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Sammanfattning 
Åland är en ö vars invånare har utvecklat ett speciellt köpbeteende, som innebär att 
de åker utanför Åland för att shoppa kläder. Detta för att utbudet på Åland idag är 
smalt med endast ett fåtal butiker.  
 
Avsikten med vår uppsatts är att undersöka och analysera möjligheten att öppna en 
lönsam Gina Tricot butik på Åland.  
 
Det företag vi valt att se närmare på är Gina Tricot som är ett svenskt 
konfektionsföretag som startades 1997 med syftet att erbjuda bra mode till bra pris. 
Vi har utvecklat en etableringsplan utifrån Gina Tricots affärskoncept.  
 
För att se om en etablering är möjlig har vi undersökt följande förhållanden: 
kundernas intresse och efterfrågan, konkurrenssituationen idag, etableringsmiljön 
samt vissa ekonomiska aspekter. Efter att ha utfört intervjuer med branschfolk har 
vi också tagit fram en omfattande marknadsundersökning som innehåller både 
påstana enkäter, med 150 stycken svarande, och webbaserade enkäter, med 319 
stycken svarande. 
 
Resultatet av vår undersökning belyser att det finns ett behov och en efterfrågan hos 
ålänningar som är större än dagens utbud, vilket visar att det finns en lucka att fylla. 
På sikt kan det förändra marknadsutbudet, och ge ålänningarna möjlighet att shoppa 
mer hemma, vilket i sin tur kan leda till ett förändrat köpbeteende. Om Gina Tricot 
fyller luckan förändras även konkurrenssituationen, då den idag är svag. Att fler 
butiker tar sig in på den åländska marknaden betyder att mer konkurrens skapas 
samt att ett aktivare centrum bildas. Den mest problematiska delen uppstår i 
etableringsmiljö och lokaler; bristen på dem och storleken är en nackdel för en 
eventuell etablering. De ekonomiska aspekter som påverkar etableringen är de fasta 
och rörliga kostnaderna, men genom att hitta ett optimalt sätt att få ner dessa skapas 
en möjlighet till lönsam etablering. 
 
För att Gina Tricot ska lyckas på den åländska marknaden anser vi att det är viktigt 
att de ser till konsumenternas behov och deras speciella beteende, konkurrensläget 
för att skapa fördelar och undvika hot, etableringsmiljö då lokalerna är väldigt små 
över lag samt de ekonomiska aspekterna för att driva en så lönsam butik som 
möjligt. Om Gina Tricot uppmärksammar dessa förhållanden tror vi att det finns 
möjlighet att driva en lönsam Gina Tricot butik på Åland.  
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1 Inledning 
Inledningsvis har vi valt att beskriva bakgrunden till arbetet och beskriva vår problemdiskussion 
som har lagt grund för våra problemfrågor. Uppsatsens syfte presenteras i detta kapitel samt de 

avgränsningar vi valt att göra. 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
Två av oss är hemmahörande från Åland och känner därför till 
konfektionsmarknaden väl och vet vad den erbjuder. Vi tycker att den behöver 
utökas och utvecklas för att tillgodose de behov som finns. Som marknaden ser ut 
idag i Mariehamn, som är Ålands enda stad, finns endast en kedjebutik, KappAhl, 
samt ett flertal lokala butiker, varav vissa är återförsäljare av internationella 
varumärken. Utbudet idag är grunt och smalt. Det finns en köpkraft på Åland, men 
de intjänade pengarna spenderas oftast på fastlandet (Finland) eller i Sverige. 
Konsumenterna kräver större utbud för att tillfredsställa sina behov och därför 
söker de sig till andra marknader.  
 
Köpmännen på Åland är missnöjda med hur situationen i Mariehamns centrum ser 
ut, och nu är rätt tidpunkt att ta steget in på marknaden. I en tid då främst kontor 
öppnar blir handeln lidande och ett dött centrum uppstår. (Ålandstidningen, 2008-
04-08) 
 
Vi ser potential och möjligheter för nya aktörer att etablera sig på marknaden, med 
förutsättning att de har produkter till rätt pris, hög modegrad och rätt målgrupp. 
Ålänningar är, liksom finländare, prismedvetna men däremot ligger Finland ett steg 
efter Sverige när det gäller modemedvetenhet. Eftersom ålänningar ofta åker till 
Sverige och framförallt Stockholm, har de en mer utvecklad och medveten syn på 
mode.  
 
Gina Tricot är ett företag som nyligen börjat lansera sig på den internationella 
marknaden. De har på senare tid öppnat butiker i Norge och Finland. Genom detta 
har de samlat på sig erfarenhet om den nordiska marknaden. Vi tycker att de är ett 
bra exempel på företag som skulle kunna etablera sig på Ålands just nu snäva 
marknad. Eftersom Gina Tricot idag inte öppnar fler franchisingbutiker har vi 
endast tänkt lämna över vårt arbete till dem. 

1.2 Problemdiskussion 
I nuläget är klädbranschen varken bred eller djup på Åland, och för att Åland ska 
hänga med i utvecklingen tycker vi att nya aktörer behöver ta sig in på marknaden. 
 
Utifrån egna erfarenheter samt att två av oss har bott på Åland i 15 år har vi kunnat 
tyda ett särskilt köpbeteende hos ålänningar. Går detta köpbeteende att förändra och 
vad går det egentligen ut på? Det intressanta vore om detta beteende gick att ändra, 
och att få ålänningar att vilja förändra detta. Idag förekommer nästan ingen så 
kallad lunchshopping och impulsköpen är få. Ålänningarna har ett lika utbrett 
socialt liv och behov av kläder för helgen som modemedvetna invånare i andra 
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städer. 
 
En stor del av Ålands inkomster baseras på turism, då turister har en tendens att 
spendera mycket pengar på semestern. Tyvärr finns inte denna möjlighet på Åland 
eftersom klädutbudet inte är optimalt. Gina Tricot är ett välkänt varumärke, både 
för invånare på Åland, samt de svenska, finska och norska turisterna. Skulle en 
Gina Tricot butik vara den rätta butiken att öppna på Åland för att förändra 
beteendet och öka utbudet för turisterna? 
 
Valet av Gina Tricot som etableringsföretag uppstod i förhållande till den 
nuvarande marknaden. Det befintliga utbudet består idag delvis av KappAhl som 
säljer dam-, herr- och barnkläder samt lokala småföretagare som säljer dam- och 
herrkläder. Vårt huvudintresse ligger inte i att konkurrera ut dem, däremot se om 
det finns möjlighet att komplettera dem och nå resterande konsumenter. Eftersom 
KappAhl finns kan vi utesluta butiker som exempelvis H&M, Lindex och Cubus. 
Företag som JC och MQ säljer samma varumärken som de lokala butikerna. Är det 
då passande att välja ett företag som vänder sig till en annan målgrupp, exempelvis 
Gina Tricot?     
 
Idag finns det endast ett fåtal butiker på Åland, och att de konkurrerar med varandra 
har vi svårt att se. Att skapa konkurrens på marknaden tror vi skulle vara nyttigt för 
den framtida utvecklingen men samtidigt vill vi inte att Gina Tricot ska gå in på 
marknaden för att konkurrera ut småföretagarna. Vi vill med en kedjebutik 
komplettera småföretagarna och göra dem mer aktiva. Är det möjligt att på detta 
sätt förbättra konkurrenssituationen? Vi tycker att det är tråkigt att de befintliga 
företagen inte satsar tillräckligt på marknadsföring, exempelvis skyltning, annonser 
och happenings. Om marknaden får in nya aktörer, kan de då sätta fart på 
konkurrensen? 
 
Vad behövs för att marknaden ska kunna tillgodose konsumenternas behov? Är det 
ett flertal nyetableringar som krävs i form av stora kedjor med bassortiment eller 
små lokala butiker med unikt sortiment? Blir det med hjälp av kedjornas sortiment 
ett bredare utbud eller dödar det småstadskänslan? Vi hoppas att resultatet av vår 
uppsatts svarar på våra frågor och att en eventuell etablering leder till en större 
köpkraft samt att fler ålänningar väljer att spendera sina pengar på Åland. Om det 
finns en möjlighet för kedjor att ta sig in på den åländska marknaden tror vi också 
att det skulle finnas utrymme för nischade företag att våga ta steget och etablera sig. 
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1.2.1 Huvudproblem 
Finns det möjlighet att etablera en lönsam Gina Tricot butik på Åland? 

1.2.2 Delproblem 
Konsument: Finns intresse och efterfrågan? Finns köpkraften? Finns rätt 
målgrupp? Ligger konceptet rätt i tiden? Var och i vilka butiker spenderar de sina 
pengar? 
Konkurrenter: Finns det en hälsosam konkurrens? Vilka är konkurrenterna? 
Finns det konkurrensfördelar? Vilken position kan Gina Tricot ta på marknaden? 
Etableringsmiljö: Var bör etableringen ske? Förekommer det några hot? Finns 
det potentiella lokaler? 
Ekonomiska aspekter: Rådande löne- och hyresläge? Vad bör omsättningen 
vara? Handelsindex?  

1.3 Presentation om Åland 
Åland består av över 6 757 öar varav cirka 60 stycken är bebodda och har idag det 
största invånarantalet någonsin. (aland.ax, 2008) År 2007 var befolkningen räknad 
till 27 153 personer varav 13 691 var kvinnor. Det betyder en ökning med 120 
kvinnor från föregående år samt 230 fler invånare totalt. (asub.ax, 2008) Det finns 
15 kommuner och en stad, Mariehamn. I staden bor det 10 824 personer medan det 
på landsbygden bor 13 785 personer. I skärgården, som breder ut sig längs öns östra 
del bor det 2 314 personer. (aland.ax, 2008) 
 
Åland har svenskspråkigt självstyre med finländsk statstillhörighet. Ön är belägen 
mellan Sverige och Finland. Åland är med i EU sedan 1995 och har en särställning 
samt betraktas som tredje land i skattehänseende, vilket betyder att Åland gällande 
den indirekta beskattningen (moms och acciser) är utanför EU: s skatteunion, men 
innanför tullunionen. Detta innebär bland annat att trafik som angör ön kan fortsätta 
med tax-free försäljning. (komhem.nu, 2008) 
 
För att ha rätt att bedriva näring på Åland krävs åländsk hembygdsrätt, som erhålls 
vid födseln om någondera förälder har hembygdsrätt. Inflyttande som har bott på 
Åland i fem år och som har tillfredställande kunskaper i svenska får ansöka om 
åländsk hembygdsrätt. Endast finska medborgare kan få hembygdsrätt, och den som 
varit bosatt utanför Åland längre tid än fem år förlorar den. (Åland kort och gott- 
Ålands landskapsregering m fl, 2008) Det krävs att näringsutövningen handhas av 
bosatta på Åland. För att få näringsrätt krävs också att vissa villkor uppfylls vad 
gäller: styrelsens och bolagsmännens sammansättning som måste bestå av två 
tredjedelar ålänningar och anlitande av lokal arbetskraft. (komhem.nu, 2008) 
  

1.4 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att undersöka och analysera möjligheterna till att öppna 
en Gina Tricot butik på Åland med ett ekonomiskt hållbart koncept. 
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1.5 Avgränsningar 
De här avgränsningarna har vi gjort eftersom uppsatsen är tidsbegränsad, och allt 
därför inte hinns med. 
• Vi kommer inte att utveckla någon ny affärsidé eftersom Gina Tricot redan har 

en väl utvecklad och fungerande affärsidé.  
• Allt som sker centralt från Gina Tricots huvudkontor har vi valt att utesluta. 
• Eftersom detta är en uppsats om att etablera en befintlig kedja på en ny marknad 

kommer vi inte att följa upp Gina Tricots frammarsch efter en eventuell 
etablering.   

2 Tillvägagångssätt 
Här nedan presenterar vi de begrepp som är relevanta för en metoddiskussion samt 
de metodval vi gjort i vår uppsats. Vårt tillvägagångssätt innehåller bland annat 
undersökningsmetod, datainsamlingsmetod och urval. 

2.1 Undersökningsmetod 
Vi har valt att delvis använda oss av marknadsundersökningar i val av metod. 
Marknadsundersökningar förutsätter att undersökaren på något sätt samlar in, 
analyserar, tolkar och presenterar data. Det är möjligt att utgå från dess karaktär och 
form genom att skilja på kvantitativa data och kvalitativa data. (Christensen m fl, 
1998 s 46) Nedan presenteras de två undersökningsmetoderna och vårt val. 

2.1.1 Kvantitativt 
En kvantitativ undersökningsmetod fokuserar främst på siffror, mängder, antal och 
frekvenser. Analysen är i första hand inriktad på att upptäcka, fastställa och mäta 
samband mellan olika variabler. Det specifika i ett sammanhang eller delarna av en 
helhet är det som studeras. Undersökningen är strukturerad och utgångspunkten är 
förutbestämd, vilket utgör undersökningens ramar. (Christensen m fl, 1998 s 47) 
Sättet att utföra undersökningarna på leder till att det inte uppstår någon personlig 
relation mellan undersökaren och undersökningsobjektet. (Holme & Solvang, 1997 
s 78) 

2.1.2 Kvalitativt  
Kvalitativa metoder innebär en lägre nivå av formalisering, då metoden i första 
hand har ett förstående syfte och undersökaren riktar inte in sig på att pröva om 
informationen är generellt giltig. Undersökaren samlar informationen för att få en 
djupare uppfattning för de problem som studeras och beskriver delvis helheten för 
dess sammanhang. Tillvägagångssättet betecknas som närstående till den källa som 
informationen hämtas från. (Holme & Solvang, 1997 s 14) 

2.1.3 Val av undersökningsmetod 
Vår empiriska datainsamling är dels kvantitativ då vår avsikt är att utifrån ett 
mindre urval göra ett försök att generalisera och dra slutsatser om det undersökta 
till en större grupp personer. Datainsamlingen har även kvalitativa inslag då fler 
personliga intervjuer med personer inom branschen genomförts för att skapa en 
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djupare förståelse, kunskap och insikt om, kritiska faktorer snarare än att beskriva 
dem. 

2.2 Fallstudie 
Fallstudier är särskilt passande att använda för att beskriva, analysera och 
undersöka. Fallstudier som tillvägagångssätt anses ofta som den bästa metoden för 
att angripa de problem där det måste finnas förståelse innan det går att förbättra 
praktiken. De flesta fallundersökningar berör praktiska problem utifrån ett 
helhetsperspektiv. Det innebär att fallstudiemetoden bör väljas för att skaffa sig 
djupgående insikter i en viss situation och hur de inblandade personerna tolkar 
denna. (Merriam, 1994 s 9-10)  
 
En fallstudie anser vi vara mest lämplig för vårt arbete, med hänsyn till vår 
problemformulering. Inom vissa områden har fallstudien länge använts som metod, 
men har under senare tid utvecklats mycket då koncentrationen har lagts på att 
finna likheter mellan variabler. Fallstudier används bland annat vid underlag för 
diskussioner och analyser vid undervisning och utbildning i olika situationer. 
(Eriksson m fl, 2006 s 127-128)   

2.3 Datainsamlingsmetod     
Det är även möjligt att särskilja data beroende på när, hur och varför den samlats in. 
Datainsamlingsmetoder kan delas upp efter olika kriterier. (Christensen m fl, 1998 s 
49) Två av de vanligaste är primär- och sekundärdata, dessa två kriterier redovisas 
nedan. Slutligen beskriver vi vårt val av tillvägagångssätt vid insamling av data.  

