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Förord  
 
Vi vill börja med att tacka Fallföretaget X och alla de personer där som ställt upp på intervjuer 
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Renhammar på Miljöbron som gav oss möjligheten att få ta del av det här intressanta uppdraget.  
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goda råd. Ännu ett tack vill vi rikta till Birgitta Skoglund som hjälpt och stöttat oss genom hela 
processens gång. 
 
Ett tack riktas även till alla de anonyma konsumenter som ställde upp i vår enkätundersökning. 
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Abstract 
This thesis is written in Swedish. 
 
The textile business is one of the oldest industries of our time, and it employs nearly 1.4 
million workers within the European Union alone. It is not unusual that this is the foundation 
of a country’s industrialisation. Even though the industry brings many positive factors, there 
are also negative factors that will influence the industry’s growth in the future. One of the 
textile industry’s largest negative factor is the effect it has on the environment.  
 
The current recession that is effecting our society is spreading all over the world. It is for the 
future to decide what kind of fashion companies that will survive. According to analysts, it is 
the companies with a nisch that are mostly expected to survive, for example, Case Company 
X which is working with design, production and sales of ecological fashion clothes. It is 
therefore important and relevant for Case Company X to make not only short but also long-
term strategies to keep up with the fashion industry’s competition and dynamic development.      
 
The purpose of this study is to identify the main target group for Case Company X and to 
present possible sales channels and strategies for the company.  
 
We have used the hermeneutical perspective since the different research areas can be seen as a 
whole. Our method of working has been abduction, since we have chosen to alternate between 
empirical data and theory. The study combines both qualitative and quantitative methods. The 
qualitative method has been used to make deeper research within Case Company X, and the 
quantitative method has been used in the work with the questionnaire to try and find the 
company’s main target group. According to which part of the study that has been researched, 
the choice of data has varied. To make the study more reliable, we have chosen to use both 
primary and secondary data.  
 
We have been able to identify the main target group and we have also been able to suggest 
suitable future sales channels and strategies for the company. The main target group for Case 
Company X are working women aged between 20-45, with a middle to high income, and who 
buy clothes on average once a month.  
 
Taken together, our results indicate that the following two factors are important in the choice 
of sales channels for Case Company X, (i) how the company and its brand can be introduced 
to the high street i.e. sold in shops like Mouche, NK Designers, NK Mode, Grace, Solo, and 
Venti Nove (ii), how the staff can effectively explain the positive effects of ecological clothes. 
We believe that Drömma, Åhléns, Hildur as well as Case Company X own website are 
retailers of interest.  
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We recommend that Case Company X should only work with one segment and try to satisfy 
one specific target group. Therefore, we suggest that Case Company X initially should 
establish itself as a nisch company on the Swedish market.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Ecological clothes, target group, sales channels, strategies 
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Sammanfattning 
 
Textilindustrin är en av de äldsta branscherna i vår tids historia. Bara inom EU sysselsätter 
industrin idag drygt 1,4 miljoner arbetare. Det är inte ovanligt att textilindustrin används i 
inledningsfasen till ett lands industrialisering. Trots alla de förmåner den textila industrin för 
med sig, finns ett antal negativa faktorer som i framtiden kommer att påverka industrins 
fortsatta tillväxt. En av de största negativa effekterna är textilindustrins påverkan på miljön.  
 
Den lågkonjunktur som idag präglar vårt samhälle har blivit världsomfattande. Vilka 
modeföretag som överlever krisen kan bara framtiden avgöra. Det sägs dock av analytiker att 
det för nischföretagen kommer att fortsätta gå bra. Fallföretaget X arbetar idag med design, 
produktion och försäljning av ekologiska modekläder. Därav är det av stor betydelse och 
relevant för ett företag som Fallföretaget X att upprätta både kortsiktiga och långsiktiga 
strategier för att kunna bemöta modemarknadens hårda konkurrens och dynamiska 
utveckling. 
 
Syftet med studien är att på uppdrag av Fallföretaget X identifiera företagets huvudsakliga 
målgrupp och att utifrån det sedan presentera förslag på lämpliga säljkanaler och strategier för 
företaget att tillämpa. 
 
I vår studie har vi valt att utgå ifrån det hermeneutiska perspektivet bland annat eftersom de 
olika undersökningsområdena kan ses som olika delar i förhållande till en helhet. Vårt 
arbetssätt har varit abduktivt, då vi valt att pendla mellan empiri och teori. Studien har haft en 
kombination av en kvalitativ och en kvantitativ undersökningsmetod. Den kvalitativa 
metoden har exempelvis använts för att göra en djupdykning i Fallföretaget X medan den 
kvantitativa metoden har tillämpats vid genomförandet av enkätundersökningen ute på fältet i 
hopp om att identifiera företagets huvudsakliga målgrupp. Beroende på vilken del i uppsatsen 
som har behandlats har valet av datainsamlingsmetod varierat. Vi har valt att i uppsatsen 
använda oss av både primär- och sekundärdata. Skälet till det har bland annat varit för att öka 
uppsatsens aktualitet och för att kunna garantera en hög tillförlitlighet.   
 
Genom uppsatsen har vi kunnat definiera Fallföretaget Xs huvudsakliga målgrupp samt 
lämnat förslag på lämpliga säljkanaler och strategier för företaget att använda sig av. 
Fallföretaget Xs huvudsakliga målgrupp kan beskrivas som yrkesarbetande kvinnor i 
åldersintervallet 20-45 år, de är medel- till höginkomsttagare och de handlar i snitt kläder 
varje månad. 
 
Vi har kommit fram till att följande två faktorer har en avgörande betydelse vid val av 
säljkanal, dels vad det finns för möjligheter att kunna presentera varumärket i butiken dels 
butikspersonalens möjlighet att kunna informera konsumenterna om de ekologiska klädernas 
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fördelar. Vi anser att följande butiker är av intresse för Fallföretaget X att inledningsvis 
använda som återförsäljare av företagets produkter; Drömma, Åhléns, Hildur samt den egna 
webbshopen. Utöver dem presenterar vi i uppsatsen ytterligare förslag på återförsäljare som 
Mouche, NK Designers, NK Mode, Grace, Solo och Venti Nove.  
 
Vi har i uppsatsen kommit fram till att Fallföretaget X bör välja att i huvudsak rikta in sig mot 
att tillfredsställa ett visst segment. Därför har vi gett som förslag att företaget inledningsvis 
ska etablera sig som ett nischföretag på den svenska modemarknaden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Ekologiska kläder, målgrupp, säljkanaler, strategier 
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1. Inledning 
 
I följande kapitel presenteras uppsatsens problembakgrund, problemdiskussion samt den 
aktuella problemformuleringen. Likaså uppsatsens avgränsningar och syfte behandlas här. Vi 
redogör även för centrala nyckelbegrepp samt för uppsatsens disposition. För att introducera 
läsaren i uppsatsens ämne innehåller kapitlet även en kort presentation av det valda 
fallstudieföretaget, vidare omnämnt i rapporten som ”Fallföretaget X”.  
 

