kunde främja dem.  

 

Finns det potential att etablera en butik som säljer unik modedesign i Göteborg? 

Marknadsundersökningen visar att vårt valda område innanför vallgraven i centrala Gö-

teborg är det läge där våra framtida konsumenter rör sig. Klustret vi har valt ut, är ett 

område som har många små, mer nischade butiker. Det anser vi passar vår affärsidé, då 

vi kommer att gå in på marknaden med en butik som har ett mer riktat koncept.  
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Vår slutsats av konkurrentanalysen är att det finns en möjlighet att konkurrera om kon-

sumenterna som ett mindre och nischat företag. Det område vi har inriktat oss på för att 

etablera en butik, har genom intervjuer visat sig vara en mycket attraktiv marknad, samt 

ha en hög hyreskostnad, vilket kan försvåra en etablering. Slutsatsen av vår marknads-

analys är att det finns en stor köpkraft i Göteborg och att butik i citykärnan bör använ-

das som distributionskanal. Samtidigt har vi dragit slutsatsen att det finns tillräcklig 

köpkraft för dyrare kläder, utifrån hur mycket de tillfrågande spenderar per plagg (se di-

agram 6 s.44). Vidare har vi kommit fram till att Internet är en bra marknadsföringska-

nal för oss, då vi har ekonomiska begränsningar, samt att ett ”buzz” kan öka intresset 

för vår butik och de oetablerade designerna.  

6.1 Avslutande reflektion 

Vi anser att en ekonomisk totalplan kan utformas för vår butik, vilket kan utveckla vår 

idé ytterligare. Vidare kan vi lägga större fokus på områden såsom butiksutfomning, fler 

intervjuer med modedesignstudenter och informativa åsikter från branschfolk inom mo-

deindustrin. 
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Bilaga 1 

Nedan har vi sammanställt de intervjuer under april 2008, som genomfördes med mo-

dedesignstudenterna på Textilhögskolan i Borås. 

 

Bakgrundinformation 

Ålder: 

Kön: 

Årskurs: 

Bostadsort: 

Allmänna frågor 

• Varför har du valt din aktuella utbildning? 

• Vad är dina framtida mål? 

 

Fördjupningsfrågor 

• Känner du till hur du kan komma i kontakt med din framtida konsument i mark-

nadsföring/säljsyfte? 

o Om ja kan du beskriva kontakten? 

o Saknar du något alternativ? 

• Upplever du att det är svårt att få kontakt med producenter och företag inom det 

textila området? 

• Vilka kanaler känner du till för att få ut dina produkter på? 

 

Testfrågor 

• Kan det vara intressant att jobba med egendesignade produkter under eller efter 

studietiden? 

• Skulle du vara intresserad av en tjänst som hjälper till att marknadsföra dina pro-

dukter och dig själv som designer? 

o Hur skulle du vilja att den utformades? 
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• Skulle du kunna tänka dig att sälja dina plagg som tillverkas under studietiden? 

o Hur många plagg tillverkar du i genomsnitt under studietiden?  

• Kan du tänka dig att sälja rätten till din egen design? 

• Skulle du vilja jobba med din egen design eller inom ett företag i framtiden?  
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Bilaga 2 

Nedan presenteras de frågor som ställdes under enkätundersökningen som genomfördes 
10: e maj och 14: e maj 2008. 
 

Bostadsort…………………………………………..... Postnummer………………… 

Kvinna            Man  

Åldersgrupp  

Under 20            20-25             26-30            31-35            36-40           Över 40 

                                                                                                        

I vilken prisklass handlar du kläder? 

Under 100kr     100-500kr     501-1000kr     1000-2000kr     över 2000kr 

                                                                                                 

Hur ofta handlar du kläder? 

Varje dag                            Flera gånger i veckan               Någon gång i veckan    

                                                                                                                             

Någon gång i månaden          Varannan månad                            Mer sällan 

                                                                                                                             

Vart föredrar du att handla kläder? 

I Göteborgs stadskärna      I köpcentra i centrala Göteborg                Annat  

                                                                                                                                                  

I köpcentra utanför Göteborg           I förort till Göteborg                      

                                                                                          …………………………… 

Vilka är dina 3 favoritbutiker när du handlar kläder? 

•…………………….…. •………………………… •………………………… 

Hur föredrar du att handla kläder? 

Internet               Katalog                Butik                   Lokal butik             Annat 
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I hur hög grad påverkas du av Internet (bloggar etc.) och rykten , när du handlar klä-
der? 

Gradera på en skala från 1 till 5, där 1 = inte alls, och 5 = i mycket hög grad. 

            1                      2                    3                        4                        5  

                                                                                                     

Hur öppen och intresserad är du av att köpa kläder av oetablerade designers? 

Gradera på en skala från 1 till 5, där 1 = inte intresserad alls, och 5 = mycket intresserad. 

            1                      2                    3                        4                        5  

                                                                                                     

Hur viktigt är märkeskläder för dig? 

Gradera på en skala från 1 till 5, där 1 = inte alls viktigt, och 5 = mycket viktigt. 

            1                      2                    3                        4                        5  

                                                                                                     

Hur viktigt är det för dig att vara ensam om klädesplagget du köper? 

Gradera på en skala från 1 till 5, där 1 = inte alls viktigt, och 5 = mycket viktigt. 

            1                      2                    3                        4                        5  
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Bilaga 3 

Sammanställning av frågor som ställdes till vår kontakt på Wallenstams, den 15: e maj 

och till Bengt Axelsson på Colliers International AB, den 16: e maj 2008.  

 

Vår kontakt på Wallenstam 

• Upplever ni att efterfrågan på butikslokaler i centrala Göteborg har stigit, sjunkit 

eller varit oförändrad de senaste åren och i nuläget? 

• Är det svårt att få en butikslokal i central Göteborg uthyrd och vad tittar ni på 

hos dem som vill hyra av er (verksamhetstyp)? 

• Vad har ni för kontrakt för butikslokaler angående exempelvis uppsägning, in-

sats, säkerhet och liknande? 

• Vad är er genomsnittliga hyra per kvadratmeter för en butikslokal i centrala Gö-

teborg, i olika kategorier, exempelvis markplan, 2: a våning, utrustning etc.? 

• Övriga upplysningar 

 

Bengt Axelsson, Colliers International AB 

• Hur fungerar er affärsidé? 

• Är det svårt att hitta butikslokaler i Göteborgs centrum? 

• Tar ni uppdrag från både små och stora företag? 

• Vad brukar hyrorna ligga på? 

• Hjälper ni nystartade företag att hitta lokaler (butik), och vad kostar en sådan 

tjänst? 

• Vad har ni för krav på företagen som vill använda er tjänst? 