2.3.1 Primärdata 
Primärdata är ny information som undersökaren själv samlar in. Undersökaren kan 
samla in data genom olika insamlingstekniker såsom; marknadsundersökningar, 
fältstudier, observationer, enkäter eller intervjuer av olika slag. Undersökaren kan 
samla in både intern och extern primärdata. Intern data utgör den information som 
kommer inifrån företaget som exempelvis försäljnings- och kundinformation. 
Extern data innebär det som samlas in utanför företaget som exempelvis teoretisk 
litteratur, tidningar, tidskrifter, databaser och Internet. Primärdata är ofta tidsenlig 
och tillförlitlig då den har samlats in av undersökaren. Nackdelen med primärdata 
är att den tar längre tid att samla in än sekundärdata, vilket ofta medför högre 
kostnader. (Christensen m fl, 1998 s 82-83) 

2.3.2 Sekundärdata 
Vid en undersökning är det nödvändigt att först få en förståelse för problemområdet 
genom att studera information om problemet som redan vid tiden för 
undersökningen finns tillgänglig i form av extern data ur exempelvis databaser eller 
intern information från företaget. Den här typen av information kallas sekundärdata 
och är data som tidigare har samlats in och sammanställts i ett annat sammanhang 
och i andra syften än den egna undersökningen. Sekundärdata kan finnas i olika 
former som till exempel dokument i form av böcker, tidskrifter, databaser och 
Internet. I början av undersökningen kan det vara lämpligt att använda sekundärdata 
för att få grundläggande kunskap och förståelse för det som ska undersökas. På 
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detta sätt får undersökaren en fördel till att avgränsa sitt problem. Sekundärdata är 
ett snabbt och relativt billigt sätt att samla in information på. Nackdelen är att 
informationen kan vara otillförlitlig och inaktuell. Det kan också vara svårt att hitta 
information som matchar den egna undersökningen. Den insamlade sekundärdata 
behöver ofta kompletteras av undersökarens egeninsamlade data som passar 
undersökningens syfte bättre. (Christensen m fl, 1998 s 67-68) 

2.3.3 Val av datainsamlingsmetod 
Vi har valt att använda oss av sekundär datainsamling i den teoretiska delen likväl 
som i den empiriska delen. I den empiriska delen använder vi oss även av 
primärdata i form av enkäter och intervjuer.  
 
Sekundärdata framkommer i de sammanhang där vi beskriver olika förhållanden 
inom den åländska marknaden och hos Gina Tricot. 

2.3.4 Intervjuer 
Frågorna och sättet att fråga i en intervju är mer eller mindre bestämda i förväg. Ju 
mindre förberedd intervjuaren är i förväg om vilka frågor som ska ställas, desto mer 
ostrukturerad kommer intervjusituationen att bli. Det finns olika tekniker att välja 
mellan för att samla in information, antingen kan undersökaren kontakta 
intervjuobjektet via post, telefon, personliga besök eller en kombination av dessa 
metoder. De olika sätten har sina för- och nackdelar. Fördelar med besöksintervjuer 
är bland annat att de går ganska fort att genomföra, intervjusituationen är 
kontrollerad och intervjuaren kan följa upp frågor. Nackdelar är dock att det kan 
uppstå höga kostnader, intervjueffekter kan förekomma genom att intervjuare och 
intervjuobjekt kan influera varandra samt det kan vara svårt att få intervjutid. 
(Eriksson m fl, 2006 s 98-99)  
 
Vi har valt att utföra våra intervjuer personligen och i strukturerad form, vilket 
innebär att frågorna är noggrant förberedda. Intervju har skett med Jessica Syrén, 
etableringsansvarig på Gina Tricot. Hon har besvarat diverse frågor om Gina 
Tricot, etablering samt framtida planer. För att få en bättre överblick på den 
åländska marknaden valde vi även att intervjua branschfolk inom handeln och 
lokala butiksägare på Åland. 

2.3.5 Enkäter 
Istället för att utföra intervjuer kan undersökaren välja att skriva ner frågorna och 
sända dem till de som ska svara. Genom att använda en enkät blir omfattningen mer 
enhetlig i vad som skall besvaras. Enkäter ställer större krav på att frågorna är 
testade. Undersökaren måste veta vad som ska besvaras eftersom det inte ges några 
möjligheter till förtydliganden när frågorna har skickats iväg. (Eriksson m fl, 2006 s 
99-100)  
 
Enkäter har vi valt att dela ut till ett urval av de som faller inom ramen för Gina 
Tricots målgrupp; modemedvetna kvinnor i alla åldrar. (ginatricot.se, 2008) Vi har 
valt att göra ett urval av Gina Tricots målgrupp för att få fram de rätta 



 
 

13

respondenterna till enkäten. Våra respondenter är i första hand modemedvetna 
kvinnor i åldern 13- 45. Vi har valt att utföra två enkäter; en webbaserad och en 
påstan där vi själva sökt upp de svarande. Enkäterna har utformats med frågor, med 
på förhand givna svarsalternativ. 
 
Webbenkäten är utformad så att det sitter en kaka (cookie) på sidan, vilket innebär i 
praktiken att du startar undersökningen seriöst. Om du sätter en kaka till 7 dagar 
innebär det att din respondent enbart kan svara en gång under denna tid. 
Programmet enkäten publicerats i, använder både kakor och ip-nummer för att vara 
säker på att utesluta fusk. (htmlsidan.se, 2008)  

2.3.6 Urval 
Då en insamling görs måste målpopulationen och respondenterna som ska 
undersökas identifieras. För att spara tid görs ofta ett urval ur målpopulationen och 
låter den utvalda gruppen representera alla. Det finns två sorters urval; 
sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. (Christensen m fl, 1998 s 89) Vi 
presenterar nedan dessa två alternativ och vårt val. 
 
2.3.6.1 Sannolikhetsurval 
Sannolikhetsurval innebär att respondenterna väljs ut slumpmässigt genom 
exempelvis register över den totala målpopulationen. Vid urvalet måste det kunna 
garanteras att en respondent inte utesluter valet av en annan. Därför måste 
exempelvis en slumptaltabell användas. (Christensen m fl, 1998 s 89-94) 
 
2.3.6.2 Icke-sannolikhetsurval 
Inom icke-sannolikhetsurval har inte alla inom målpopulationen chans att vara med 
i urvalet. Det innebär ett felaktigt resultat kan uppnås, då det kan finnas en hög 
andel över- eller undertäckning från målpopulation. I och med detta kan inte 
sannolikheten säga att resultatet generaliserar målpopulationen. Ibland kan det dock 
vara smart att använda sig av denna metod, exempelvis vid kvalitativa 
undersökningar då undersökaren hellre vill åt respondenternas kunskap än statistisk 
reliabilitet. Olika sorters icke-sannolikhetsurval kan användas; strategiskt, 
bekvämlighets-, kvot-, uppsökande, påstana och självutval. (Christensen m fl, 1998 
s 103-107) 
 
2.3.6.3 Vårt urval 
Vi har valt att använda oss av ett icke-sannolikhetsurval. I och med att vi har valt 
att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod går det bra att använda oss av 
det urvalet. Inom det valda urvalet använder vi oss utav påstana urval, då 
undersökaren befinner sig någonstans där personerna vi vill åt finns. I vårt fall är 
det i centrum. Risken med den här metoden kan vara att en viss typ av människor 
frågas.  
 
Vi har även valt att använda oss utav ett bekvämlighetsurval där vi tar hjälp utav 
forumet Facebook på webben. Vi har tagit kontakt med grupper som har 
anknytning till Åland, där både bosatta och utflyttade, så kallade ”bortaålänningar”, 
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är medlemmar. På så sätt kan vi nå även de som inte befinner sig på Åland under 
tiden vi utför vår påstana enkät. Till grupperna har en länk till hemsidan för enkäten 
skickats ut med uppmaning till kvinnor i åldern 13- 45 att utföra den. I och med det 
här urvalet räknar vi med att även ett självurval kan förekomma, det vill säga då 
respondenterna själva tar initiativ till att svara på enkäten. En risk är att vår 
ursprungliga urvalsgrupp sprider enkäten till kompisar som då också vill delta i 
undersökningen.  

2.4 Giltighetsanspråk 
För att bedöma kvaliteten och tillförlitligheten på en undersökning används 
begreppen reliabilitet och validitet. (Andersen, 1998 s 14) Endast genom kritisk 
prövning och noggrannhet vid bearbetning av material kan en tillfredställande nivå 
av reliabilitet och validitet uppnås. Målsättningen för varje undersökning är att ha 
en så reliabel och valid information som möjligt. (Holme & Solvang, 1997 s 163) 

2.4.1 Validitet 
Validitet innebär att det som undersöks, exempelvis de frågor som ställs i en 
intervju, är relevanta för de problem som ska lösas genom undersökning. 
(Holmström, 2005 s 130-133) 

2.4.2 Reliabilitet     
För att uppfylla krav på reliabilitet måste undersökningen läggas upp så att slumpen 
inte får möjlighet att inverka på resultatet, det vill säga att samma resultat ska fås 
om ytterligare en undersökning görs. Dessutom måste bortfallet, det vill säga de 
som inte vill eller kan medverka, analyseras. (Holmström, 2005 s 130-133) 

2.4.3 Enkäternas trovärdighet 
Vi anser att en webbaserad enkät inte är fullt lika trovärdig som en påstan 
undersökning, eftersom en påstan undersökning sker under översyn av 
undersökarna. Den webbaserade enkäten kan innehålla svar även från dem som 
faller utanför målgruppen, vilket för oss inte har varit möjligt att övervaka. Vår 
webbaserade enkät är utskickad via forumet Facebook. Forumets trovärdighet 
minskar på grund av dess medlemmar, då vem som helst kan utge sig för att vara 
någon annan person. Även det faktum att Facebook inte alltid är lika aktuellt, kan 
inverka på urvalet av respondenter och försämra trovärdigheten. 
 
Vi anser att den påstana enkätens slutgiltiga resultat har påverkats av tidpunkten för 
genomförandet, som var en vanlig vardag under arbetstid. Hade enkäten utförts en 
dag med mer folk på stan kunde resultatet eventuellt ha sett annorlunda ut. 
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3 Teoretisk referensram 
Referensramen har vi valt att dela upp i underrubriker om kunder, konkurrenter, 
etableringsmiljö och ekonomiska aspekter, detta utefter vår problemformulering.  

3.1 Konsument 
Kunskapen om konsumenten och de faktorer som påverkar beteende är av stor vikt 
för företagen att veta. (Kotler m fl, 2005 s 255)  

3.1.1 Kundbehov och efterfrågan 
Då beslut fattas om att starta en ny verksamhet måste en prognos göras om framtida 
efterfrågan. För att kunna uppskatta efterfrågan måste en potentiell målgrupp väljas 
ut för att kunna se närmare på och urskilja kundernas behov. (Berhin & Kihlstedt, 
2000 s 80-87) Ett mänskligt behov upplevs som en känsla av avsaknad. Behovet är 
vad som sätter igång köpbeslutsprocessen, och blir till då kundens nuvarande 
situation och den önskade situationen skiljer sig tillräckligt mycket. Behovet kan 
antingen vara rent funktionellt där konsumenten har praktiska, rationella eller 
objektiva skäl eller så är motivet mer emotionellt och subjektivt då kunden drivs av 
känslor. (Dahlén och Lange, 2003 s 28)  
 
I grunden finns tre olika sorters behov; fysiologiska behov såsom mat kläder och 
trygghet, sociala behov som att exempelvis ha en känsla av samhörighet och det 
fysiologiska behovet som omfattar kunskap, självkänsla och självförverkligande. 
(Kotler m fl, 2005 s 8) 

3.1.2 Konsument- och köpbeteende 
Det finns fyra faktorer som påverkar kundens konsumentbeteende; de kulturella, 
sociala, personliga och psykologiska faktorerna. Den kulturella faktorn anses ha 
störst påverkan på köpbeteende och inkluderar grundvärderingar, uppfattningar och 
det beteende som en person lärt sig från exempelvis sin familj. Inom de sociala 
faktorerna ingår vad kunden tillhör för grupp, vilken referensgrupp kunden har samt 
vilken grupp konsumenten vill tillhöra. De personliga faktorerna delas in i ålder, 
yrke, ekonomisk situation och livsstil. För att beskriva de psykologiska faktorerna 
nämns motivation, alltså kundens vilja att tillfredsställa ett behov, perception som 
betyder hur en kund väljer att ta in och tolka information samt inlärning, 
uppfattning och attityder. (Kotler m fl, 2005 s 256-275) 

3.1.3 Köpbeslutsprocess 
För att förklara olika typer av köpbeteende vid ett köpbeslut kan de delas in i; 
komplext, dissonans reducerande, vanemässigt och variationssökande köpbeteende. 
Det komplexa köpbeteende karaktäriseras av ett högt konsumentengagemang och 
stor skillnad mellan märken då exempelvis produkten är dyr, riskabel eller något 
som sällan köps som en designerväska. Ett dissonans reducerande köpbeteende 
kräver ett högt konsumentengagemang men där det inte är så stor skillnad mellan 
olika märken. Med vanemässigt beteende menas en situation som kräver lågt 
konsumentengagemang och med små skillnader mellan märken som exempelvis 
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bastoppar. Det variationssökande beteende innebär ett lågt konsumentengagemang 
men med stor skillnad mellan märken, exempelvis strumpor. (Kotler m fl, 2005 s 
276-278) 

3.1.4 Köpbeslutsprocess vid nya produkter 

 
Figur 1. Reviderad version köpbeslutsprocessen vid nya produkter. Källa: Kotler m fl, 2005 s 287  
 
Då det gäller konsumentens köpbeteende vid nya eller oetablerade produkter kan 
processen se lite annorlunda ut. För att en kund ska kunna ta till sig en ny produkt 
går den ofta igenom en adoptionsprocess, se figur 1, innehållande fem steg varav 
det första är medvetenhet, då kunden för första gången blir medveten om en 
produkt. Det andra steget är intresse och betyder att kunden själv börjar leta 
information om den nyupptäcka produkten. I det tredje steget utvärderas produkten 
och kunden beslutar om den ska testas. Vid det fjärde testar kunden produkten 
vilket betyder att ett köp har ägt rum, men det utesluter inte att kunden kommer att 
behålla produkten. Det är först vid det femte steget, adoptionen, som ett verkligt 
köpbeslut skett och kunden bestämt sig för att använda produkten relativt 
regelbundet. (Kotler m fl, 2005 s 287) 

3.1.5 Segmentering av kundmarknaden 
Det är omöjligt för ett företag att vända sig till alla människor och grupper, det 
finns alltför många olikheter för att det ska vara möjligt. Istället måste företagen 
rikta in sig på en speciell del av populationen som de kan tillfredställa bäst. 
Marknaden består av massor av köpare som skiljer sig ifrån varandra i bland annat 
attityder, behov och resurser. Då en marknadssegmentering görs delas befolkningen 
in i mindre grupper som består av likatänkande individer. Då en segmentering 
utförs kan kundmarknaden delas in på många sätt, genom att använda olika 
variabler, ensamma eller tillsammans. Det finns inget optimalt sätt men 
utgångspunken bör vara företagets eller produktens inriktning. (Kotler m fl, 2005 s 
398-408) 
 
Dessa variabler har länge varit de vanligaste men Roos, von Krogh och Roos (2004 
s 140-141) anser att den sortens segmentering inte längre är lika effektiv. De tycker 
att företag istället ska se till kundernas behov och de egenskaper som får dem att 
vilja köpa. Inom denna segmentering ses det istället till mer konkreta faktorer som 
priskänslighet, krav på kvalitet, stil och mode. På så sätt får undersökaren fram mer 
om kundernas behov och önskemål.  