1.1 Problembakgrund 
Textilindustrin är en av de äldsta branscherna i vår tids historia. Idag sysselsätter den drygt 
1,4 miljoner arbetare bara inom EU och kan därför ses som en av de största industrierna i 
världen. (Nationalencyklopedin, 2009-02-20) En stor del av den textila produktionen sker 
idag i lågavlönade länder där arbetskostnaderna är låga. (Engvall, 2008, sid 4) Det är vanligt 
att textil- och beklädnadsindustrin används som en språngbräda för länder som befinner sig i 
inledningsfasen till industrialisering. Anledningen till det är att industrin tillför många 
arbetstillfällen som inte kräver någon högre utbildning. (Adhikari & Yamamoto, 2007) 
 
Trots de fördelar textilindustrin för med sig finns det stora avgörande faktorer för industrins 
fortsatta framtid. En negativ följd är bland annat dess stora miljöpåverkan. Vid 
textilproduktion åtgår det tonvis av vatten och det används också mängder av farliga 
kemikalier. Det var för ungefär 15 år sedan som riskerna med kemikalier i kläder 
tillkännagavs. Sedan dess har det pågått ett ständigt arbete med att upprätta lagar och 
förordningar som säger att kemikalier som kan skada människor, djur eller miljö inte får 
finnas med i den textila produktionen. Det är dock svårt för modeföretagen att kontrollera 
användandet av kemikalier då större delen av de kläder som säljs i Sverige är importerade. 
(Engvall, 2008, sid 4-8)  
 
En följd av den globalisering som skett världen över är att företag allt oftare också väljer att 
outsourca delar av sin verksamhet. Outsourcing görs för att på bästa tänkbara sätt uppnå 
maximal effektivitet. (Mattila, 2008) För att komma ner ännu mer i pris flyttar företagen 
dessutom runt produktionen mellan länder och fabriker. Pressen på lägre pris, i kombination 
med allt högre krav från konsumenter och inköpare, gör att leverantörerna skjuter sina 
kostnader bakåt i produktionskedjan till fabriker med högre miljöbelastning och där de sociala 
förhållandena är avsevärt sämre. Omflyttning av produktionen gör det svårt och i vissa fall 
omöjligt för modeföretagen att kontrollera hur och var deras produktion egentligen sker. En 
leverantörskedja bestående av flera led bidrar onekligen till minskad kontroll över 
produktionsförhållandena, vilket i sin tur leder till minskad insyn i hela värdekedjan. Ofta ses 
dessutom val av produktionsland, leverantör samt underleverantör som affärshemligheter 
vilket också ökar avsaknaden av transparens och insyn mellan tillverkare, företag och 
konsument. (Engvall, 2008, sid 4-8) 
 
Förr producerade de svenska modeföretagen, traditionellt sett, ett fåtal kollektioner per år. I 
dagsläget lanserar modeföretagen istället flera kollektioner per säsong och i vissa fall har de 
till och med som mål att leverera nya kläder ut till butik varje vecka. Modeindustrin 
kännetecknas idag av lågt pris samt högt tempo. Det förändrade inköpsarbetet i kombination 
med de låga priserna och det ”snabba” modet, tros vara anledningen till den ökade 
konsumtionen av textila varor som skett under de senaste åren. Jämfört med för tio år sedan 
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har konsumtionen av kläder och skor ökat med cirka 60 procent bara i Sverige. (Engvall, 
2008, sid 4-8)  
 
För att hänga med i den dynamiska modemarknadens snabba utveckling gäller det för företag 
att vara rapida med att ta till sig nya tekniker. Användandet av Internet kan ses som en sådan 
trend och är idag en relativt ny säljkanal för många företag. Konsumenters attityder och 
inställning till användandet av Internet har förändrats och blivit allt positivare under de 
senaste två åren. Främst gäller det den yngre generationen och en viktig aspekt är också att de 
som redan handlar på Internet, numera handlar ännu mer. (Statistiska centralbyrån, 2009-02-
25)  
 
De svenska konsumenternas beteenden och attityder kan sägas har förändrats i takt med att 
medvetenheten om textilindustrins konsekvenser har ökat. Den rådande lågkonjunkturen har 
tillsammans med det förändrade konsumentbeteendet lett till minskad konsumtion av textila 
produkter (Handelsbarometern, 2008, sid 1, 3). Den hysteriska överkonsumtion, som under de 
senaste åren format vårt samhälle, håller nu sakta på att avta. Tendensen att se vissa typer av 
varor som engångsprodukter håller alltså på att försvinna och ett mer medvetet 
handlingsmönster ligger nu istället i fokus. Den ökade medvetenheten hos konsumenterna har 
bidragit till att allt fler nu vill försöka handla ”rätt”. 
 
Ekologiska plagg är plagg producerade och framställda på ett etiskt och miljömässigt rätt sätt. 
(Hildur, 2009-05-16) Ett svenskt företag som designar, producerar och säljer ekologiska 
dammodekläder är Fallföretaget X.  
 

1.2 Problemdiskussion 
Den lågkonjunktur som idag präglar vårt samhälle har blivit världsomfattande och bör tas 
med största allvar. Vilka modeföretag som överlever krisen kan bara framtiden avgöra. 
 
”Klädhandeln landar på nolltillväxt 2009” (Habit, 2009-02-04) 
”Stuk begärs i konkurs” (Habit, 2009-02-04) 
”MQ varslar 20 heltidsanställda” (Habit, 2009-02-04) 
 
Det sägs dock av analytiker att för nischföretagen kommer det fortsätta att gå bra. Därför är 
det av stor betydelse och relevant för ett företag som Fallföretaget X att upprätta både 
kortsiktiga och långsiktiga strategier för att kunna bemöta modemarknadens hårda konkurrens 
och dynamiska utveckling.  
 
Idag är de svenska modeföretagen med och bär ansvaret för att det inte sker någon försäljning 
av varor i Sverige, innehållande ämnen, som kan skada människors hälsa eller har en negativ 
inverkan på miljön. Många företag arbetar därför med att införa lagar och förordningar om 
vad deras produkter inte får innehålla. De upprättar bland annat så kallade CSR-policys 
(Corporate Social Responsibility) som visar på företagets samhällsansvar utåt. Företagen inför 
också Code of Conducts, även kallade uppförandekoder, vilka fungerar som riktlinjer för hur 
organisationen och de inblandade leverantörerna bör bedriva sina verksamheter. (Kemi, 2009-
02-24) Några av de större kedjorna har också lanserat kollektioner innehållande ekologiskt 
märkta plagg för att visa på sin goda vilja och värna om miljön. Hela det ekologiska 
perspektivet har utvecklats från att ha varit en diffus filosofi till en trendig livsstil allt fler 
företag väljer att tillämpa.  
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Det har varit svårt för de svenska konsumenterna att förstå vad den textila industrin 
miljömässigt egentligen bidrar till, då konsekvenserna i Sverige inte är speciellt påtagliga. Om 
svenskarna visste mer skulle antagligen efterfrågan av miljövänligare produkter öka. 
(Engwall, 2008, sid 4-8) Därför är det nu bland annat samhällets uppgift att upplysa och 
informera konsumenterna om vilka effekter textilindustrin har samt hur det kan påverka oss 
och vår miljö i framtiden. På TV har produktionsbolagen börjat visa debatter och 
samhällsprogram som visar hur miljö, människor och djur tar skada av såväl den textila 
produktionen som framställningen av råmaterial. Det skrivs även rapporter som exempelvis 
”Den blinda klädimporten” med syfte att upplysa allmänheten om vilka konsekvenser 
klädproduktionen har i produktionsländerna.  
 