3.2 Konkurrenter 
Det är av stor vikt att ha bra kunskap om sina konkurrenter samt hur de arbetar och 
hur deras erbjudanden ser ut. Detta för att konkurrensen som ett företag utsätts för 
är avgörande för hur de ska agera för att verksamheten och deras erbjudanden ska 
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bli framgångsrika. Känner företaget till vilka som är deras konkurrenter samt vad 
de erbjuder kan de få svar på vilka alternativa sätt som kunderna idag kan 
tillfredsställa sina behov på. (Berhin & Kihlstedt, 2000 s 133) På dagens marknad 
räcker det inte med att bara förstå kunderna. För att kunna planera effektiva 
konkurrensstrategier menar Kotler m fl (2005 s 494) att företaget måste ta reda på 
så mycket som möjligt om sina konkurrenter, vilket kan göras genom en 
konkurrentanalys.  

3.2.1 Konkurrentanalys 
I en konkurrentanalys identifierar undersökaren de primära konkurrenterna, de 
konkurrenter som är synliga och lätta att identifiera. För att kunna urskilja sina 
konkurrenter kan företaget ställa sig följande frågor: 
 
Enligt Kotler m fl (2005 s 494) är det bästa sättet att utforma en konkurrentstrategi 
genom att göra en konkurrentanalys. Kotler m fl’s konkurrentanalys innehåller 6 
steg: 
 

 
Figur 2. Reviderad analysstege av konkurrenter Källa: Kotler m fl, 2005 s 494 
 
Identifiera företagets konkurrenter; konkurrenterna kan ses utifrån ett industriellt 
synsätt. Konkurrenterna är då de som erbjuder produkter som är nära substitut till 
varandra. Konkurrenterna kan även ses utifrån ett marknadssynsätt. Konkurrenterna 
ses då som de som försöker tillfredsställa samma behov. Dessutom bör 
medvetenhet om potentiella konkurrenter och produktsubstitut på området finnas. 
(Kotler m fl, 2005 s 495-497) 
 
Efter att företaget identifierat sina konkurrenter behöver de bestämma 
konkurrenternas mål/syften. När företaget tagit reda på vilka huvudkonkurrenterna 
är så måste de ta reda på vad dessa söker på marknaden och vad som ligger bakom 
deras beteende. Det gäller att ta reda på om exempelvis konkurrenterna planerar att 
vända sig till ett nytt segment, och vad det får för följder. (Kotler m fl, 2005 s 497-
498) 
 
Företaget måste sedan identifiera konkurrenternas strategier. För att kunna ta sig in 
på nya marknader måste företaget även veta vilka strategier konkurrenterna har. Ju 
mer ett företags strategi liknar en annan, desto mera konkurrerar de. Det gäller att 
ha en avvikande strategi eller att vara så pass förutseende att företaget kan bemöta 
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konkurrensen. (Kotler m fl, 2005 s 498) 
 
Kotler m fl (2005 s 498-500) anser att det är viktigt att företaget uppskattar 
konkurrenters styrkor och svagheter. För att konkurrenterna ska klara sina 
strategier och nå målen måste de ha rätt resurser. Det är därför viktigt för företaget 
att finna sina konkurrenters styrkor och svagheter. 
 
Uppskatta konkurrenters reaktionsmönster är också viktigt enligt Kotler m fl. (2005 
s 501) Med hjälp av konkurrenternas mål, strategier samt dess styrkor och 
svagheter kan deras reaktionsmönster till viss del förutses vid exempelvis 
produktlanseringar och prissänkningar. Detta leder också till förståelse för hur 
konkurrenterna ska attackeras bäst samt hur de ska försvara sin nuvarande position.  
 
Till sist anser Kotler m fl (2005 s 501-502) att företagen bör välja vilka 
konkurrenter som ska attackeras och undvikas. De flesta företag föredrar att 
attackera sina svaga konkurrenter. Detta kräver lite resurser men ger kanske inte så 
mycket. Andra konkurrerar mot den som följer den mest. Det geografiska avståndet 
spelar också en viss roll. 

3.2.2 SWOT 
En SWOT- analys syftar till att beskriva en verksamhets styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot. Genom att identifiera dessa kan företaget se vilka som är 
kritiska för företagets framgång. Ett företag kan fastställa vad som är viktigt och 
vad som påverkar företaget genom att samla information om den interna (styrkor 
och svagheter) och externa (möjligheter och hot) omgivningen och granska denna. 
På detta sätt kan företaget ta reda på vart de ska lägga fokus. Exempelvis:  
Styrkor: företaget är marknadsledande, erbjuder en unik produkt, ett välkänt och 
etablerat namn, företaget har goda resurser och besitter stor kompetens. 
Svagheter: företaget är okänt bland kunderna, dålig image, dålig kvalitet och höga 
priser. 
Möjligheter: det ekonomiska klimatet (låg eller hög konjunktur), efterfrågan, 
demografiska förändringar och nya produkter. 
Hot: konkurrenternas aktiviteter, distributionskanaler, demografiska och politiska 
faktorer. (Kotler m fl, 2002 s 81) 

3.2.3 Konkurrensstrategier 
När huvudkonkurrenter identifieras tycker Kotler m fl (2005 s 503-504) att en 
konkurrensstrategi ska utformas för att bäst positionera företagets produkter 
gentemot konkurrenternas. Företag kan välja mellan tre bra strategier om hur de bör 
positionera sig mot sina konkurrenter på marknaden.  
Kostnadsledande- Har lägst pris och vinner därmed marknadsandelar. 
Differentiering- Produkten särskiljs så att den inte direkt konkurrerar med ledaren. 
Fokus- Fokus läggs på ett fåtal segment istället för erövring av hela marknaden. 
(Kotler m fl, 2005 s 503-504) 
 
Företagen kan använda olika konkurrensstrategier beroende på vilken position på 
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marknaden de har: 
Marknadsledare- Har störst marknadsandel, påverkar ofta priset och 
produktlanseringar på marknaden. 
Marknadsutmanare- Företag som jobbar hårt med att öka sin marknadsandel. 
Marknadsföljare- Försöker hålla sin andel utan att röra om allt för mycket. 
Marknadsnischare- Företag som tillhandahåller ett litet segment som de andra ofta 
bortser från. (Kotler m fl, 2005 s 505) 
 
Vi har valt att endast förklara de två konkurrensstrategier som kommer att vara 
aktuella i vårt arbete; marknadsledare och marknadsutmanare. Marknadsföljare 
utelämnar vi eftersom vi har valt att gå in på en marknad där vi vill röra om. Även 
marknadsnischare kan vi utesluta eftersom vi vill utöka utbudet av det som finns, 
inte komma med något nytt. 
 
För företag som är marknadsledande har Kotler m fl (2005 s 506) definierat olika 
strategier att använda för att förbli nummer ett: 
 
Expandera den totala marknaden – ledaren tjänar mest på att den absoluta 
marknaden växer. Företaget kan utöka marknaden genom att leta efter nya 
konsumenter, nya användningsområden och få befintliga kunder att använda 
produkten oftare. (Kotler m fl, 2005 s 506) 
 
Öka sin marknadsandel – i många marknader innebär en liten ökning av 
marknadsandelarna oftast väldigt stora försäljningsökningar. Kotler m fl (2005 s 
508) påpekar att det finns tre huvudsakliga sätt att öka sina andelar: vinna 
konkurrenters kunder, köpa upp konkurrenter eller vinna lojalitet. 
 
Förbättra produktiviteten – innebär att mer pengar tjänas på att sälja lika många 
produkter. Detta kan uppstå om företagets kostnader minskar, exempelvis genom 
minskat lager, färre anställda, ändrade produktionsmetoder, ändrad produkt mix, 
det säljs mer högmarginalprodukter, samt tillägga servicekontrakt och 
finansieringshjälp. (Kotler m fl, 2005 s 510-511) 

3.3 Etableringsmiljö 
En etableringsmiljö kan bestå av hot och möjligheter. (Roos, von Krogh, Roos, 
2004 s 104-108) Det är viktigt att känna till företagets blivande marknad. 
Etableringens placering påverkas av ett antal variabler som företaget måste ta 
hänsyn till. (Kubr, 2001 s 100) Företaget måste även ta hänsyn till de sociala och 
demografiska aspekterna (Kotler m fl, 2002 s 124 & 140). 

3.3.1 Etableringens placering och hot 
Enligt Kubr (2001 s 100) måste ett antal faktorer stämma för att en nyetablering ska 
bli framgångsrik. En faktor är företagets placering, men beroende på den 
verksamhet företaget utövar spelar etableringens plats större eller mindre roll. Även 
faktorer såsom den ekonomiska miljön som berör konjunkturer, arbetsmarknad 
samt aktuellt prisläge påverkar. Faktorn närhet mellan företagets leverantörer och 
kunder bör också beaktas, kompetent och utbildad personal likaså. Det förekommer 
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enligt Roos, von Krogh, Roos (2004 s 104-108) olika typer av etableringshinder. 
De hot som blir aktuella för en bransch beror på de redan befintliga 
etableringshindren.  

3.3.2 Demografisk miljö 
Den demografiska aspekten är en studie av befolkningsmängd; ålder, kön, yrke och 
annan statistik. Den demografiska miljön är av intresse därför att den ser till 
människor, och det är människor som utgör marknaden. Den demografiska miljön 
tillhandahåller också information om förändringar i åldersstrukturen, 
familjeförhållanden, geografiska förhållanden och utbildning. (Kotler m fl, 2002 s 
124) 

3.3.3 Sociala och kulturella aspekter 
Den kulturella miljön består av institutioner samt andra krafter som påverkar ett 
samhälles grundvärderingar, preferenser och beteenden. Människor växer upp i 
olika samhällen och sociala klasser vilket ligger till grund för deras framtida 
värderingar och övertygelser. De absorberar en syn på världen som definierar deras 
relationer med andra människor. (Kotler m fl, 2002 s 140) 
 
Företag måste ständigt se och anpassa sig till marknadens miljö, för att kunna hitta 
möjligheter och avvärja hot. (Kotler m fl, 2002 s 145) 

3.4 Ekonomiska aspekter 
Målet med en verksamhet är oftast av ekonomisk natur, att gå med vinst och få en 
god avkastning. Intäkterna från försäljningen av produkter ska vara större än 
kostnaderna för detsamma. (Holmström, 2005 s 4) 

3.4.1 Utgifter 
För att få fram minimikrav på omsättning för att driva en lönsam verksamhet finns 
vissa nyckeltal som måste ses närmare på. Exempel på dessa är fasta och rörliga 
kostnader. Holmström (2005 s 130- 131) beskriver vidare fasta kostnader som 
kostnader vars totalbelopp inte förändras när mindre förändringar sker med 
volymen vid försäljning eller produktion, exempelvis lokalhyra. En fast kostnad 
kan ändras och fortfarande vara fast, exempelvis vid hyreshöjning som vanligtvis 
inte sker på grund av volymförändring. Enligt Jonsson (2005 s 60) är fasta utgifter 
de utgifter som är ständigt återkommande. Fasta utgifter är inte alltid fasta belopp, 
utan kan variera sig, därför behövs det en längre tidsperiod för att få rätsida över 
hur mycket utgifter det blir utslaget över exempelvis ett år. 
 
Vidare anser Jonsson (2005 s 60-61) att rörliga utgifter i allmänhet är 
återkommande, men påverkningsbara i en större utsträckning. Många av dessa 
rörliga utgifter tycks ofta små vid inköps/betalningstillfället, men kostnaden 
utslaget över ett år är ofta överraskande. Holmström (2005 s 131) anser att de 
rörliga kostnaderna ökar och minskar beroende på volymens förändring, exempel är 
lön för behovsanställda.  
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3.4.2 Lönsamhet 
Ett företag betraktas som lönsamt om verksamheten går med vinst, det vill säga om 
intäkterna är större än kostnaderna. Det går även att bedöma om en investering är 
lönsam utifrån det avkastningskrav som ställts. För att kunna avgöra om ett företag 
går bra eller dåligt räcker det inte med att ange hur stor vinsten är i kronor, den 
måste ställas i relation till det kapital eller arbete som är nedlagt. Lönsamhet, eller 
avkastning utgör ett av flera jämförelsetal (nyckeltal) för att bedöma den 
ekonomiska situationen och utvecklingen för ett enskilt företag eller bransch. För 
att bedöma lönsamhet finns ett antal olika lönsamhetsmått. (Holmström, 1997 s 
180) Om ett företag får ett underskott; förlust – måste ägaren sätta in mer pengar i 
företaget för att kunna klara av att driva det vidare. (Andersson m fl, 2007 s 84) 
 
Eftersom företagets lönsamhet till viss del ofta handlar om anställdas försörjningar 
är det viktigt för företag att regelbundet kontrollera ekonomin. Därför bör också 
företagets lönsamhet beräknas regelbundet. Det är inte ovanligt för en företagare att 
kontrollera detta månadsvis. (Andersson m fl, 2007 s 86) När alla kostnader är 
uträknade sammanställs detta i en resultatberäkning. Företagets intäkter räknas 
samman och kostnaderna för utgifter dras av. På så sätt framställs företagets 
resultat. Ett positivt resultat är lika med att företaget gjort en vinst, och ett negativt 
resultat betyder att företaget gjort en förlust. När resultatet så är uträknat ska det 
bedömas. Det kan inte enbart göras genom att se till siffror. Resultatet måste också 
vägas mot vad vinstpengarna ska räcka till. (Andersson m fl, 2007 s 90) 

3.4.3 Index 
Index är ett mått som utgår från ett bestämt basår eller en bestämd basdag. Utifrån 
denna tidpunkt beräknas sedan en förändring eller utveckling av exempelvis ett 
handelsindex och konsumentprisindex. (Holmström, 1997 s 125) 
 
Konsumentprisindex (KPI) är det mest använda måttet för prisutveckling och 
används bland annat som inflationsmått och vid avtalsreglering. KPI avser att visa 
hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska 
konsumtionen, de priser konsumenterna faktiskt betalar. (scb.se, 2008) 
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4 Empiriskt undersökningsområde 
Empirin följer de frågeställningar som innefattar huvudproblemet med tillhörande 
delproblem och enligt den struktur den teoretiska referensramen är indelad i. 
Empirin som presenteras nedan är insamlad i form av enkäter och intervjuer och 
dessa har vi valt att redovisa tillsammans i empirin. 

4.1 Presentation av Gina Tricot 
Familjeföretaget Gina Tricot grundades i Borås 1997 av Jörgen (VD) och Annette 
Appelqvist. Samma år öppnades de tolv första butikerna och ett huvudkontor 
etablerades i Borås. Annette och Jörgens idé var att skapa en modekedja med fokus 
på aktuellt modet till bra priser och nyheter varje vecka. (ginatricot.se, 2008) 
 
Gina Tricots kund är den modemedvetna kunden. De vänder sig till kvinnor som 
anser att det låga priset och modegraden spelar stor roll. Företaget strävar efter att 
sälja damkläder till låga priser och ha ett brett utbud av varor med nyheter varje 
vecka. Allt förutom produktionen sker på huvudkontoret i Borås. För Gina Tricot är 
pris, mode och kvalitet väldigt viktigt. Gina Tricots målgrupp är kvinnor i alla 
åldrar och deras affärsidé lyder: ”Gina Tricots butiker ska finnas på bästa 
handelsplatser. Där ska de erbjuda ständiga nyheter av i huvudsak trikåtoppar av 
egen design, i attraktiva prislägen, till modeintresserade kvinnor”. (Holm m fl, 2006 
s 56-61). 
 
Idag finns det 12 franchisingtagare som driver totalt 18 Gina Tricot butiker men 
framöver öppnar Gina Tricot endast egna butiker. Företaget är numera två ägt av 
dels familjen Appelqvist och dels av Sätila Holdings. (Jessica Syrén, 2008-03-10) 
 
Gina Tricot är Sveriges snabbast växande modekedja. 2007 nådde företaget över 1 
miljard kronor i omsättning. Framgången har möjliggjorts med egen design och 
korta ledtider, men framförallt genom marknadens förmodligen högsta 
omsättningshastighet. Logistiken sköts utan traditionellt centrallager direkt från 
fabrik till butik. (ginatricot.se, 2008) 
 
Gina Tricot finns idag i Sverige, Norge, Finland och under hösten 2008 öppnar de 
även i Danmark och de letar ständigt efter nya marknader. (Jessica Syrén, 2008-03-
10) Under hösten 2008 ska de också öppna en webbshop. (Dagenshandel, 2008-04-
30) I dag har Gina Tricot 70 butiker i Sverige, 15 butiker i Norge och 3 butiker i 
Finland. (ginatricot.se, 2008) 

4.2 Den åländska marknaden 
Åland är ett litet samhälle med en offentlig ekonomi som är bunden till utbyte av 
varor och tjänster med närliggande områden. Läget mellan två snabbväxande 
ekonomiska mittpunkter, södra Finland och Stockholmsområdet, ger många 
fördelar. (Åland kort och gott- Ålands landskapsregering m fl, 2008) 
 
Åland har många företag och en lång tradition av entreprenörskap. Det finns idag 
cirka 2 100 företag. Ett tjugotal företag har mer än 50 anställda, bland dem är 
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färjerederierna, bankerna och försäkringsbolagen ledande. Av de åländska 
företagen har cirka 90 procent färre än 10 anställda, ett stort antal är enmansföretag. 
Den åländska ekonomin är kraftigt kännetecknad av tjänste- och servicenäringarna. 
Färjetrafiken har varit bakgrunden för turismens effektiva tillväxt. (Åland kort och 
gott- Ålands landskapsregering m fl, 2008) 
 
Sysselsättningssituationen har varit mycket bra sedan lågkonjunkturen i mitten av 
90-talet och ett skäl till den goda sysselsättningen är det utmärkta geografiska läget. 
Den stora mångfald turister som sommartid kommer till Åland medför att 
servicenäringarna under högsäsong är beroende av säsongsarbetskraft från andra 
platser. Sjöfarten har under aktuell tid varit det ledande yrkesområdet och den har 
framförallt bidragit till dagens goda ekonomi. (Åland kort och gott- Ålands 
landskapsregering m fl, 2008) 
 
Arbetslösheten år 2006 uppgick till 2,2 % vilket är en svag minskning till året 
innan. Sysselsatta inom handel där även hotell är medräknat uppgick till 13,5 % år 
2004. (Johan Lindholm, 2008-04-24) Konsumentprisindex år 2006 uppmätte 107,9, 
vilket är en ökning med 1,9 från föregående år. (Åland i siffror 2007, 2008)  

4.3 Enkäter 
Vi har valt att utföra två enkäter, en påstan och en webbaserad, och resultatet ifrån 
dessa presenteras nedan i form av diagram och löpande text. Den påstana enkäten, 
som 150 personer besvarat och 42 personer nekat till, presenteras i stapeldiagram. 
Den webbaserade enkätens resultat, som 319 personer besvarat, visas i procentsats i 
form av cirkeldiagram. Detta för att lätt kunna skilja dessa två åt i arbetet, då de inte 
har samma trovärdighet. Enkäten, som presenteras i bilaga 6, består av sammanlagt 
12 frågor som är ställda för att besvara en stor del av våra delproblem. Den påstana 
enkäten utfördes mellan den 22-25 april och enkätundersökningen via webben ägde 
rum mellan den 14- 29 april. De personer som besvarat enkäten var kvinnor mellan 
13-45 år gamla och nedan redovisar vi fördelningen av dessa åldrar bland våra 
respondenter, fråga 1, se bilaga 5. 

    
Figur 3. Åldersfördelning av respondenter utifrån påstana enkät Källa: Egenutvecklad 
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13-18 år 10%

25-30 år 26%

31-35 år 10% 36-45 år 3%

19-24 år 50%

 
Figur 4. Åldersfördelning av respondenter i procent utifrån webbenkät Källa: Egenutvecklad 
 
Av de som har besvarat den påstana enkäten är det 145 personer som bor på Åland 
permanent. 3 stycken bor inte på Åland och 2 stycken har svarat att de bor där 
ibland, exempelvis på sommaren och på helger. I den webbaserade enkäten har 62 
% svarat att de bor på Åland, 6 % har svarat nej och 32 % har svarat att de bor på 
Åland ibland. De som endast bor sporadiskt på Åland kallas i folkmun för 
"bortaålänningar". För att få en förståelse för hur många våra respondenter i den 
påstana enkäten, som svarat att de bor på Åland, är i förhållande till hur många 
kvinnor det finns i de olika ålderskategorierna boendes på Åland i dagsläget, har vi 
nedan sammanställt en tabell. Den visar hur många som svarade på vår enkät 
indelat i ålderskategorier samt hur många det finns totalt boendes på Åland. Vi har 
dessutom räknat ut hur många procent våra respondenter, som är boende på Åland, 
utgör av den totala kvinnliga befolkningen.  
 
Ålder Respondenter i 

påstana enkät 
Totalt antal 
kvinnliga 
invånare 

Procent 

13-18 47 1023 4,6 

19-24 21 742 2,8 

25-30 31 878 3,5 

31-35 15 806 1,9 

36-45 32 1947 1,6 

 
Figur 5. Tabell över de respondenter som bor på Åland indelat efter ålderskategori i antal respondenter, det totala 
antalet kvinnor boendes på Åland och respondenterna i procent av totala kvinnliga befolkningen. Källa: 
Egenutvecklad  
 
Våra respondenter, från både den påstana och webbaserade enkäten, som angett att 
de bor på Åland utgör cirka 5 % av den totala kvinnliga befolkningen i åldrarna 13-
45.  
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4.4 Intervjuer 
Vi har utfört intervjuer med branschfolk, bilaga 3, och butiksägare, bilaga 2, på 
Åland. Branschfolket presenteras nedan och de butiksägare vi intervjuat, Gun 
Johansson; Madison, Tom Forsbom; Magique, presenteras i kapitel 4.6.4.1 och 
4.6.4.2. Vi har även intervjuat Leif-Anders Mattsson, bilaga 5 och Jessica Syrén, 
bilaga 1. Resultatet har vi valt att presentera i empirin tillsammans med resultatet 
från enkäterna. Nedan presenteras en kort beskrivning av de föreningar och företag 
branschfolket är verksamma inom. 

4.4.1 Ålands företagarförening 
Johnny Mattsson, ordförande, Ålands företagarförening (ÅFF), hjälper till att starta 
nya företag och ger gratis rådgivning. Föreningen har funnits sedan 1957 och får 
ekonomiska bidrag ifrån landskapet. ÅFF hjälper till med affärsidéer, kalkyler, 
finansiering, bolagsform och tillstånd med mera. De hjälper även till med frågor om 
arbetsgivare, löner, skatter, moms, revision med mera. Föreningen har, år 2008, 200 
medlemmar och samarbetar med köpmannaföreningen (finska företagare).   

4.4.2 Ålands köpmannaförening 
Johan Lindholm, ombudsman, Ålands köpmannaförening (ÅKF) finns till för sina 
medlemmar. De får inget stöd från landskapet, utan finansieras av medlemsavgifter. 
Föreningen fyllde 80 år 2007. De håller i Köpmannamässan, som är en mässa för 
köpmän på Åland. De har även aktiviteter som Open by night där butikerna har 
öppet sent på kvällen, Kolliga dagar som medför dagar med special priser, och även 
Julgatan.  
 
ÅKF hjälper till med rådgivning om löner med mera. De utgör även en social bit 
som får företagarna att träffas och diskutera. Även när Landsskapsregeringen ska 
fatta beslut som berör handeln som exempel exportfrågor, rådfrågar de föreningen 
för att få veta vad köpmännen tycker. Föreningen har även kontakter med 
politikerna om framtida planer med mera.  

4.4.3 Ålands Utveckling AB 
Lennart Joelsson grundade Ålands Utveckling AB (ÅUAB) 1987 och jobbar med 
att få högre fart på företagsamheten och idéerna. Det övergripande målet för ÅUAB 
är att stimulera marknadsmässiga idéer som kan öka sysselsättningen, 
exportintäkterna och lönsamheten i det åländska näringslivet. 
 
Lennart Joelssons målsättning som VD är att göra ÅUAB till ett effektivt 
riskkapitalbolag, öka antalet projekt, bygga upp ett nätverk av finansiärer och 
rådgivare samt medverka aktivt under utvecklingsfasen av affärsidén. Företaget 
arbetar mycket aktivt med de företag som de är engagerar i, de tillför mjuka värden 
genom styrelsearbetet och har ett långsiktigt perspektiv på investeringen. 

 
Deras kunder har innovationsförmågan och handlingskraften medan de själva bidrar med 

kunskap, kapital och kontakter.  
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4.5 Konsumenter 
För att undersöka om rätt målgrupp, köpkraft och efterfrågan finns samt om 
konceptet ligger rätt i tiden har vi utifrån våra enkäter sammanställt ett antal resultat 
som besvarar detta. 

4.5.1 Kundbehov och efterfrågan 
För att få reda på om det finns ett intresse för en Gina Tricot butik på Åland ställde 
vi frågan i våra enkäter. Vi anser att respondenternas intresse speglar deras behov, 
och resultatet från vår webbaserade enkät redovisas nedan, fråga 11, se bilaga 6.  

4 = 18%

3 = 15%

2 = 7%
1 = 9%

5 = 51%

 
Figur 6. Respondenternas intresse för en Gina Tricot butik till Åland fördelat i procent utifrån vår 
webbenkät. Källa: Egenutvecklad 
 
Enligt diagrammet ovan kan utläsas att mer än hälften av respondenterna från den 
webbaserade enkäten är mycket intresserade av en Gina Tricot butik till Åland. 
Vidare har 18 % svarat med en 4 på skalan mellan 1-5 där 5 betyder mycket 
intresserade. Det kan alltså sägas att 69 % är mycket eller ganska mycket 
intresserade av en Gina Tricot butik på Åland.  

4.5.2 Konsument- och köpbeteende 
Köpbeteendet kan vi se att, utifrån våra enkäter, går ut på att ålänningar reser 
utanför Åland för att shoppa, då 101 av 150 personer väljer att resa bort för att 
shoppa varannan månad eller oftare enligt vår påstana enkät och enligt vår 
webbaserade gör 61 % av de svarande detsamma. 
 
Gun Johansson, butiksägare Madison, är väl medveten om det åländska 
köpbeteendet, men hon säger att hon varken tror eller vill att det ska förändras. Hon 
menar att det är sunt för ålänningarna att komma utanför ön för att få nya 
influenser. Tom Forsbom, butiksägare Magique, anser att det åländska 
köpbeteendet är tydligt, men han tror inte att ett ökat utbud skulle få folk att 
spendera mer pengar på ön. Den åsikten verkar inte våra respondenter dela med 
honom. Utifrån diagrammet nedan kan resultatet läsas från vår påstana enkät i 
frågan om de svarande skulle shoppa mer på Åland om det fanns ett större utbud, 
fråga 7, se bilaga 6.  
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Figur 7. Respondenternas svar i frågan om de skulle handla mer på Åland om det fanns ett större 
utbud. Källa: Egenutvecklad 
 
Utifrån denna sammanställning kan utläsas att det finns en potential till att förändra 
köpbeteendet och på så sätt få ålänningar att spendera mer pengar på shopping på 
Åland. Enligt siffrorna är majoriteten positiv till ett ökat utbud på Åland. 
 
I diagrammen nedan redogörs några resultat, utifrån våra respondenters svar från 
både den påstana och webbaserade enkäten, angående om det finns en köpkraft på 
Åland, fråga 3, se bilaga 6. 
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Figur 8. Hur mycket shoppar du för utanför Åland per tillfälle? Resultat utifrån påstana enkäten. 
Källa: Egenutvecklad 
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Figur 9. Hur mycket shoppar du för utanför Åland per tillfälle? Resultat utifrån webbenkäten. Källa: 
Egenkomponerad 
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Med dessa digram kan utläsas att det finns en köpkraft hos ålänningar. Vidare har 
vi sammanställt resultatet från vår påstana enkät i frågan om hur mycket 
respondenterna shoppar för på Åland per månad, fråga 4, se bilaga 6. 

 
Figur 10. Hur mycket shoppar du för på Åland per månad? Källa: Egenutvecklad 
 
Utifrån vår påstana enkät kan vi utläsa att majoriteten, 108 personer handlar för 
mindre än 50 € i månaden på Åland och utifrån webbenkäten är det 75 % av de 
svarande. Tom Forsbom, anser att det finns en generell köpkraft året runt. Trots 
detta gör butiken ett minusresultat de tre första månaderna på året. Även Gun 
Johansson berättar att hon i början av året går back, men att hon tar igen det under 
sommaren då omsättningen ökar med cirka 200 %. Tom Forsbom säger vidare att 
även hans butiks omsättning under sommarmånaderna juni- augusti ökar kraftigt 
och att enbart juli står för 20 % av de årliga inkomsterna.  
 
Gun Johansson tror att den åländska befolkningen måste öka med 20 000 - 30 000 
personer för att de befintliga butikerna ska kunna gå bra året runt. På Gina Tricots 
hemsida finns förteckning över vilka städer i Sverige som har befintliga butiker 
idag. Vi har sett till dessa städers invånarantal och räknat ut att Gina Tricots tre 
minsta marknader ligger på cirka 23 000 – 28 000 personer. Enligt Johan Lindholm, 
ÅKF, brukar kedjor överlag ha 50 000 personer som minimibefolkningsantal och 
med en ökning på 25 000 skulle Åland komma upp i den siffran. Det betyder 
dessvärre att befolkningen måste dubblas. Johan Lindholm, berättar att den 
åländska befolkningen ökar stadigt och från föregående år har antalet ökat med 0,4 
%, men än är det dock långt kvar. Ålands befolkning får årligen ett tillskott av 
invånare på grund av turistströmmarna. 2007 övernattade 476 983 personer enlig 
ÅSUB: s databas. Inresande var totalt 2 174 310 personer 2007. 

4.5.3 Köpbeslutsprocess 
För att se hur konsumenterna på Åland fördelar sina köpbeslut mellan de olika 
butikerna ställde vi frågan i vilken butik de helst shoppar på Åland och nedan 
presenterar vi resultatet utifrån vår påstan enkät, fråga 6, se bilaga 6. 
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Figur 11. I vilken butik shoppar du helst på Åland? Källa: Egenutvecklad 
 
Utifrån resultatet kan utläsas att flest antal respondenterna helst shoppar på Ziczac, 
som har en högre prisnivå än Gina Tricots. Dock svarar majoriteten av 
respondenterna att de helst shoppar i någon av de andra butikerna på Åland, men 
antalet är då utspritt över Magique, Madison och KappAhl. Utslaget av 
sammanställningen visar att de flesta av respondenterna shoppar inom 
lågprissegmentet.   
 