Konsumenter ställer generellt sett idag allt högre krav på de produkter som förvärvas. Den 
lågkonjunktur som råder har redan och kommer med stor sannolikhet fortsätta att förändra 
konsumenters attityder och beteende och därigenom påverka deras sätt att handla kläder.    
 
Fallföretaget X är ett företag med god kontroll bakåt i värdekedjan som värnar om miljö och 
etik. Företaget jobbar i den mån det går med ekologiska material i sina produkter och bidrar 
därmed till en skonsammare miljöpåverkan vid produktion. Att identifiera målgrupp, välja 
säljkanaler samt att upprätta lämpliga strategier för ett företag som Fallföretaget X kan bidra 
till stora förändringar på modemarknaden när integration framåt, in i detaljistledet, blir ett 
faktum.  
 

1.3 Problemformulering 
Utifrån problemdiskussionen har följande problemformuleringar identifierats; 
 
Vilken är Fallföretaget Xs huvudsakliga målgrupp?  
 
Vilka är de rätta kanalvalen gällande försäljning och distribution för Fallföretaget X? 
 
Vilka strategier är lämpliga för ett modernt ekologiskt modeföretag som Fallföretaget X att 
tillämpa för att göra en lyckad integration framåt in i detaljistledet? 
 

1.4 Fallstudieföretaget 
Fallföretaget X har funnits sedan år 2001 och arbetar med design och försäljning av 
ekologiska samt etiskt rätt framställda dammodekläder. Företaget arbetar kontinuerligt med 
att hitta balansen mellan estetik och ekologi, då en produkt i dagsläget inte säljer enbart för att 
den är ekologiskt och etiskt rätt tillverkad. (Fallföretaget Xs marknadsplan, 2009, sid 5) 
 
Under år 2009 gör företaget en storsatsning med målet att integrera framåt in i detaljistledet. I 
dagsläget finns företagets produkter inte till försäljning via någon förmånlig återförsäljare, 
utan säljs enbart genom samarbete med postorderföretaget Ellos samt via deras egen 
webbshop. Företagets mål är att inom kort vara etablerade på den svenska modemarknaden 
och att år 2013 ha öppnat egna konceptbutiker. Fallföretaget X har en vision om att det i 
framtiden ska infinnas ett nytänkande där såväl säljaren som köparen som samhället ses som 
vinnare. (Fallföretaget Xs marknadsplan, 2009, sid 5) 
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1.5 Problemavgränsning 
I uppsatsen behandlar vi teorier gällande konsumentbeteende, identifiering av målgrupp, val 
av sälj- och distributionskanaler samt val av strategier. Uppsatsen är avgränsad till den 
svenska modemarknaden med fokus på Göteborg. Inslag av det ekologiska finns med 
genomgående i arbetet, då det är en av anledningarna till Fallföretaget Xs unika position på 
marknaden. 
 
Vidare har vi valt att i uppsatsen utesluta diskussion om postorderföretag som säljkanal då 
Fallföretaget X fattat beslut om att avsluta sitt nuvarande samarbete med postorderföretaget 
Ellos.  
 
Identifiering och analys av Fallföretaget Xs huvudsakliga konkurrenter har på grund av 
tidsbrist inte kunnat göras mer djupgående. Vi ansåg dock att en jämförelse med 
konkurrenterna vara av så pass stor betydelse för uppsatsens syfte att ignorans inte var ett 
alternativ.  
 

1.6 Syfte 
På uppdrag av Fallföretaget X, är syftet med uppsatsen att identifiera Fallföretaget Xs 
huvudsakliga målgrupp och utifrån det sedan presentera förslag på lämpliga säljkanaler och 
strategier för företaget att tillämpa när en fortsatt integration framåt, in i detaljistledet, blir 
aktuell.  
 

1.7 Nyckelbegrepp och definitioner 
Den textila värdekedjan 
Den textila värdekedjan omfattar hela den textila produktens förädlingsprocess. Således alla 
de steg som den textila varan genomgår från råvara till att bli en färdig produkt som finns till 
försäljning ut till slutkonsument. (Hedén & McAndrew, 2005, sid 54-55) 
 
Integration framåt  
Integration framåt i värdekedjan innebär att ett företag säljer sina produkter hos oberoende 
återförsäljare eller själva väljer att verka som egna detaljister ut till slutkonsument. (Hedén & 
McAndrew, 2005, sid 66) 
 
Detaljistledet 
Detaljistledet är den del i värdekedjan vars syfte är att leverera produkter till försäljning ut till 
slutkonsument. (Hedén & McAndrew, 2005, sid 59-60) 
 
Målgrupp  
Den andelen människor som ett företag bör rikta in sina ansträngningar emot för att uppnå 
bästa resultat med avseende på försäljningsintäkter. (Hedén & McAndrew, 2005, sid 44) 
 
Ekologiska produkter 
Ekologiska produkter är produkter som är framtagna på ett miljövänligare sätt, med hänsyn 
till användandet av kemikalier och gifter i produktionen samt hantering av människor, djur 
och miljö. (Definition utformad av Malin Stenman och Karolina Prick) 
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Konsumentbeteende 
En konsuments beteende påverkas av personliga egenskaper samt tidigare erfarenheter. 
(Berman & Evans, 2007, sid 210-211) Beteendet är ofta en avgörande faktor vid beslut om 
köp av en vara eller tjänst. (Definition utformad av Malin Stenman och Karolina Prick) 
 
Konsumentattityder 
De känslor som en konsument har fått av tidigare erfarenheter eller får av att en ny produkt 
eller tjänst förvärvas, bildar tillsammans konsumentens attityder. (Evans, Jamal & Foxall, 
2008, sid 303) 
 

1.8 Uppsatsens disposition 

 

Kapitel 1 
Inledning 

Kapitel 2 
Teoretisk 
Referensram 

Kapitel 3 
Undersöknings-
design 
 

Kapitel 4 
Empiri 

Kapitel 5 
Analys 

Kapitel 6 
Slutsatser 

Kapitel 7 
Avslutande 
diskussion 

Kapitel 1- Inledning 
I det inledande kapitlet presenterar vi uppsatsens problembakgrund, problemdiskussion och 
de framarbetade problemformuleringarna. Vi redogör för uppsatsens problemavgränsningar, 
syfte, nyckelbegrepp samt för uppsatsens disposition. Även en kort beskrivning av 
fallstudieföretaget görs.  
 
Kapitel 2- Teoretisk referensram 
I det andra kapitlet beskrivs relevanta teorier med koppling till uppsatsens syfte. Teorierna 
kommer i slutändan att ligga till grund för analysens utförande och resultat.  
 