För att få reda på om de shoppar dyrt eller billigt frågade vi respondenterna i vilken 
prisklass de helst shoppar. Detta beteende gäller även utanför Åland, då det finns en 
större marknad och där många köp görs. Nedan presenteras resultatet från både den 
påstana och webbaserade enkäten, fråga 9, se bilaga 6. 
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Figur 12. I vilken prisklass shoppar du helst? Resultat utifrån påstana enkäten. Källa: Egenutvecklad 

Mellanpris 27%
Lågpris 66%

Exklusivt 1%
Dyrt 6%

 
Figur 13. I vilken prisklass shoppar du helst? Resultat utifrån webb enkäten. Källa: Egenutvecklad 
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Resultatet visar att även när det finns ett större utbud väljer respondenterna att 
handla inom lågprissegmentet.  

4.5.4 Köpbeslutsprocess vid nya produkter 
I diagrammet nedan presenteras de påstana respondenternas kännedom om Gina 
Tricot som butik och varumärke, fråga 10, se bilaga 6. 
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Figur 14. Hur väl känner du till Gina Tricot som butik och varumärke? Källa: Egenutvecklad 
 
Utifrån resultatet ovan kan utläsas att majoriteten av respondenterna har mycket bra 
eller bra kännedom om Gina Tricot. 
 
Vi frågade respondenterna hur intresserade de är av en Gina Tricot butik på Åland. 
Sammanställningen nedan är gjord utifrån vår webbaserade enkät, fråga 11, se 
bilaga 6. 
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Figur 15.  Webbrespondenters svar på frågan om hur intresserade de är av en Gina Tricot butik på 
Åland? (Skala 1-5 där 5 är mycket intresserad) Källa: Egenutvecklad  
 
Utifrån diagrammet ovan kan utläsas att mer än hälften av respondenterna är 
mycket intresserade av en Gina Tricot butik på Åland. I den påstana enkäten 
svarade 60 personer av respondenterna 5 på frågan. 40 personer svarade 4, 24 
personer 3, 17 personer 2 och 9 personer 1. För att se om det finns ett samband 
mellan kännedom och intresse av en Gina Tricot butik på Åland har vi ställt de 
ovanstående resultaten mot varandra.  
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Figur 16. Påstana enkätens respondenters intresse samt kännedom om Gina Tricot.  
Källa: Egenkomponerad 
 
Vi kan utläsa att de som känner till Gina Tricot mycket bra även är de som är 
mycket intresserade av en Gina Tricot butik på Åland, fråga 10 och 11, se bilaga 6. 

4.5.5 Segmentering av kundmarknaden 
Enligt Jessica Syren, etableringsansvarig på Gina Tricot, är Gina Tricot ett företag 
som valt att vända sig till alla kvinnor, oavsett ålder. Genom att anpassa sortimentet 
efter marknaden och dess behov berättar Jessica Syrén att Gina Tricot når de rätta 
segmenten när det handlar om kundmarknaden.  
 
Jessica Syrén anser att även en liten stad kan ha stor köpkraft då Gina Tricot ser till 
antalet befolkning, men det behöver inte vara styrande vid en nyetablering. Gina 
Tricots mål är att finnas i alla stora städer. I Finland ser Gina Tricot att 
kundmarknaden är glest befolkat och städer kan ligga upp till 100 km ifrån 
varandra med bara glesbebyggelse där emellan, vilket inte förekommer på samma 
sätt på deras andra marknader. 
 
Ett exempel som Jessica Syrén beskriver om den finska marknaden är att de först 
trodde att finländare var mer casual men efter ett tag märkte de att finländare 
gillade mer färg. I Finland har Gina Tricot än så länge en ung kundkrets. Enligt 
Jessica Syrén ska de försöka nå en äldre målgrupp genom att satsa mycket på 
dressat i olika perioder, vilket kommer att ske i skylt fönster, i butik och i media.  

4.6 Konkurrenter 
För att ta reda på vilka Gina Tricots konkurrenter är, om det finns en hälsosam 
konkurrens, om det finns konkurrensfördelar att ta och vilken position Gina Tricot 
kan ta på marknaden har vi valt att utföra en konkurrentanalys, en SWOT- analys 
och sett på olika konkurrensstrategier.   

4.6.1 Hur ser konkurrenssituationen ut på Åland? 
Utbudet idag består, som vi tidigare nämnt i kapitel 1.1, av en kedjebutik samt flera 
lokala butiker. De lokala butikerna som finns är bland annat Magique, Madison, 
Ziczac och den Sverigebaserade kedjan KappAhl. Dessa anser vi vara mest 
relevanta för vår analys och därför har vi tagit med dessa i vår enkät som exempel 
på butiker på Åland. KappAhl säljer dam-, herr- och barnkläder och deras vision är 
att bli ”den ledande och mest lönsamma modekedjan i Norden för kundgruppen 30-
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50 år”. (kappahl.se, 2008) Ziczac är en butik som säljer välkända varumärken i en 
högre prisklass som exempelvis Levis, Fornarina, Acne, Cheap Monday och Jenny 
Hellström. (visitaland.com, 2008) Madison och Magique presenteras senare i 
arbetet, då vi valt ut dessa två som potentiella konkurrenter. I våra intervjuer med 
butiksägarna på Madison och Magique har vi ställt frågan om vem de ser som sina 
konkurrenter. Tom Forsbom, ser Madison och KappAhl som sina främsta 
konkurrenter. Han menar även att Ziczac är en konkurrent till deras jeanssortiment, 
men tillägger att de främst är ett komplement då de har en helt annan prisnivå. Gun 
Johansson, ser den svenska marknaden som den största konkurrenten och även hon 
anser att Ziczac främst är ett komplement. Den åländska marknaden är idag snäv 
och Tom Forsbom tror att det kan vara svårt att som småföretagare konkurrera på 
den åländska marknaden. Både han och Johnny Mattsson, ÅFF, ser svårigheter, 
men anser att nischade butiker, främst inom barnkläder för barn i mellan- och 
högstadieåldern, kan bli framgångsrika. Då KappAhl etablerade sig på ön valde 
några företag att antingen sälja eller stänga butiken. Både Tom Forsbom och Gun 
Johansson nämner detta i intervjuerna, men Johnny Mattsson tror att vissa företag 
skulle ha lagt ner ändå. Med flera kedjeföretag istället för flera små butiker anser 
Tom Forsbom att utbudet skulle bli smalare istället för bredare. 
 
Att Gun Johansson ser den svenska marknaden som en stark konkurrent, kan 
styrkas med diagrammet nedan som visar hur ofta våra respondenter åker utanför 
Åland för att shoppa. 
 
I diagrammet nedan har vi valt att se hur ofta respondenterna väljer att shoppa 
utanför Åland, fråga 3, se bilaga 6. 
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Figur 17. Den påstana enkätens respondenters svar i frågan om hur ofta de shoppar utanför Åland. 
Källa: Egenutvecklad  

4.6.2 Konkurrentanalys 
För att se om vi har valt rätt konkurrenter till en Gina Tricot butik på den åländska 
marknaden har vi i figuren nedan ställt två frågor mot varandra. Vi har valt att se på 
i vilken butik våra potentiella kunder helst handlar i på Åland och ställt den mot 
frågan som besvarar hur stort intresse de olika butikernas kunder har för en Gina 
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Tricot butik på Åland. Frågorna och resultaten är sammanställda från vår påstana 
enkät och frågorna som tas upp är fråga 6 och 11, se bilaga 6. 
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Figur 18. Fördelat intresse för en Gina Tricot butik till Åland bland befintliga butikers kunder.  
Källa: Egenutvecklad 
 
Utifrån resultatet vi fått fram kan utläsas att vi valt rätt konkurrenter i förhållande 
till hur intresserade av en Gina Tricot butik de respektive kunderna är, med 
reservation för Ziczac som vi egentligen anser är mer som ett komplement i en 
högre prisklass. 

4.6.3 Konkurrentstrategier 
Enligt Jessica Syrén, är Gina Tricot kostnadsledande, se kapitel 3.2.3, då deras 
motto är mycket mode för lite pengar. Jessica Syrén menar att företaget inte är 
prisaggressiva då de inte använder sig av extremt mycket prisnedsättningar och 
erbjudanden. Istället är de prisoffensiva och lever på trend i kombination med 
prisvärdhet. 
 
Jessica Syrén berättar att Gina Tricot positionerar sig som marknadsledande och 
marknadsledare inom deras segment, det vill säga mode för kvinnor. De vill ha en 
bred kundgrupp och kunna vara "top of mind" för beslut av inköp av alla plagg som 
en kvinna är intresserad av.  
 
Lennart Joelsson, ÅUAB, tror att ett vinnande koncept på Åland är att på något sätt 
dela personal med närliggande butiker. På så sätt kan den totala personalkostnaden 
inklusive arbetsgivaravgifter dras ned. Enligt Jessica Syrén har Gina Tricot en 
centralstyrd prissättning vilket kan påverka nya marknader med annan valuta 
positivt, exempelvis när de prissätter sina produkter i euro. Gina Tricot översätter 
priserna rakt av från svenska kronor, vilket leder till lägre priser i länder med euro 
men högre priser på exempelvis den norska marknaden då den norska kronan är 
mer värd än den svenska kronan. Enligt Jessica Syrén ser inte Gina Tricot det som 
något problem utan det stärker deras trovärdighet och är bättre för kunderna på den 
finska marknaden då finländare är mindre köpkraftiga. Enligt Jessica Syrén blir det 
blir en ”bad will” om det på prislappen står 299 Sek och 32,50 €, kunderna känner 
då sig lurade. På den norska marknaden bryr sig inte kunden om prisskillnaden, då 
norrmännen har en starkare köpkraft. Det blir en större marginalvinst på 
produkterna på den norska marknaden, men då Norge inte är med i EU är Gina 
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Tricot tvungna att betala tullavgift enligt Jessica Syrén. 
 
Lennart Joelsson anser att det finns många konkurrensfördelar att ta på Åland, då 
det idag inte sker några försök att vinna konkurrensfördelar. Ett sätt som Lennart 
Joelsson nämner är att det är få butiker på Åland som använder sig av seriösa 
kundklubbar och liknande. Han tror att en butik som satsar på mervärde för kunden 
kan vinna fler kunder och få en stark position på marknaden. Som ett exempel 
nämner han happenings med modevisningar och mingel och andra kringaktiviteter 
förutom själva shoppingen. Idag sker det enligt både Lennart Joelsson och Johan 
Lindholm väldigt lite och ofta bristfällig marknadsföring från butikernas sida. De 
annonser som går ut till allmänheten läses oftast inte, och kunderna är därför inte 
medvetna om rådande öppettider och liknande. Vidare är det många företag, oftast 
enmansföretag, som enligt Lennart Joelsson struntar i merförsäljning efter att de har 
nått sin dagsbudget, för att de vill stänga butiken och gå hem för dagen. De struntar 
i att det finns köpsugna kunder i eller utanför butiken och stänger då öppettiden är 
slut. Det är något andra företag kan dra fördel av och utnyttja enligt Lennart 
Joelsson, då det påverkar servicen negativt. Enligt Johan Lindholm är det även svårt 
att få butikerna att ha öppet längre på dagarna när många är enmansföretagare. De 
vill gå hem vid 17.00 och har inte råd med extrapersonal. 

4.6.4 Presentation av tänkbara konkurrenter 
Som tänkbara konkurrenter till en Gina Tricot butik på Åland har vi valt Madison 
och Magique, som kommer att presenteras i följande stycken. 
 
4.6.4.1 Magique 
Magique är en klädbutik som funnits i 18 år och grundades av Bertil och Mona 
Dahlfors. År 2000 köptes butiken av Tom Forsbom, och butikens affärsidé lyder 
”Ungt mode för tjejer”. Målgruppen sträcker sig från 12 år och uppåt, 
tyngdpunkten ligger dock på 20 -30 åringar. De är en helt fristående butik som 
jobbar med många varumärken, inom damsortimentet ingår idag B Young med sina 
tre underlinjer; Ichi, Simple Wish och Edamae samt varumärkena Soya, Sisters 
point och Blend she. I herrsortimentet ingår Blend och Frank Q. Alla Magiques 
leverantörer är danska. De säljer också skor, främst inom dam där sortimentet 
består av märkena Blend och det finska märket Tapas men de säljer även 
accessoarer från Cailap och Dazzling. 
 
4.6.4.2 Madison 
Madison är en klädbutik som ägs av Gun Johansson. Hon köpte butiken 1997. 
Namnet Madison har hängt med i över 30 år, och butiken ligger i en lokal som har 
sålt kläder sedan 1800-talet. Butikens affärsidé är "trendiga kläder till bra priser".  
Madisons målgrupp på damsidan är 13-50 år och på herrsidan 14 år och uppåt. 
Varumärkena som säljs på Madison är Vero Moda, Only och Jack & Jones.  
Butiken köper in varumärkena från danska Bestseller och Gun Johansson 
bestämmer själv vad som ska tas in. Only riktar sig till barn och tonåringar medan 
Vero Moda riktar sig till tonåringar och dam. Madisons lager är väldigt litet men i 
gengäld får hon leveranser varje dag. Enligt Gun är Mariehamn och Reykjavik 
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pilotmarknader för Vero Moda i Norden, det betyder att det som fungerar i 
Mariehamn och Reykjavik också tas in hos övriga återförsäljare. 

4.7 Etableringsmiljö 
För att undersöka var etableringen bör ske, om det finns potentiella lokaler och om 
det förekommer några hot på marknaden har vi utefter insamlad statistik och våra 
intervjuer med Johnny Mattsson, Johan Lindholm, Lennart Joelsson, Tom Forsbom, 
Leif-Anders Mattsson, Gun Johansson, och Jessica Syrén, sammanställt svar på 
angivna problem. 

4.7.1 Etableringens placering och hot 
Då Gina Tricot etablerar sig på nya marknader är det oftast VD: n Jörgen 
Appelqvist som väljer ut och besöker eventuella nya marknader, enligt Jessica 
Syrén. Jörgen Appelqvist träffar då fastighetsägare, befintliga aktörer och 
etableringskonsulter. De har under hela etableringsprocessen löpande förhandlingar 
med fastighetsägare. Gina Tricot har en offensiv etableringsplan och öppnar först 
och främst i storstäder, framförallt huvudstäder, och då de etablerar sig i småstäder 
är det ofta fastighetsägarna där som tar kontakt med Gina Tricot. Efter ingång på en 
ny marknad fortskrider etableringen i snabb takt. Då de öppnar mycket och snabbt 
vet kunderna att de snart kommer i deras närhet, menar Jessica Syrén. Gina Tricot 
vill skapa ett bra rennomé hos kunderna. 
 
Leif-Anders Mattsson, fastighetschef på Alandiabolagen på Åland, berättar att de 
mest attraktiva lokalerna ligger i direktkontakt eller närhet med Torggatan vilket är 
den gatan där flest invånare och turister passerar under deras shoppingrundor. Att 
ha butik i ett sådant läge är något Gina Tricot kräver. Torggatan är den gatan där de 
flesta klädbutiker samt Sittkoffs Galleria ligger. Jessica Syrén anser att en marknad 
med många aktörer ger stor köpkraft, därför ser de till antalet befintliga aktörer 
inom en radie vid en nyetablering. 
 
Då Gina Tricot planerar placering av en ny butik har de ingen schablon eller inga 
referenser de går efter, Jessica Syrén menar att nya marknader kan vara svåra. Det 
Gina Tricot ser på vid nyetableringar är främst befolkningsunderlag och 
handelsindex. De ser även till andra klädbutiker, och då i första hand kedjors 
placering, exempelvis H&M. 
 