Kapitel 3- Undersökningsdesign 
I kapitlet redogör vi för de metodologiska val som vi har gjort för att förverkliga uppsatsens 
syfte. Vi presenterar och väljer metoder och tillvägagångssätt inom bland annat följande 
områden: vetenskaplig inriktning, metodansats, undersökningssyfte, datainsamlingsmetod, 
urval samt undersökningens tillförlitlighet.  
 
Kapitel 4- Empiri 
I kapitlet redovisas resultatet av de studier som vi gjort ute på fältet. Det görs också en 
grundlig presentation av Fallföretaget X. Det finns även i kapitlet en kort omvärlds-
beskrivning och kapitlet avslutas med en mindre presentation av Fallföretaget Xs två 
huvudkonkurrenter. 
 
Kapitel 5- Analys 
I det här kapitlet sker sammankoppling och analys av den insamlade empirin tillsammans med 
de teorier som ingår i den teoretiska referensramen.  
 
Kapitel 6- Slutsatser 
I det här kapitlet besvarar vi de problemformuleringar som legat till grund för uppsatsens 
utförande.  
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Kapitel 7- Avslutande diskussion 
I kapitlet presenteras våra egna slutsatser och reflektioner kring uppsatsens utförande och 
resultat. Diskussion sker kring uppsatsens tillförlitlighet och vi lämnar också förslag på 
fortsatt forskning inom ämnesområdet. 
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2. Teoretisk referensram 
 
I den teoretiska referensramen beskrivs de teorier som vi anser oss behöva för att på bästa 
sätt kunna besvara våra forskningsproblem. I kapitlet redogörs det bland annat för teorier om 
val av säljkanal, konsumenters beteenden och attityder, konkurrentstrategier samt för hur en 
konkurrentanalys går till. Teorierna kommer tillsammans med det empiriska materialet 
utgöra grunden för den kommande analysen, där våra slutsatser presenteras och diskuteras. 
 
För att läsaren ska få en ökad förståelse och kunskap om hur de tre problemformuleringarna 
ska kunna besvaras beskrivs i det här kapitlet hur identifiering av en målgrupp går till, vilka 
olika typer av distributionskanaler som finns samt vilka olika strategier ett företag kan välja 
att tillämpa. Kapitlet inleds med en beskrivning av marknadsföringsmixen, vilken vi har valt 
att ha som en övergripande teori för vår studie då den på något sätt berör alla ovannämnda 
problemområden. Den teoretiska referensramen har till uppgift att hjälpa läsaren att sätta sig 
in i uppsatsens ämnesområde innan det empiriska materialet presenteras och behandlas mer 
ingående.   
 

2.1 Marknadsföringsmixen 
För att ett företag ska kunna göra en lyckad integration framåt in i detaljistledet är det av stor 
betydelse, förutom identifiering av ett företags målgrupp, att bestämma företagets position 
och ställning på marknaden. Därav är det av stor betydelse och intressant att diskutera och 
analysera marknadsföringsmixens fyra P.  
  
Marknadsföringsmixen är uppbyggd av de fyra P:na; produkt, pris, plats och påverkan och 
grundar sig på förståelsen för ett företags konsumenter. Verktygens uppgift är att hjälpa 
företag att uppfylla och överträffa konsumenters behov och förväntningar. (Jobber, 2007, sid 
18) Varje företag gör en individuell utformning och design av de fyra verktygen, vilka sedan 
ligger till grund för företagets strategi och position ute på marknaden. (Kotler et al, 2005, sid 
34) Nedan följer en kort beskrivning av de fyra P:nas innebörd.  
 
En produkt är den vara eller tjänst som erbjuds till en specifik marknad med avseende på 
användning och förbrukning. Produktens uppgift är att tillfredställa en konsuments behov 
samt att ge konsumenten ett visst värde. Utöver själva produkten medföljer ett antal värden 
som ofta ligger till grund för varför en kund väljer en viss vara framför en annan. Exempel på 
sådana faktorer är kvalitet, paketering, design, varumärke, service och garanti. (Kotler et al, 
2005, sid 34) 
 
Priset är det som en konsument får betala för varan eller tjänsten. Till priset hör också 
rabatter, kreditvillkor och betalningstid. (Kotler et al, 2005, sid 34) Då priset är med och 
påverkar hur en konsument upplever produktvärdet är det ett viktigt element att beakta vid 
inköpsbeslut. En del företag väljer därför att positionera sig genom att erbjuda ett lägre pris än 
sina konkurrenter. (Jobber, 2007, sid 20)  
 
Aktiviteter som företag använder sig av för att övertyga konsumenten om att köpa en viss 
vara eller tjänst benämns som påverkan. Genom exempelvis reklam, publicitet och personlig 
försäljning bearbetas kunden positivt i hopp om att det ska generera till ett framtida köp. 
(Kotler et al, 2005, sid 34) Var och en av de olika kanalerna för påverkan har alla sina 
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respektive styrkor och svagheter. Ett exempel på en snabbt växande kanal är Internet. 
Fördelarna med att använda Internet som kanal är många. Bland annat har Internet förmågan 
att kunna nå ut till en otroligt stor målgrupp. (Jobber, 2007, sid 21) 
 
Platsen innefattar valet av försäljningskanaler. När ett företag väljer kanal är det viktigt att de 
kan garantera att produkterna finns tillhandahållna i rätt kvantitet, i rätt tid och på rätt plats. 
(Jobber, 2007, sid 21) Plats inkluderar slutligen alla de aktörer som bidrar till att varan eller 
tjänsten görs tillgänglig för slutkonsumenten. (Kotler et al, 2005, sid 34)  
 
Det finns främst fyra faktorer som kännetecknar en effektiv marknadsföringsmix nämligen; 
matchning av konsumenternas behov, skapandet av konkurrensfördelar samt samman-
smältning och överensstämmelse med företagets övriga resurser. Ser företaget till 
konsumenternas behov krävs medvetenhet om att konsumenter bedömer produkter ur främst 
följande två aspekter; ekonomiska och psykologiska. Företaget måste även förstå hur 
konsumenternas val mellan två konkurrerande produkter går till. Konkurrensfördelar kan 
erhållas från beslut om de fyra P:na. En konkurrensfördel är exempelvis att erbjuda överlägset 
kundvärde eller att uppnå lägst levererad kostnad. Det tredje som kännetecknar en bra 
marknadsföringsmix är att de fyra verktygen, produkt, pris, påverkan och plats är 
sammansmälta och ger upphov till en sammanhängande mix. (Jobber, 2007, sid 21-23) 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att marknadsföringsmixen utgörs av ett antal verktyg som ett 
företag kan använda sig av för utformning av strategier vid etablering på 
konsumentmarknaden. (Kotler et al, 2005, sid 34) Valet av marknadsföringsmixstrategi görs 
bland annat utifrån företagets finansiella resurser. (Jobber, 2007, sid 21-23) 
 

2.2 Säljkanalsstrategier 
Ett företag kan genom att vända sig till ett nytt segment öka sin försäljning och därmed 
förhoppningsvis successivt öka sin tillväxt. Det är dock inte hållbart att endast utforma 
strategier för fokusering och utformning av val av segment, utan en annan avgörande faktor 
för ett säljande företag är också val av distributionskanal. (Aaker, 2008, sid 200) Företag bör 
utvärdera och välja säljkanaler med utgångspunkt i var företagets målgrupp kan nås. (Bradley, 
2003, sid 240) 
 
När ett företag ska utforma sin säljkanalsstrategi finns ett antal olika steg att ha i beaktning. 
Val av säljkanal bör göras bland annat utifrån den kanal som presenterar och erbjuder kunden 
företagets produkter på bästa möjliga sätt. Valet av strategier kan ske utifrån följande modell 
(Kotler et al, 2005, sid 871);  
 

1. Analys av konsumenterna 
2. Definiering och beskrivning av tänkbara säljkanaler 
3. Identifiering av potentiella säljkanaler 
4. Utvärdering och val av säljkanaler (Kotler et al, 2005, sid 871) 

 
Det första steget i arbetet med att utforma en säljkanalsstrategi är att analysera företagets 
konsumenter. Företaget bör utreda vad, var, hur och till vilket pris konsumenterna vill kunna 
tillhandahålla företagets produkter. Kartläggningen genererar till att det blir lättare för 
företaget att kunna tillgodose kundens behov. (Kotler et al, 2005, sid 871)  
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Vilken typ av säljkanal ett företag väljer beror bland annat på vilken nivå på service som 
företaget vill kunna erbjuda sina kunder. Det är vanligt att företag i inledningsfasen 
identifierar ett antal olika segment varav alla har avvikande krav. Företaget måste då fatta 
beslut om vilka segment som ska tillfredsställas och därefter besluta om vilken som är den 
bästa säljkanalen för att nå det aktuella segmentet. Valet av kanaler beror också på vad för 
slags företag det handlar om, vilka produkter de säljer och vilka som är företagets 
huvudsakliga konkurrenter. En del företag väljer att ha sina produkter till försäljning jämsides 
med sina konkurrenter, andra utesluter helt de kanaler som redan används av konkurrerande 
bolag. Huruvida företaget är stort eller litet spelar också en avgörande roll när det avser beslut 
om säljkanal, så även företagets ekonomiska situation. (Kotler et al, 2005, sid 872) 
 
När ett företag ska välja hur många kanaler som ska användas finns det tre strategier att utgå 
ifrån; kraftig spridning, utvald spridning samt selektiv spridning. Med kraftig spridning 
menas att ett företag säljer sina produkter på så många ställen som möjligt. Utvald spridning 
är när företaget enbart låter sina produkter finnas till försäljning hos ett begränsat antal 
återförsäljare. Genom att ha sina produkter till försäljning hos utvalda återförsäljare tillåts 
företaget mer kontroll gällande exempelvis pris, påverkan och service. Selektiv spridning 
innebär slutligen att ett företag använder sig av mer än en, men mindre än alla mellanhänder 
som finns tillgängliga på marknaden. Selektiv spridning resulterar ofta till en bra 
marknadstäckning för företaget. (Kotler et al, 2005, sid 880)  
 
När väl ett företag har identifierat intressanta försäljningskanaler måste beslut fattas om 
vilken eller vilka kanaler som är de mest lönsamma för företaget att använda sig av. Företaget 
måste därför utvärdera varje alternativ mot olika kriterier som ekonomi, kontroll och 
anpassningsmöjlighet innan det slutgiltiga valet av kanal kan göras. (Kotler et al, 2005, sid 
880) 
 

2.2.1 Faktorer som påverkar en konsument vid beslut om köp 
Identifieringen av och förståelsen för ett företags konsumenter är av yttersta betydelse för ett 
företags strategiska val och framtida utveckling. Modellen på nästkommande sida beskriver 
ett antal faktorer som alla är med och påverkar en konsument vid beslut om köp. Företag kan 
genom att ha nedanstående faktorer i beaktning, lära känna sin målgrupp och utifrån det 
utforma den mest lönsamma försäljningsstrategin. (Berman & Evans, 2007, sid 198) 
 
Som visas i figur 2.1 påverkas en konsuments köpbeteende av en mängd olika faktorer såsom; 
sociala, kulturella, personliga, psykologiska, konsumentens egna behov och önskemål, 
återförsäljarnas handlingar samt omgivningsfaktorer. (Pickton & Broderick, 2001, sid 249) 
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Figur 2.1 Faktorer som påverkar en konsument vid beslut om köp. 

 (Kombinationsmodell; Kotler et al, 2005, sid 256 samt Berman & Evans, 2007, sid 198) 
 
Inom de sociala faktorerna ingår familj, vänner och arbetskollegor, vilka alla är med och 
påverkar en konsument vid beslut om köp.  En individs familj påverkar ofta en konsuments 
handlande undermedvetet. Familjens traditioner, invanda beteenden och attityder kan ligga 
latent hos individen och dyka upp i situationer när individen minst anar det. De sociala 
faktorerna har en stor inverkan på en individs köpbeteende och är därför mycket viktiga att ha 
i beaktning vid utformandet av konkurrenskraftiga strategier. Den kulturella situationen ses 
ofta som den bredaste och mest inflytelserika faktorn och är därför viktig för företag att känna 
till. De kulturella faktorerna såsom; kultur, subkultur och social klass är ofta grunden till en 
konsuments mest ordinära behov. En köpares beslut påverkas givetvis också av personliga 
faktorer såsom ålder, yrke, ekonomisk situation och livsstil. (Kotler et al, 2005, sid 256-268) 
De psykologiska faktorerna består istället av den kunskap och erfarenhet som konsumenterna 
besitter samt deras attityder. (Pickton & Broderick, 2001, sid 249) Till de psykologiska 
faktorerna hör också kundens motivation, alltså konsumentens önskan om att tillfredställa ett 
behov. (Kotler et al, 2005, sid 268-269) 
   
När ett företag ska utforma en marknadsstrategi är det inte bara ovanstående faktorer som är 
av intresse. Det är också av betydelse att identifiera konsumenternas behov och önskemål. 
Förståelse för vad och var ett företags målgrupp vill handla deras produkter skapar ofta stora 
konkurrensfördelar. Även återförsäljarens handlande och strategi spelar en viktig roll. En 
återförsäljare kan använda sig av olika strategier beroende på hur många kundgrupper, 
segment, som de valt att rikta sig mot. Ett exempel är en koncentrerad återförsäljare, som 
riktar sina produkter endast till ett specifikt segment, exempelvis unga arbetande kvinnor. 
(Berman & Evans, 2007, sid 206-219)  
 
Den sista faktorn som påverkar en konsument vid beslut om köp är omgivningen. 
Omgivningen ses som en väsentlig faktor då den påverkar en konsuments beteende och 
handlande vid en viss tidpunkt. Exempel på omgivningsfaktorer är (Berman & Evans, 2007, 
sid 221); 
 