”Om H&M finns i en stad vill vi också finnas där.” (Jessica Syrén, 
etableringsansvarig Gina Tricot, 2008-03-10) 
 
Detta för att de tror på otrogna kunder och synergieffekter. Gina Tricot har väldigt 
otrogna kunder och därför tittar de på parametrar exempelvis varför deras varor 
säljer slut snabbt, medan konkurrenternas snarlika varor kan hänga kvar i butiken 
en längre tid, och tvärtom. 
 
Lokalernas ytor i centrum varierar kraftigt, och butikslokalerna i centrum är överlag 
väldigt små menar Johan Lindholm. Dessutom är de väldigt få då kontorslokaler 
har flyttat in i centrum och tagit över det som tidigare varit butiksytor. Lokalerna i 
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Sittkoffs galleria är 20 stycken och den största är 289 m2, den minsta är 28m2, och 
medeltalet ligger på 116 m2. Magiques lokal har i dagsläget 200 m2 försäljningsyta, 
enligt Tom Forsbom, men han planerar att bygga ut butiken med 60 m2. Madisons 
lokal har 100 m2 försäljningsyta enligt Gun Johansson. Enligt Jessica Syrén är Gina 
Tricots butiksytor i snitt just nu cirka 350 m2. Den minsta butiken är 100 m2 och 
den största är över 1000 m2. Deras önskemål på butiksytor är idag vanligtvis 400-
800 m2. Ytan på butiken spelar stor roll och ibland finns inte rätt lokal med 
tillräckligt stora ytor, vilket sätter stopp för etablering i vissa städer. 
 
Beroende på butikernas storlek varierar fördelningen av varor till butikerna. Inköps- 
och fördelningsavdelningen på Gina Tricot sköter om varufördelningen centralt och 
därför har butikerna inte möjlighet att lägga egna ordrar, enligt Jessica Syrén. De är 
observanta på försäljning och efterfrågan i butik, och skickar kläder butikerna 
emellan om de säljer bättre eller sämre. När Gina Tricot beslutar om sortimentets 
storlek i nya butiker ser de på befintliga kedjors sortiment. Om exempelvis H&M 
inte har en herr- eller trendavdelning, betyder det att butiken är liten, och Gina 
Tricot kan då se hur stor marknaden och köpkraften i staden är. Jessica Syrén 
berättar att de även jämför sitt sortiment med Vero Modas. Enligt Johan Lindholm 
fanns det för några år sedan planer på att bygga en stor fastighet i centrum vars 
lokaler på markplan var planerade att bli butikslokaler, men när huset sedan stod 
färdigt fanns inga skyltfönster eller liknande som är nödvändigt för butiker.  
 
Enligt Johan Lindholm finns det i nuläget lokaler med potential till att bli nya 
butikslokaler. Dessa kräver dock omfattande renoveringar vilket skulle höja 
hyrorna kraftigt, och detta medför att nya eller befintliga företag inte har råd att 
hyra dessa lokaler. Johan Lindholm menar att fastighetsägarna tyvärr ser till 
kortsiktiga lösningar och väljer hyresgäster utefter betalningsförmåga, alltså stora 
kontorsföretag exempelvis banker och försäkringsbolag. Stora nybyggen som 
planerats för butikslokaler har i slutändan blivit kontorskomplex. Det har även 
funnits planer på att bygga ut den befintliga gallerian i fler väderstreck under den 
senaste renoveringen, dock lades detta ner efter att ha missat att lämna 
bygglovsansökan. I dagsläget finns inte några nya planer på att ta upp en utbyggnad 
igen. Vidare berättar Johan Lindholm om alla de frisörsalonger som tar upp 
lokalerna på gatuplan. Han anser att dessa skulle kunna flytta upp en våning då de 
inte behöver samma exponeringsyta som en butik. 
 

4.7.2 Demografisk miljö 
Vi har valt att dela in den kvinnliga befolkningen i åldersklasserna efter indelningen 
enligt vår enkät: 13- 18 år 1 023 personer, 19-24 år 742 personer, 25- 30 år 878 
personer, 31- 35 år 806 personer och 36- 45 år 1 947 personer. För fem år sedan var 
vår målgrupp 13-45 år 5 252 personer vilket innebär att en ökning skett på 138 
personer. 

4.7.3 Sociala och kulturella aspekter 
Enligt Lennart Joelsson har Åland en specifik näringsrätt, som skulle kunna utgöra 
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ett problem för en eventuell Gina Tricot etablering på Åland. Detta löses enklast 
genom att starta ett dotterbolag och tillsätta en åländsk styrelse samt anlita lokal 
arbetskraft. KappAhl AB har löst situationen genom att starta dotterbolaget 
KappAhl Åland AB. 
 
Våra intervjuobjekt är eniga om att vilja bevara marknaden åländsk. Det kan även 
styrkas i det politiska i form av näringsrätten som krävs för att starta ett företag. 
Johan Lindholm, Johnny Mattsson, Tom Forsbom och Lennart Joelsson värnar 
extra om att bevara den småstadskänsla som idag finns. De vill behålla och utöka 
utbudet av små flexibla företag istället för att stora centralstyrda kedjor etablerar sig 
på Åland. Lennart Joelsson berättar även att det just nu sker ett generationsskifte 
inom detaljhandeln på Åland och att det därför finns ett behov av större utbud och 
nya aktörer.  
 
Gun Johannson ser ålänningars köpbeteende som ett positivt beteende och vill inte 
förändra detta. Enligt Gun Johansson är det bra att folk åker iväg då de får nya 
influenser och ny inspiration. Varken ÅFF eller ÅKF jobbar aktivt med att förändra 
detta beteende. De anser att det är okej att ålänningar reser bort för att shoppa, men 
de tycker att de varor som finns på Åland bör handlas på Åland och inte på annan 
ort bara för att kunden tror att de är billigare där, vilket ses som orsaken till att 
ålänningar handlar utanför Åland och på så sätt tar död på den åländska handeln. 
Tom Forsbom håller med Gun Johansson och anser att det är dåligt för 
marknadsekonomin att folk väljer att åka bort för att handla. 
 
Enligt Jessica Syrén ligger Finland trendmässigt efter Sverige. Det märkte Gina 
Tricot vid sin etablering i Finland då Gina Tricot i Finland säljer mer jeans än 
leggings. De hade inte slagit igenom på den finländska marknaden innan Gina 
Tricot öppnade där. Gun Johansson menar att Danmark och Åland har likvärdig 
modesmak. Utifrån resultaten från den påstana enkäten redovisas nedan hur 
modemedvetna våra respondenter anser sig vara, fråga 8, se bilaga 6. 
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Figur 18. Hur modemedveten är du på en skala mellan 1-5 där 5 är mycket? Källa: Egenutvecklad 
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Som tidigare nämnt jobbar inte föreningarna med att förändra det åländska 
köpbeteendet, men de arbetar för att få ett aktivare centrum. Johan Lindholm menar 
att de vill få mer liv och rörelse i centrum. Från 1974 och fram till idag har antalet 
bosatta i centrum minskat med 1 700 personer. Om det skulle byggas fler bostäder i 
centrum tror Johan Lindholm att det skulle bli en ökad trafik till butikerna. Ett 
exempel på att öka rörelsen i centrum skulle vara att få köpmännen att 
uppmärksamma 9: e juni, Ålands Självstyrelsedag, så som Norges 17: e maj.                 

4.8 Ekonomiska aspekter  
För att se på de ekonomiska aspekterna, som är relevanta för vårt arbete, har vi valt 
att undersöka hur löneläget ser ut, handelsindex och vad omsättningen bör vara för 
en lönsam butik genom våra intervjuer, enkäter och insamlad statistik.  
 
Gina Tricots stora fasta kostnader är lokalhyra och personalkostnader och deras 
rörliga kostnader kan vara exempelvis marknadsföring, beroende på andel av 
nationell sådan enligt Jessica Syrén. 
 
För att få veta hur löneläget inom handeln på Åland ser ut frågade vi Johan 
Lindholm. Han berättade att månadslönerna inom Handels klass två på Åland ligger 
på: 
• Första året 1 402 €,  
• Tredje året 1 441 €,  
• Femte året 1 500 €,  
• Åttonde året 1 608 €,  
Kvällstillägg 3, 91 €/h och lördagstillägg ligger på 5,16 €/h. Dessa avtal gäller fram 
till 2010. Åland har legat lite efter Sverige i vissa branscher gällande lön enligt 
Johan Lindholm. Det är en stor omsättning inom handeln och det har varit goda 
tider under en lång period, enligt Johnny Mattsson. Precis som i andra länder är det 
låga löner inom handeln i jämförelse med exempelvis byggbranschen. 
 
Hyresnivån varierar i centrum på Åland och exempelvis Sittkoffs galleria har en 
hyra på 12-24 € m2. Tom Forsbom, butiksägare Magique, har en hyra på cirka 20 € 
m2 medan Gun Johansson, butiksägare Madison, har en hyra som ligger strax under 
medelhyran i Sittkoffs. Hyrorna i Sittkoffs galleria varierar enligt Leif-Anders 
Mattson och gamla hyresavtal har lägre hyra jämfört med de avtal som ingåtts på 
senare år. 
 
På sommaren förändras lönekostnaderna på Åland då extrapersonal behöver tas in. 
Magique har under vinterhalvåret två heltids anställd och en deltids anställda, till 
skillnad från sommaren då butiken har tre heltidsanställda utöver de vanliga. 
Madison har under större delen av året en heltidstjänst och tre deltid, men under 
sommarsäsongen utökas de till tre heltidstjänster och en deltid. Gun Johansson och 
Tom Forsbom berättar att omsättningen ökar markant under sommarmånaderna och 
de tycker att flexibiliteten hos företagen bör vara stor.    
 
Enligt Jessica Syrén spelar städernas storlek in såtillvida att handelsindex per stad 
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avgör hur handeln ser ut. Tyvärr har vi inte kunnat få fram något handelsindex då 
Åland inte beräknar något sådant, men vi har med hjälp av Jonas Karlsson på 
ÅSUB fått fram ett index över omsättningen inom handeln på Åland, vilket är 
framtaget ur ÅSUB: s momsregister. Omsättningen för detaljhandeln med kläder, 
textilier och skodon uppgick år 2007 till cirka 9,3 miljoner euro, vilket är en ökning 
med cirka 300 000 euro från föregående år. Detaljhandelns omsättning har ökat på 
Åland varje år sedan år 2000, med undantag för år 2003 då omsättningen minskade 
en aning. Uppgifterna från ÅSUB baserar sig på momsredovisningarna varje 
månad, och inte på boksluten, så det kan skilja sig lite mot verkligheten enligt Jonas 
Karlsson. Den totala omsättningen för handeln på Åland år 2007 uppgick till cirka 
480 miljoner euro, och årsomsättningen år 2000 var cirka 360 miljoner euro, enligt 
ÅSUB. Indexet nedan utgår från år 2000 vilket anges som 100 (procent) Indexet är 
medelvärdet på omsättningen och ett index över 100 innebär att omsättningen ökat.  
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Figur 19. Indexförteckning över omsättningen inom handeln  kvartalsvis. Källa: Jonas Karlsson, 
ÅSUB, 2008  
  
Nedan visas ett diagram över omsättningen över handeln per år. Årsindexet 2000 är 
lika med 100 (procent) där indexet är medelvärdet på omsättningen, ett index över 
100 innebär att omsättningen ökat.    
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Figur 20. Indexförteckning över omsättning per år. Källa: Jonas Karlsson, ÅSUB, 2008  
 
Johnny Mattsson tror att ekonomin och tillväxten håller på att stanna upp lite efter 
en lång tid med högkonjunktur. Istället för 4-5 % ökning per år kommer den att 
ligga på 2-3 % per år. 
 
Jessica Syren förklarar vidare att Gina Tricots mål när de öppnar en ny butik, 
oavsett var, är lönsamhet från och med första dagen. Detta mål innebär också att 
utförlig kontroll över fasta och rörliga kostnader är ett måste. Kravet på avkastning 
finns i alla butiker. Som stor aktör på marknaden kan det vara lämpligt att dra nytta 
av sin storlek och kompetens i fråga om förhandlingar. Exempel på förhandlingar 
när Gina Tricot använder sig av sin storlek och styrka på marknaden är vid 
hyresavtal, lokalytor, fasader och andra villkor för en fungerande ekonomi gällande 
de fasta kostnaderna vid en etablering. 
 
Att kedjor kräver omedelbar och hållbar lönsamhet kan innebära problem att 
etablera sig på Åland menar Lennart Joelsson, eftersom det kan vara svårt att 
behålla lönsamheten jämn året om. För detta problem ser Lennart flera lösningar, 
bland annat rätt fördelning av personal, det vill säga att dra ner på de fasta 
kostnaderna genom att samma personal skulle kunna jobba i flera butiker, och 
beroende på vilken butik som för tillfället har störst behov, kan personalstyrkan 
anpassas efter behovet. Att arbeta med ett koncept utformat på detta 
kostnadseffektiva sätt tror Lennart skulle locka fler kedjor att våga ta steget in på 
den åländska marknaden, eftersom kedjor kräver en mycket högre omsättning än 
vad ett privat företag oftast gör. Gun Johansson tror inte att Vero Moda själva 
skulle öppna butik på Åland då de kräver högre marginaler och omsättning.   
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5 Analys och slutsats 
Analys- och slutsatskapitlet har vi valt att dela in på samma sätt som den teoretiska 
referensramen och det empiriska undersökningsområdet. I detta kapitel analyseras 

problemformuleringen och resultaten presenteras.     

5.1 Konsumenter 
Om en Gina Tricot butik ska kunna etableras på Åland är det, enligt Berhin och 
Kihlstedt, viktigt att känna till om det finns ett kundbehov och en efterfrågan. 
Enligt vår påstana enkät kan vi se att över hälften av respondenterna är intresserade 
av en Gina Tricot butik till Åland. Vi anser att det är positivt att över hälften är 
intresserade, men eftersom butiksutbudet idag är smalt tror vi att samma resultat 
hade uppnåtts även om vi frågat efter intresset av en liknande butik. Vi anser 
därmed att det finns en efterfrågan för fler butiker på Åland. 
 
Det finns enligt Kotler m fl olika faktorer, se 3.1.2, som påverkar kundens 
konsument- och köpbeteende. Enligt både vår påstana- och webbenkät kan vi se att 
ålänningar har utvecklat ett köpbeteende som går ut på att de reser utanför Åland 
för att shoppa. Vi ser att detta är ett stort problem för den åländska handeln och får 
medhåll från våra intervjuobjekt. Vi anser att detta problem behöver åtgärdas, 
medan Gun Johansson anser att detta i viss mån är ett bra köpbeteende då 
ålänningarna får nya influenser utanför Åland. Tom Forsbom tror inte att ett ökat 
utbud skulle få folk att spendera mer pengar på ön, men de åsikterna delas inte utav 
oss eller våra respondenter. Exempelvis tror vi att impulsshoppingen skulle öka. 
 