• Landets ekonomi 
• Inflation  
• Infrastrukturen, var sker inköpen, hur tar sig konsumenterna dit  
• Priskrig, skillnaden i pris mellan de olika återförsäljarna 
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• Marknadstrender (Berman & Evans, 2007, sid 221) 
 

2.2.2 Adoptionsprocessen 
Adoptionsprocessen är den process där en person går från att höra talas om en ny produkt till 
att regelbundet börja använda produkten. Med ny produkt menas något som upplevs som nytt 
av en potentiell kund. Adoptionsprocessen är en mental process som innefattar följande fem 
steg (Kotler et al, 2005, sid 287); 
 

1. Medvetenhet 
2. Informationssökning 
3. Utvärdering 
4. Test av produkten 
5. Adoption (Kotler et al, 2005, sid 287) 

 
Det första steget i adoptionsprocessen är att kunden blir medveten om en ny produkt. Därefter 
söker kunden efter information om produkten. I det nästkommande steget sker utvärderingen 
av produkten, vilket innebär att kunden överväger om det är värt att pröva den nya produkten 
eller inte. Det fjärde steget innebär att kunden svarat ja på föregående steg och bestämt sig för 
att testa produkten. Utifrån de värden som produkten tillför användaren beslutar sig sedan 
konsumenten för om produkten var bra eller inte. I det sista steget avgör konsumenten om 
produkten kommer att börja användas regelbundet, adoption. (Kotler et al, 2005, sid 287) 
 
En del individer går igenom adoptionsprocessen fort, andra långsamt. Vissa går till och med 
igenom processens olika steg i en omvänd ordning. Allt beroende på vad det är för produkt 
och vilken inköpssituation konsumenten befinner sig i. Företag bör därför tänka på hur de kan 
påverka konsumenterna till köp och på så sätt hjälpa dem genom adoptionsprocessen. (Kotler 
et al, 2005, sid 287) 
 

2.2.3 Konsumentanalys 
För att, som företag, få reda på de faktorer som nämns i figur 2.1 (sida 10) kan en kundanalys 
göras. Analys av företagets konsumenter ses ofta som det första steget i processen att utarbeta 
en strategisk marknadsplan. En konsumentanalys kan användas för att få kunskap om det 
utvalda segmentet, konsumenternas motivation och för att få en förståelse för marknadens 
behov. Därför består konsumentanalysmodellen i huvudsak av följande tre delar (Aaker, 
2008, sid 24); 
 

• Segmentering 
• Kartläggning av konsumenternas motivation 
• Identifiering av marknadens omättade behov (Aaker, 2008, sid 24) 

 
Genom segmentering lämnas svar om vilka som är de största, mest lönsamma och potentiella 
konsumenterna. Segmenteringen genererar till en gruppbildning baserad på konsumenternas 
karaktäristiska egenskaper. Gruppformationen som uppstår kan skapa unika strategier för 
företaget att tillämpa. (Aaker, 2008, sid 24-25)  
 
Nästa steg, efter att ha definierat segmenten, är att undersöka och analysera konsumentens 
motivation. Konsumenternas motivation baseras på vad det är i produkten som 
konsumenterna värderar högst. Analys av konsumenternas motivation innebär kartläggning av 
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drivkraften bakom köpen. Kartläggningen visar i sin tur vad det är konsumenterna egentligen 
tror att de köper. (Aaker, 2008, sid 29)  
 
Identifieringen av konsumenternas motivation sker vanligtvis genom intervjuer i grupp eller 
enskilt. Individuella intervjuer är att föredra, då de ofta är mer kostnadseffektiva. 
Konsumenternas motivationer kan vara spridda, därför gäller det att kunna bedöma och 
rangordna de viktigaste och mest betydelsefulla faktorerna. Identifiering av de krafter som 
ligger bakom ett köp eller de faktorer som faktiskt påverkar en konsument, vid beslut om köp, 
är av intresse för utveckling av den totala företagsstrategin. (Aaker, 2008, sid 30-32) 
 
Omättat behov beskriver de bakomliggande faktorerna till konsumenternas missnöje eller 
saknad av en produkt. Kundanalysen hjälper till att identifiera avsaknaden samt att utreda 
anledningen till varför exempelvis en konsument väljer att byta producent. (Aaker, 2008, sid 
24) På en marknad där det finns otillfredsställda kunder har företag stora möjligheter att 
expandera och öka sin lönsamhet. (Aaker, 2008, sid 33) 
 
För att få reda på om det finns något omättat behov inom en bransch eller en viss 
produktkategori är ett alternativ att ta kontakt med konsumenterna. Sökandet kan ske genom 
exempelvis gruppintervjuer eller konsumentundersökningar. Frågor som rör konsumenternas 
erfarenheter, problemhantering vid användning, jämförelse med andra produkter, 
förväntningar samt vilka produktförbättringar som krävs ställs för att få ökad kunskap om 
konsumenternas avsaknad. I en konsumentundersökning är det ultimata att det finns både 
slutna och öppna svar, för att konsumenten själv på ett antal ställen ska få kunna uttrycka sin 
åsikt. (Aaker, 2008, sid 33-34)   
 

2.3 Detaljistledet 
Inom den textila sektorn kan de involverade aktörerna i värdekedjan delas in i grupper efter 
vilken funktion de har. Vanligast är att aktörerna delas upp i följande tre grupper; 
producenterna, leverantörerna och detaljisterna. (McAndrew & Hedén, 2005 sid 57-58) 
 

 
Figur 2.2 Värdekedjan 

(Hedén & McAndrew, 2005, sid 57) 
 
De tre grupperna som bildas kan vanligtvis inte ses som helt skilda från varandra. 
Anledningen till det är att det har blivit allt vanligare att företag integrerar både bakåt, in i 
producentledet och framåt in i detaljistledet. (McAndrew & Hedén, 2005, sid 56, 66) 
 
Var ett företag befinner sig i ledet beror på vad företaget själva tillför produkten. I 
producentledet finns de företag som står för själva tillverkningen av produkten och i 
leverantörsledet befinner sig de företag som fysiskt äger produkten innan den förs vidare till 
detaljistledet. Det är stor variation mellan de olika typerna av återförsäljare som finns i 
detaljistledet. Det finns exempelvis allt ifrån traditionell försäljning i butik till försäljning via 
Internet. Gemensamt för dem alla är dock att de tillhör den del i värdekedjan som levererar 
färdiga produkter och tjänster till slutkonsument. (Hedén & McAndrew, 2005, sid 57-60) 
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2.3.1 Distributionskanaler 
Företag kan välja att endast sälja sina produkter hos en typ av återförsäljare, singel-channel 
retailing, eller välja att sälja sina produkter hos en kombination av olika distributörer, multi-
channel retailing. Fördelen med att använda sig av flera distributionskanaler är att 
produkterna görs mer lättillgängliga för konsumenterna. (Berman & Evans, 2007, sid 154) 
Exempel på distributionskanaler är fristående butiker, integrerade leverantörer, varuhus och 
Internet. (Hedén & McAndrew, 2005, sid 60-64) 
 
Fristående butiker 
En fristående butik kan vara allt ifrån en liten enmansbutik till en större butik med flertalet 
anställda. Det som särskiljer de fristående butikerna från de andra försäljningskanalerna är att 
varje butik har ett unikt koncept, det vill säga en egen profil. Det unika konceptet ses ofta som 
den avgörande faktorn för en fristående butiks framtida överlevnad. (Hedén & McAndrew, 
2005, sid 60) 
 
Fristående butiker riktar sig ofta till en specifik målgrupp där word-of-mouth spelar en 
avgörande roll. Prissättning, öppettider och val av sortiment är upp till varje butik att själva 
bestämma. Det sker dock ofta i samråd med det valda segmentet. Det är inte ovanligt att 
fristående butiker är specialister, det vill säga är nischade inom ett visst område. Vanligtvis 
ingår det också en rad olika externa varumärken i de fristående butikernas produktsortiment. 
(Berman & Evans, 2007, sid 105-107) 
 
En av nackdelarna med en fristående butik är maktförhållandet som råder mellan leverantör 
och butik. Fristående butiker är ofta små och lägger därför också små orderkvantiteter, vilket 
sätter butiken i en lägre förhandlingsposition i förhållande till leverantören. (Berman & 
Evans, 2007, sid 108) 
 
Integrerade leverantörer 
Företag kan agera integrerade leverantörer på ett antal olika sätt i detaljistledet. Det kan ske 
antingen med hjälp av egna flagship stores, shop-in-shops eller med så kallade corners/walls. 
Ofta är den här typen av distributionskanal kopplad till företag som säljer märkesprodukter. 
(Hedén & McAndrew, 2005, sid 61) 
 
Flagship stores är butiker ägda av varumärkesleverantören själv, alltså företaget. I den här 
typen av butiker har företaget möjlighet att presentera och visa konsumenterna en fullständig 
bild av hela företagets koncept. Flagship stores kan därför användas som både försäljnings- 
och marknadsföringskanal ut till konsument. (Hedén & McAndrew, 2005, sid 61) 
 
Shop-in-shops innebär istället att företaget har en bestämd säljyta i en viss butik. Den 
exponerade säljytan är ofta inredd av varumärket och utrymmet kan ses som en miniatyr av en 
flagship store. Shop-in-shops-konceptet kan drivas på främst två olika sätt. Det vanligaste är 
att butiken, det vill säga detaljisten själv, bär ansvaret och risken för den exponerade 
butiksytan. Det andra drivsättet innebär att varumärket istället bär ansvaret och risken för 
shopen. Användandet av shop-in-shops i ett företags expansionsfas ger tillgång till en rad 
fördelar. Det finns exempelvis redan en befintlig kundkrets och dessutom besitter 
butiksägaren kännedom och kunskap om marknaden. Ett företags tillgång till den här typen av 
information kan leda till en effektiv etablering. Genom shop-in-shops minimeras också risken, 
både den imagemässiga och den finansiella, som vid exempelvis etablering av en flagship 
store är mycket hög. (Hedén & McAndrew, 2005, sid 61-62) 
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Corner/walls kan beskrivas som en enklare form av shop-in-shops. Corner/walls utgörs ofta 
av ett flexibelt inredningssystem i form av en liten möblerad golvyta eller ett helt väggsystem. 
Grundfilosofin är att inredningssystemet ska förstärka presentationen av varumärket. Även för 
den här typen av distributionskanal finns det olika sätt för vem det är som bär ansvaret för 
kostnader och risker. (Hedén & McAndrew, 2005, sid 62) 
 
Varuhus 
Varuhus har gått ifrån att sälja allt från livsmedel, möbler, kläder, kosmetika och elektronik 
till att idag vara mer specifikt inriktade på exempelvis bara mode och inredning. Den äldre 
typen av varuhus finns dock fortfarande kvar, ett exempel på det är Harrods i London. Det går 
att utskilja två huvudtyper av varuhus. I det ena fallet, som också är det traditionella sättet, är 
det ägaren för varuhuset som står för inköp samt försäljning av varuhusets sortiment. I det 
andra fallet är det detaljisterna själva som driver sina butiker och då också står för den 
ekonomiska risken som det innebär. (Hedén & McAndrew, 2005, sid 62-63) 
 
Internet 
Internet ses idag som en relativt ny säljkanal, vilken har vuxit sig allt starkare på senare år. 
Företag som finns tillgängliga på Internet har möjlighet att oupphörligt presentera ett 
uppdaterat och aktuellt produktsortiment för sina konsumenter. Genom en webbsida kan 
företagets produkter presenteras både i bildlig och bokstavlig mening ofta också i 
kombination med rörlighet och ljud. Ytterligare en fördel med Internet som säljkanal är att 
konsumenterna har möjlighet att söka information om produkterna och fatta sina köpbeslut 
när som helst på dygnet. Internet som säljkanal når även ut till en otroligt stor och bred grupp 
av individer. (Hedén & McAndrew, 2005, sid 64) 
 
I ett företags expansionsfas är Internet en bra kanal att använda sig av. Vid exempelvis inträde 
på nya marknader kan Internet användas för att förstärka varumärkets budskap. Det är dock 
viktigt att komma ihåg att bakom Internetförsäljningen döljer sig ett enormt genomarbetat 
kommunikations- och informationssystem. För att hantera Internetförsäljning på ett effektivt 
och lönsamt sätt gäller det att företaget har kontroll på de grundläggande delarna ett 
tillverkande modeföretag har, såsom produktutveckling, produktion och ledtider samt även 
transport och leverans. (Hedén & McAndrew, 2005, sid 64) En person som surfar runt på 
Internet dagligen blir ofta lätt uttråkad, därför måste ett företag kontinuerligt uppdatera sin 
webbsida för att garantera återkommande besök. (Berman & Evans, 2007, sid 180) 
 
De individer som väljer att avstå från att handla på Internet oroar sig ofta över Internet-
företagens trovärdighet och säkerhet. Vanligt argument är också att konsumenterna vill kunna 
se och känna på produkterna innan de tar beslut om köp. (Berman & Evans, 2007, sid 180) 
Oron kan ha sin grund i att många Internetföretag under åren har misslyckats med sin 
kundservice. Därför föredrar flertalet konsumenter idag istället att handla genom en personlig 
kontakt. (Kotler et al, 2005, sid 471) Personer som handlar över Internet är däremot lockade 
av bekvämligheten, priset och det breda utbudet som finns tillhandahållet. Det har 
konstaterats att det, generellt sett, är fler kvinnor än män som väljer Internet som inköpskanal. 
Det finns också studier som visar på att Internetanvändandet minskar med åldern, men 
däremot ökar vid både högre utbildning och inkomst. (Berman & Evans, 2007, sid 180, 207) 
 

2.4 Konkurrensstrategier  
Det är ofta stor skillnad mellan de företag som konkurrerar på samma marknad. En del företag 
är små, andra stora, några är gamla och väletablerade medan andra är nya och oetablerade. En 
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del företag vill ha snabb marknadstillväxt andra arbetar istället för att få en mer långsiktig 
lönsamhet. Beroende på typ av företag intas olika strategier, tre huvudsakliga konkurrens-
strategier kan urskiljas. (Kotler et al, 2005, sida 503) 
 