Vi ser utifrån våra enkäter att det finns en köpkraft på Åland, men att de intjänade 
pengarna oftast spenderas utanför Åland. Vi anser inte att ålänningarna ska 
spendera alla sina pengar på Åland istället, men i större utsträckning än i dagsläget. 
Det skulle innebära att den ekonomiska situationen för de åländska företagarna 
inom klädbranschen inte blir så kritisk under vinterhalvåret, då de flesta butikerna i 
dagsläget gör minusresultat. En jämn fördelning av inkomsterna vore att föredra, då 
de flesta företagare lever på sommarsäsongen. I nuläget spenderar hälften av våra 
respondenter i den påstana enkäten mindre än 50 € i månaden på kläder på Åland 
och enligt den webbaserade 75 % av de svarande mindre än 50 € i månaden, en 
siffra som eventuellt skulle se bättre ut om utbudet gjorde det samma. Vi delar inte 
Gun Johanssons åsikt om att en ökad befolkningsmängd skulle ändra beteendet, 
utan befolkningen som åker bort för att shoppa måste förstå att deras beteende 
skapar negativa resultat för den åländska marknaden. Om beteendet förändras samt 
befolkningsmängden ökar, bidrar detta till en större vilja för nya företagare att 
etablera sig på Åland. Vi anser att det finns en åländsk köpkraft, men däremot 
används den inte på rätt plats. 
 
För att förklara olika typer av köpbeteende vid köpbeslut anser Kotler m fl, se 
kapitel 3.1.3, att köpbeteendet kan delas in i olika former av engagemang. Eftersom 
det i dagsläget inte finns många produkter att välja mellan på Åland då utbudet är 
smalt råder däremot lågt konsumtionsengagemang där det är små skillnader mellan 
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märkena. Eftersom det finns så få butiker på Åland betyder det att utbudet troligtvis 
inte kan bli så djupt. Vi tycker att ålänningar visar upp två sidor av 
konsumtionsengagemang, en sorts engagemang på hemmamarknaden och ett annat 
utanför Åland. Sett till summorna som konsumeras på de olika marknaderna tror vi 
att engagemanget är högre utanför Åland, då de spenderar mer pengar där än på 
Åland. Detta leder till ett lägre engagemang på hemmamarknaden och minskat 
intresse för det åländska utbudet. De flesta utav våra respondenter har dessutom 
svarat att de helst handlar kläder i lågprissegmentet. Att de handlar lågpris är 
positivt då Gina Tricot befinner sig i detta segment, men vi ser att flest 
respondenter helst shoppar på Ziczac på Åland. Då vi anser att Ziczac ligger i övre 
mellanprisklassen, kan det ses som en nackdel för Gina Tricot. Detta behöver dock 
inte ses som negativt, då vi anser att Ziczac kan vara ett komplement till Gina 
Tricots utbud; kläder som har en hög modegrad men till ett högre pris. 
 
Gina Tricot är ett företag som valt att vända sig till alla kvinnor, oavsett ålder. Vi 
anser att detta är ett bra sätt att positionera sig på den åländska marknaden.  Då den 
åländska befolkningen är liten till antalet är det bra att de kan vända sig till ett 
segment med många kunder. Detta gör att Gina Tricot får en större kundkrets 
jämfört med exempelvis KappAhls damavdelning, som vänder sig till kundgruppen 
30-50 år.  
 
Angående konsumenters köpbeteende vid nya eller oetablerade produkter kan köp- 
och adoptionsprocessen variera, enligt Kotler m fl. I och med att Gina Tricot inte är 
etablerade på den åländska marknaden ses deras produkter som nya för 
konsumenten. Nästan två tredjedelar av våra respondenter i den påstana enkäten 
och webbenkäten känner ändå till Gina Tricot, tack vare den svenska och finska 
marknaden vilket betyder att Gina Tricots produkter inte kan ses som nya för de 
respondenter som redan känner till varumärket. Flertalet av våra respondenter 
skulle alltså inte behöva gå igenom adoptionsprocessen då de redan känner till 
företaget, men de respondenter som inte känner till företaget måste genomgå 
adoptionsprocessen för att skapa sig en uppfattning om företaget och deras 
produkter. De 50 % av respondenterna i den webbaserade enkäten som är 
intresserade men inte känner till företaget anses vara beredda att genomgå 
adoptionsprocessen. Att intresset för Gina Tricot och en eventuell etablering på 
Åland är högt, anser vi vara positivt, och konceptet ligger rätt i tiden. 

5.2 Konkurrenter 
Enligt de butiksägare vi intervjuat råder ingen hård konkurrens på den åländska 
marknaden. Vi anser därför att det inte finns en hälsosam konkurrens, där butikerna 
inte har möjlighet att sporra och utveckla varandra. Detta visade sig exempelvis när 
KappAhl etablerade sig på Åland, då flera butiksägare valde att antingen sluta eller 
sälja ut företaget. Enligt oss tyder detta på att företagarna inte är vana att slåss om 
sina kunder, och att företagarna saknar kunskap att göra det även då det gäller deras 
framtid. Återigen kan sägas att butikerna mer kompletterar varandra än konkurrerar 
med varandra.  
 
Vi har valt att se på våra konkurrenter ur ett marknadssynsätt, se kapitel 3.2.1. Vi 
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anser att vanligtvis, då Gina Tricot inte är etablerade på Åland än, är de butiker med 
likvärdigt sortiment, exempelvis H&M, deras största konkurrenter. Vi har valt ut 
Madison och Magique som Gina Tricots potentiella konkurrenter på Åland, då de 
säljer ett likvärdigt sortiment, har samma målgrupp och ligger inom samma 
prisklass. Dessa ses som de mest intensiva konkurrenterna och är de som påverkar 
Gina Tricots etablering mest. Resterande butiker på marknaden är till viss del även 
de konkurrenter, men inte på samma sätt som de utvalda. Vi har uppfattat att de 
konkurrenter som finns etablerade på marknaden till stor del använder sig av 
liknande strategier som Gina Tricot. 
 
Efter att vi har identifierat Gina Tricots konkurrenter genom att välja synsätt måste 
vi uttyda de potentiella konkurrenternas mål, syften och om de exempelvis planerar 
några förändringar inom den närmaste tiden samt vad de förändringarna i så fall 
kan få för följder. Vi har tagit reda på deras syften och mål genom att se till deras 
affärsidéer. Madisons affärsidé lyder "Trendiga kläder till bra priser" och Magiques 
lyder "Ungt mode för tjejer". Då Gina Tricots affärsidé lyder ”Gina Tricots butiker 
ska finnas på bästa handelsplatser. Där ska de erbjuda ständiga nyheter av i 
huvudsak trikåtoppar av egen design, i attraktiva prislägen, till modeintresserade 
kvinnor”, liknar de varandra. Magique kommer inom en snar framtid att utöka sitt 
sortiment både på dam- och herrsidan med nya märken och även bygga om och 
utöka försäljningsytan. I vår intervju med Tom Forsbom fick vi inte reda på vilka 
nya märken butiken kommer att distribuera. Det är därför svårt för oss att spekulera 
i vad det kan få för följder. Gun Johansson nämnde inte några planerade 
förändringar, och i och med att butiken inte genomgått några stora förändringar de 
senaste åren verkar det inte vara aktuellt. Både Madisons och Magique strategier är 
moderiktiga och trendiga kläder till bra priser. 

5.2.1 SWOT- analys 
Kotler m fl anser att det är viktigt att uppskatta konkurrenternas styrkor och 
svagheter. Detta görs enklast genom att utföra en SWOT- analys, se kapitel 3.2.2. 
Nedan följer vår SWOT- analys av Gina Tricots potentiella konkurrenter på den 
åländska marknaden.  
 
I vår SWOT- analys har vi använt Magique och Madison samt Gina Tricot som 
variabler. Alla faktorer i analysen har ställts i jämförelse till Gina Tricot. 
 
5.2.1.1 SWOT- analys Magique 
Företagets styrkor 

• Magique har automatiskt en större kundkrets då de förutom damkläder även 
säljer herrkläder och skor. 

• Butiken säljer ett flertal internationellt kända varumärken, vilket kan ses 
som en styrka då Gina Tricot endast säljer sitt eget varumärke. 

• I och med att Magique har funnits en längre tid på Åland har de skaffat sig 
en bred kunskap om den åländska marknaden, vilket Gina Tricot kommer 
att sakna. 

• Affärslokalen ligger väldigt centralt och når ut till maximalt antal kunder. 
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Magique ligger i en av de största butikslokalerna i Mariehamn vilket är en 
konkurrensfördel då det inte finns många stora lokaler i centrum. 

• När högkonjunktur råder gynnar det Magique som ligger snäppet högre än 
Gina Tricot i pris.  

Företagets svagheter 
• Magiques varumärken ligger snäppet högre i prisklass än Gina Tricots, 

vilket kan få kunderna att anse att Magique är för dyra. 
• Butikens namn Magique är inte känt internationellt. Endast ålänningar 

känner igen varumärket. 
• Eftersom Magique är ett lokalt litet företag har de en relativt smal 

kompetens.  
• Som litet företag finns ofta inte resurserna till massiv marknadsföring vilket 

Gina Tricot använder sig av. Ekonomin räcker inte till för att utföra samma 
investeringar som större företag har råd med. 

Företagets möjligheter 
• Kundservicen på Magique kunde vara betydligt högre för att vinna 

konkurrensfördelar jämfört med Gina Tricot som inte satsar på en 
kundservice utöver det vanliga, detta skulle exempelvis kunna utföras med 
hjälp av utbildad personal. 

• Kundkretsen skulle kunna utökas om företaget valde att ta in barnkläder i 
sitt sortiment.  

Företagets hot 
• Magiques koncept skulle eventuellt kännas inaktuellt om en storsatsande 

modekedja intar marknaden. Även butiken kan då komma att kännas 
omodern. 

• Prisnivån på Magique ligger i förhållande till Gina Tricot lite högre, och en 
eventuell lågkonjunktur skulle kunna påverka företaget negativt. 

 
5.2.1.2 SWOT- analys Madison 
Företagets styrkor 

• Madison säljer i likhet med Gina Tricot billiga kläder. 
• Butiken distribuerar internationella och välkända varumärken. 
• Madison har större kundkrets än Gina Tricot då de även säljer herrkläder. 
• Eftersom Madison är ett väletablerat företag på Åland har de byggt upp en 

trogen kundkrets. 
• Madison som varumärke har funnits en lång tid på Åland och har därför 

hunnit sätta sig i folks medvetande. Detta gäller även lokalens läge. 
• Madison fungerar som testmarknad för Vero Moda i Norden. Därför finns 

det ständigt aktuella och internationella trender i butiken.   
Företagets svagheter 

• Lokalen är ganska liten och trång i förhållande till utbudet av produkter som 
säljs.  

• Utbudet hos Madison kan uppfattas som grunt eftersom de har få varianter 
av varje plaggtyp jämfört med Gina Tricot som har både brett och djupt 
sortiment. 

Företagets möjligheter 



 
 

45

• För att skapa konkurrensfördelar skulle Madison kunna byta lokal till en 
som bättre matchar storleken på deras utbud. 

• De kan utöka sortimentet för att bättre bemöta Gina Tricots konkurrens. 
• Genom att se till att personalen regelbundet får utbildning upprätthålls 

servicen på ett bättre sätt än hos Gina Tricot.   
Företagets hot 

• Om Madison utökar sitt sortiment finns det risk att de växer ur sin befintliga 
butikslokal och får svårt att hitta en ny bra butikslokal. 

• Madisons kundkrets är trogen, om de skulle svika för att hellre handla på 
Gina Tricot skulle det slå hårt mot företaget. 

• Kunderna kan få en ökad prismedvetenhet efter att ha handlat på Gina 
Tricot. Detta leder till att Madison inte längre är tillräckligt billiga för 
kunden.  

 
Som vi tidigare sagt vill vi inte konkurrera ut de befintliga butikerna, vilket är en av 
Kotler m fl’s huvudsakliga strategier för att öka sin marknadsandel. Vi anser att en 
etablering kan hjälpa den åländska marknaden framåt. Vi har valt att vinna kunders 
lojalitet som, enligt Kotler m fl, är ett vinnande koncept. 
 
Gina Tricot skulle vid en etablering positionera sig på den åländska marknaden som 
kostnads- och marknadsledande. Vi ser att detta kan vara både positivt och negativt 
för den åländska marknaden, då en del företagare inte skulle våga anta utmaningen 
av ny konkurrens och istället stänga. Vi tror att det positiva för Gina Tricot är att 
det finns en lucka att fylla på den åländska marknaden, då ingen i dagsläget har 
tagit den positionen, som mest modemedvetna till bäst pris. Enligt Kotler m fl kan 
företag bli marknadsledande genom att leta efter nya konsumenter och 
användningsområden. Vi tolkar de nya konsumenterna som de konsumenter som i 
dagsläget shoppar utanför Åland, kan Gina Tricot nå dessa ser vi en öppning för att 
bli marknadsledande.  
 
Enligt Kotler m fl är det viktigt att vinna konkurrensfördelar. För att vinna 
konkurrensfördelar ser Gina Tricot till att hålla lagerkostnaderna nere genom ingen 
eller väldigt liten lagerhållning. Vi anser att det kan fungera även på Åland 
eftersom regelbundna leveranser är möjligt även på Åland, då trafiktillförseln till 
Åland idag är väl fungerande. Vi tror däremot att det kan löna sig med ett litet lager 
med basvaror för att det ska finnas tillgängligt och stärka servicen. En annan 
konkurrensfördel är det faktum att Gina Tricot väljer att prissätta sina produkter 
rakt av till euro, jämfört med den svenska kronan. Detta blir, enligt oss, ett tydligt 
bevis på att det inte alltid är billigare i Sverige. I dagsläget shoppar ålänningarna på 
Gina Tricot i Sverige. Om en eventuell Gina Tricot butik skulle etableras på Åland, 
skulle ålänningarna välja att handla på Åland istället där det är förmånligare priser.  
 
Efter våra intervjuer med branschfolk har vi fått uppfattningen att Gina Tricot 
skulle kunna ta konkurrensfördelar genom att satsa mer på sina kunder och skapa 
mervärde genom exempelvis kundklubbar och happenings. Vi anser att de 
befintliga butikerna inte försöker vinna nya kunder på detta sätt. Det de idag satsar 
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på är den personliga servicen i butiken, men ingen utökad service medan Gina 
Tricot fokuserar helt på moderiktiga lågpriskläder. Vi anser därmed att Gina Tricot 
måste fokusera sig på båda delarna.  
 
Angående marknadsföring, som de befintliga aktörerna inte satsar mycket pengar 
på, kan Gina Tricot ta många konkurrensfördelar med hjälp av sin 
markandsföringsavdelning. Gina Tricot använder sig till stor del av TV-reklam har 
de en fördel då Åland har svenska mediekanaler; som tv, radio och tidningar. Även 
om de lokala butikerna marknadsför sig i exempelvis dagstidningar, har de inte 
samma ekonomiska möjlighet till massmarknadsföring.  En annan fördel Gina 
Tricot kan ta är genom öppettider. Om Gina Tricot etablerar sig, kan de följa 
KappAhls öppettider som är längre än de övriga butikerna i centrum. På så sätt tror 
vi att ett aktivare centrum skapas, då förhoppningsvis de andra butikerna följer 
efter. 

5.3 Etableringsmiljö 
Vid placering av en Gina Tricot butik på Åland ser vi att företaget bör placera sig 
på den mest attraktiva platsen i centrum. Den mest attraktiva platsen är enligt våra 
intervjuobjekt Torggatan i Mariehamn. Vi har valt bort Sittkoffs Galleria som en 
potentiell plats för en butik, då gallerian överlag innehåller för små lokaler. För att 
kundtillströmningen ska vara så optimal som möjligt tycker vi att Torggatan är rätt 
läge att öppna en butik på. Placerar Gina Tricot inte butiken på Torggatan finns det 
risk att kundtillförseln minskar, och eftersom Gina Tricot även tror på 
synergieffekter och otrogna kunder behöver de ha andra klädbutiker som grannar. 
Lokalernas ytor i centrum varierar kraftigt, och här påträffar vi det största 
problemet för att etablera en Gina Tricot butik på Åland. Gina Tricot önskar 
vanligtvis att deras butiksyta ska vara mellan 400-800 m2. De butiksägare vi talat 
med har försäljningsyta på 100-200 m2 och även om det finns större så är dessa 
väldigt få eller redan upptagna. Några alternativ för Gina Tricot är att ta över en 
befintlig butiks lokal, renovera eller ta över en kontorslokal. En annan möjlighet 
skulle vara att slå samman flera små lokaler till en stor. De lokaler vi anser de kan 
slå samman kan vara butiker som i dagsläget är renoveringsobjekt eller kontor. Ett 
annat alternativ skulle vara att tänka utanför centrumkärnan, trots det vi tidigare 
nämnt. Eftersom vi tror att Gina Tricot skulle ha en stor dragningskraft till sin butik 
behöver den inte ligga i centrumkärnan. Vi tror att den med fördel skulle kunna 
ligga en liten bit utanför på exempelvis en tvärgata, vilket skulle göra den gatan 
mer populär och centrumkärnan skulle utökas, vilket på sikt skulle bidra till att fler 
butiker vågar sig på en etablering utanför den nuvarande centrumkärnan. Att 
placera sig en bit utanför kärnan skulle förmodligen också innebära en lägre 
hyreskostnad.  
 
Enligt Kotler m fl är det viktigt för företag att vara medvetna om de hot som kan 
uppstå vid en eventuell etablering på en ny marknad. Ovan har vi beskrivit hot 
angående placering av butik samt potentiella lokaler. Ett annat hot, som 
framkommit under arbetets gång, är att Gina Tricot kommer att öppna en webbutik 
i höst. Detta skulle kunna, enligt oss, innebära att behovet av en Gina Tricot butik 
på Åland minskar.  
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Då Gina Tricot har en central varufördelning kan vi egentligen inte spekulera i hur 
de skulle fördela sitt sortiment till en butik på Åland. Vi vill dock påstå att de måste 
vara medvetna om den stora skillnaden på befolkningsmängd sommar- och 
vintertid. Eftersom försäljningen ökar markant under sommarmånaderna krävs ett 
bredare och djupare sortiment under den perioden. Gina Tricot är observanta på 
försäljning och efterfrågan i butikerna och skickar varor mellan butikerna om de 
säljer bättre eller sämre någon annanstans. Då Åland är en snäv marknad anser vi 
att det kan vara svårt att se vilka produkter som kommer att sälja bra eller dåligt. 
Enligt oss är ålänningarnas modegrad en blandning mellan finsk och svensk, med 
betoning på svensk, kan Gina Tricot se till deras befintliga marknader exempelvis 
Stockholm, Uppsala och Helsingfors. Enligt Gun Johansson liknar ålänningarnas 
klädstil danskarnas, därför kan de även jämföra Åland med den kommande 
etableringen på den danska marknaden.  
 
Enligt Kotler m fl är de demografiska aspekterna viktiga att se på vid en 
nyetablering. Ålands befolkning bestod, år 2007, av 27 153 personer och Gina 
Tricots minsta marknad idag är Stenungssund med cirka 23 000 personer, år 2007. 
(stenungsund.se, 2008) Vi vet inte hur det går för Gina Tricots butiker på dessa 
marknader i dagsläget, men eftersom Gina Tricot finns kvar i ett antal småstäder i 
Sverige antar vi att det inte går alltför dåligt. Om Gina Tricot skulle öppna på 
Åland, skulle det bli den tredje minsta marknaden i förhållande till Sverige. Vi har 
valt att inte se till den finska marknaden då de endast har öppnat i storstäder än så 
länge. 
 
Våra intervjuobjekt är eniga om att behålla marknaden åländsk, något vi är av en 
annan åsikt om. Vi anser att den åländska marknaden, som den ser ut idag, behöver 
förnyas och förändras. Enligt en av undersökarna, som inte varit på Åland tidigare, 
ser den åländska marknaden ut att ha fastnat i 90-talet. Vi vill inte att kedjorna ska 
ta över handeln, men att förnya och fräscha upp den ser vi som ett måste. Våra 
intervjuobjekt vill behålla och utöka utbudet av små, flexibla företag istället för 
centralstyrda kedjor. Vi tycker att det är bra att de värnar om den åländska 
marknaden, men då vi anser att inget har hänt de sista fem åren på marknaden 
skulle det behövas nya krafter då det nuvarande konceptet inte fungerat.   

5.4 Ekonomiska aspekter 
Holmström anser att företaget, för att få fram omsättning och lönsamhet, bör se 
närmare på de fasta och rörliga kostnaderna. De fasta och rörliga kostnaderna vi har 
valt att se på är lokalhyra och personalkostnader. Efter att ha synat 
butikslokalutbudet har vi kommit fram till att en tänkbar butikslokalsstorlek skulle 
vara 250 m2 med en hyra på 15 € per m2, vilket blir en månadshyra på 3 750 €. 
Detta får ses som en rimlig hyra i jämförelse med exempelvis Sittkoffs. 
Personstyrkan beräknar vi behöver uppgå till sex inklusive butikschef. För att få 
fram en minimikostnad för personal har vi sett till handels lönekrav. Vi anser att det 
behövs totalt tre stycken heltidstjänster i butik per dag med en ingångslön per 
månad enligt Handels på 1 402 €. De tre heltidstjänsterna kommer att behöva 
utökas under sommarperioden främst på grund av turistströmmarna. Dessa är de 



 
 

48

kostnader vi anser att vi kan få fram med arbetet. En fördel som vi anser att Gina 
Tricot kan utnyttja, är deras storlek och ekonomiska styrka. Företaget kan enligt oss 
dra nytta av dessa faktorer vid förhandlingar av exempelvis lokaler och hyror. 
 
Förutom fasta och rörliga kostnader ser Gina Tricot vid nyetableringar till 
handelsindex. Tyvärr har vi inte kunnat få fram något handelsindex då Åland inte 
beräknar något sådant. Detta hoppas vi att Åland kommer att börja med inom en 
snar framtid då våra intervjuobjekt blev intresserade av det när vi efterfrågade ett 
sådant.   
 
Gina Tricot vill att en butik ska vara lönsam efter första dagen, enlig Jessica Syrén. 
För att uppnå detta på Åland tror vi att det krävs en satsning på marknadsföring för 
att nå kunden redan första dagen. Från tidigare etableringar på Åland, exempelvis 
då KappAhl gick in på marknaden, uppmärksammades denna händelse kraftigt i 
media. Detta kommer enligt oss att medföra gratis publicitet i lokaltidningarna då vi 
tror att Gina Tricot kommer att få minst samma uppmärksamhet.  

5.5 Finns det möjlighet att etablera en lönsam Gina Tricot 
butik på Åland? 

Utifrån ovanstående analyser och slutsatser har vi kommit fram till att det finns en potential för 
en Gina Tricot butik på Åland. Dock kan vi inte svara på om den kan bli lönsam eller inte, då det 

har varit svårt att få fram de aspekter som påverkar lönsamheten. Vi ser att kundunderlaget, 
intresset och efterfrågan finns samt att det finns många konkurrensfördelar att ta på den åländska 

marknaden.  
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6 Avslutande diskussion 
Vi har valt att i den avslutande diskussionen ta upp vad vi hade kunnat göra 
annorlunda och vad som är möjligt att se vidare på.  
 
Under uppsatsens gång har vi inte stött på några större motgångar, dock finnas det 
saker vi hade kunnat göra annorlunda. Vi har gjort en etableringsplan för ett 
befintligt kedjeföretag, vilket visade sig vara mer omfattande än vi trodde. Vi anser 
att vi hade kunnat avgränsa oss helt från de ekonomiska aspekterna, eftersom det 
har varit svårt att få fram korrekt och relevant fakta.  
 
För att få en riktig konkurrensbild, kan vi i efterhand rekommendera att även se till 
postorderbranschen som är kraftig på Åland.  
 
Eftersom det redan finns ett kedjeföretag på Åland, KappAhl, som har varit med 
om en etablering kan tyckas att vi skulle ha intervjuat dem och tagit hjälp av deras 
etablering trotts att de har en annan målgrupp. 
 
Vidare hade vi hoppats på att få fram en specifik lokal för en etablering. Då detta 
inte var möjligt i dagsläget, rekommenderar vi en vidare uppföljning.    
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8 Bilagor 
Bilaga 1 
Intervjufrågor till Jessica Syrén, etableringsansvarig på Gina Tricot. 
 
Vem äger företaget? 
Har ni franchising idag? Kommer ni att ha det i framtiden? 
Vad är era etableringsplaner för övriga norden? 
När expanderade ni till Finland? 
Hur många butiker har ni planerat att ha i Finland? 
Hur gick den första butiksöppningen i Finland? 
Hur är den finska kunden jämfört med den svenska? 
Vad har ni för krav på en marknad vid en nyetablering? 
Hur gör ni med prissättning i andra länder? 
Är det skillnad på butikssortimentet i de nordiska länderna? 
Hur är etableringsfarten då ni tar er in på en ny marknad? 
Hur fungerar det när inte Norge är med i EU? 
 
Bilaga 2 
Intervjufrågor till Magique och Madisons butiksägare. 
 
Berätta lite om företaget? Ägare, grundades, affärsidé,  
Har du franchising eller är du egenföretagare?  
Vilka varumärken har ni? 
Vilka är dina kunder, målgrupp? 
Hur stor är lokalen? Hyra, driftskostnader, fastighetsägare? 
Hur mycket personal och personalkostnader har du?  
Hur mycket ökar omsättningen under turistsäsongen? (juni-augusti) 
Hur tycker du att det är att driva en butik på Åland? 
Vilka ser du som dina främsta konkurrenter? Gynnar de dig eller inte? 
Hur ser du på den övriga detaljhandeln på Åland (kläder)? 
Finns det kundunderlag för den nuvarande marknaden? 
Tycker du att köpkraften finns året om?  
Hur ser du på att många ålänningar åker utanför Åland för att shoppa? 
Tror du att det går/vill du förändra det beteendet? 
Tror du att det gynnar de befintliga butikerna om det sker fler nyetableringar? 
Hur ser du på framtiden? Din och den övriga åländska marknaden? 
 
Bilaga 3 
Intervjufrågor till branschfolk på Åland. 
 
Hur många nyetableringar sker varje år på Åland? 
Hur många går i konkurs inom kläddetaljhandeln varje år? 
Hur ser löneläget ut på Åland idag, allmänt och inom handeln? 
Finns det i nuläget plats för fler nyetableringar på Åland eller är klädbranschen 
mättad? Vad tror du? 
Vad tror du krävs för att få fler klädföretag att öppna på Åland? 
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Hur gör ni för att få fler klädföretag att öppna på Åland? Arbetar ni inom er 
organisation aktivt med det? 
I och med att många kontor öppnas i centrum undrar vi om ni arbetar med att få fler 
butikslokaler i centrum tillgängliga för klädhandeln? 
Vilken sorts företag vill ni ha in på den åländska marknaden? Fler småföretagare 
eller kedjor? 
Idag finns ett flertal småföretagare och en kedja, KappAhl, på marknaden. Varför 
tror du att inte fler etablerade kedjor har valt att öppna butiker på Åland? 
Tror du att det skulle vara positivt för marknaden om fler kedjor öppnade på Åland? 
Ser du en ljus framtid för den åländska klädbranschen på Åland eller är den på väg 
neråt? 
Gör ni något för att folk ska handla mer på Åland, istället för att åka till större 
städer? 
Vad ligger handelsindex på, på Åland? 
 
Bilaga 4 
Mailintervjufrågor till Jessica Syrén, etableringsansvarig på Gina Tricot. 
 
Hur positionerar ni er på marknaden? Går ni in för att bli marknadsledande, 
utmanare, följare eller nischade? 
Hur positionerar ni er på marknaden mot era konkurrenter? Är ni kostnadsledande, 
mest produktdifferentierade eller fokuserar ni enbart på en viss del utav 
marknaden? 
Hur väljs sortimentet ut till butikerna? Vilka variabler gör att ert sortiment varierar i 
butikerna? Spelar storleken på lokalen någon roll? Spelar storlek på städer någon 
roll? 
Hur beräknar ni lönsamhet? Vad ser ni som rörliga/fasta kostnader? Vilka aspekter 
är viktiga att titta på vid en nyetablering? (Vad tycker ni att vi ska se på i vårt 
arbete?) 
Hur stora lokaler har ni i snitt? Hur stor är den minsta respektive största? 
 
Bilaga 5 
Mailintervjufrågor till Leif-Anders Mattsson, fastighetschef på Alandiabolagen. 
  
Vilka butikslokaler äger ni i centrum? (adresser) 
Hur stora är era största lokaler resp. minsta (även ett medeltal om möjligt)? 
Vilka är era mest attraktiva lokaler? 
Vilka priser har ni per kvm? Hur mycket skiljer det sig i prisklass beroende på 
läge? Varierar priserna något, eller hur har det sett ut de senaste 10 åren? 
Hur skapas kontakterna med tänkbara hyresgäster? Söker de upp er, eller tvärtom? 
Hur ser kontraktstiderna med era hyresgäster ut? 
Hur ser du på att kontoren tar över butikslokalerna i centrum? Anser du detta vara 
negativt och försöker du i så fall arbeta mot detta (genom att t.ex. hellre hyra ut 
lokaler till butiker, än till kontor?) 
Vad har ni för planer i framtiden? Nybyggen och ombyggnationer för att skapa fler 
butikslokaler?  
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Bilaga 6 
Påstan och webbaserad enkät 
 
1. Hur gammal är du? 
13-18 år 
19-24 år 
25-30 år 
31-35 år 
35-45 år 
 
2. Hur ofta köper du kläder på Åland? 
1 ggr/vecka 
1ggr/månad 
Varannan månad 
1 ggr/halvår 
1 ggr/år 
 
3. Hur ofta åker du utanför Åland för att shoppa? 
1 ggr/vecka 
1ggr/månad 
Varannan månad 
1 ggr/halvår 
1 ggr/år 
 
4. Hur mycket shoppar du för på Åland per månad? 
Mindre än 20 € 
20-30 € 
30-50 € 
50-100 € 
Över 100 € 
 
5. Hur mycket shoppar du för utanför Åland per tillfälle? 
Mindre än 100 € 
100-150 € 
150-200 € 
200-300 € 
Över 300 € 
 
6. I vilken butik shoppar du helst på Åland? 
Madison 
Magique 
KappAhl 
Ziczac 
Annan 
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7. Om det hade funnit bättre utbud av butiker på Åland, hade du shoppat mer där 
då? 
Ja 
Nej 
Kanske 
 
8. Hur modemedveten är du? (skala 1-5 där 5 är mycket modemedveten) 
5 
4 
3 
2 
1 
 
9. I vilken prisklass shoppar du? 
Lågpris (H&M, Gina Tricot, Cheap Monday) 
Mellanpris (JC, MQ, Levis, Lee, Mexx) 
Dyrt (Filippa K, Acne, Fornarina, J Lindeberg) 
Exklusivt (Gucci, Dior, Prada) 
 
10. Hur väl känner du till Gina Tricot som butik och varumärke? 
Mycket bra 
Bra 
Ganska bra 
Lite 
Ingenting 
 
11. Hur intresserad av en Gina Tricot butik på Åland är du? (skala 1-5 där 5 är 
mycket) 
5 
4 
3 
2 
1 
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undersökning visar att 95 procent får arbete inom sex månader efter examen inom de områden de 
utbildats till. 

Läs mer på högskolan hemsida: www.hb.se 
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