1. Kostnadsöverlägsenhet 
2. Differentiering 
3. Fokusering (Kotler et al, 2005, sida 503) 

 
Kostnadsöverlägsenhet innebär att företaget ständigt strävar efter att ha lägsta kostnad för 
produktion och distribution. På så sätt har företaget möjlighet att kunna erbjuda ett så lågt pris 
som möjligt till sina konsumenter. Möjligheten till att kunna sätta ett lägre pris än sina 
konkurrenter leder ofta till makt över stora marknadsandelar. (Kotler et al, 2005, sid 504) 
Kostnadsöverlägsenhet som strategi används ofta av större företag som vill utnyttja 
skalfördelar genom vertikal integration. (Van Weele, 2005, sid 141) 
 
Differentiering innebär att ett företag satsar på att utveckla en högt särskiljande produktlinje. 
(Kotler et al, 2005, sid 504) Differentiering sker då en produkt uppfattas som unik och genom 
sin unicitet vinner marknadsandelar. Differentiering kan ske genom såväl design som logotyp, 
teknologi och service. Gärna i kombination. Priset är givetvis inte irrelevant, men dess 
betydelse är mindre viktig då kundlojalitet och märkesfokusering är av större betydelse vid 
strategin. En god relation till leverantören är a och o eftersom företaget måste kunna garantera 
varans kvalitet och utseende. (Van Weele, 2005, sid 141) 
 
Fokusering går ut på att företaget koncentrerar sig på att tillgodose ett fåtal segment på 
marknaden, snarare än att satsa på att tillfredställa hela marknaden. (Kotler et al, 2005, sid 
504) Den specifika kundgruppens efterfrågan och behov avläses och företaget ser därefter till 
att presentera ett skräddarsytt koncept för den valda kundgruppen. (Van Weele, 2005, sid 141) 
 
Det företag som är bäst på att utnyttja sin strategi kommer att bli det mest lönsamma. (Kotler 
et al, 2005, sid 504) Företag bör vanligtvis välja att fokusera på en av de ovanstående 
strategierna för att öka antalet konkurrensfördelar. Det är dock lättare sagt än gjort och i regel 
sker istället en kombination av två eller till och med av samtliga strategier. (Van Weele, 2005, 
sid 141) 
 
Utöver grundstrategierna kan ytterligare en strategi identifieras (Bradley, 2003, sid 100); 

 
 4. Imitatör/nisch (Bradley, 2003, sid 100) 

 
Istället för, att som företag, tillgodose hela marknaden eller stora delar av den väljer 
nischföretag att rikta sig mot en viss produktlinje eller ett visst segment. (Aaker, 2008, sid 
143-144) Det är inte ovanligt att det är små företag som väljer att agera nischföretag och då 
med fokus på små skyddade marknadsnischer som är avskilda, lönsamma och där de är 
ensamma i sitt slag. Genom tillämpning av nischstrategin överlever ofta de små företagen 
bättre, då de genom strategin undviker att konkurrera med de större lågprisaktörerna på 
marknaden. (Bradley, 2003, sid 102)  
 
Då en nischspecialist omedvetet har en tendens att undvika störningar är det vanligt att de 
företag som använder sig av nisch som strategi också får en hållbar fördel. Det är inte heller 
ovanligt att ett nischföretag kan bidra till att ett mervärde skapas hos kunden. Anledningen till 
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det är att ett koncentrerat och specialiserat företag ofta har en passion för företagets produkter, 
vilket uppfattas som trovärdigt och värdeskapande för kunden. (Aaker, 2008, sid 143-144)  
 
Nisch är en lönsam strategi att tillämpa om företaget lär känna sin kund så pass väl att de 
klarar av att tillgodose konsumentens behov. Ett resultat av företagets goda konsument-
kännedom kan vara att en extra kostnad för produkten kan tas ut. Företag som riktar sig till en 
stor marknad får hög volym medan de företag som nischar sig får högre marginaler. Den 
ideala nischmarknaden beskrivs ofta som en marknad tillräckligt stor för att vara lönsam och 
som dessutom har tillväxtpotential. Viktigt är att en nischmarknad har en liten betydelse för 
en stor konkurrent. I takt med att nischen växer och en kundrelation utvecklas får nischföretag 
lättare att försvara sig och när företaget växt sig tillräckligt stort, till och med en chans att 
kunna konkurrera. (Kotler et al, 2005, sid 520-525)  
 
Olika företag har olika sätt att lyckas på. I regel är det centralt att det enskilda företaget förstår 
den aktuella marknaden, sina kunder samt sina konkurrenter för att kunna utforma lönsamma 
och hållbara företagsstrategier. (Bradley, 2003, sid 102) 
 

2.5 Konkurrentanalys 
Förståelse för och kännedom om ett företags konkurrenter bidrar till insikt om eventuella 
konkurrensfördelar. Vid genomförandet av en konkurrentanalys kan exempelvis faktorer som 
påverkar konkurrenternas val av strategi identifieras, vilket kan leda till att nya möjligheter 
för det aktuella företaget påvisas. En konkurrentanalys kan göras på flera olika sätt beroende 
på vad som är analysens ändamål. (Aaker, 2008, sid 38-45) Följande fyra steg är en förenklad 
modell över hur en konkurrentanalys kan gå till; 
 

1. Identifiering av konkurrenterna 
2. Definiering av konkurrenternas storlek, målgrupp, image och position på marknaden 
3. Utvärdering av konkurrenterna  
4. Utveckling av en konkurrentstrategi (Aaker, 2008, sid 38-45) 

 
När ett företags huvudkonkurrenter har identifierats och utvärderats måste företaget utforma 
strategier för att skapa sig en konkurrenskraftig position ute på marknaden. Företaget bör ha 
kännedom om konkurrenternas strategier för att kunna definiera och utforma sina egna. 
(Aaker, 2008, sid 38-45) 
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3. Undersökningsdesign 
 
I kapitlet redogör vi för de metodologiska val som vi gjort i syfte att kunna besvara 
uppsatsens problemformuleringar. Frågor som rör val av vetenskapligt förhållningssätt, 
metodansats, undersökningssyfte, undersökningsmetod, datainsamlingsmetod samt val av 
datainsamlingstekniker diskuteras och utreds här. I slutet av kapitlet resonerar vi även om 
uppsatsens tillförlitlighet och giltighet med avseende på den informationen som vi har samlat 
in. Vi diskuterar även kring rollen som forskare och konsult. 
  

3.1 Val av vetenskapligt förhållningssätt 
Vi har valt att utgå ifrån det hermeneutiska perspektivet då vårt syfte krävde insamling, analys 
och tolkning av teorier samt även av människors attityder och beteenden till ekologiska 
produkter.  
 
Under processens gång har vi bland annat studerat och utvärderat den svenska mode-
marknaden, Fallföretaget Xs målgrupp, identifierat och definierat säljkanaler samt studerat 
och analyserat konkurrenternas strategier. Det hermeneutiska förhållningssättet poängterar 
vikten av att förstå helheten genom förståelse för varje enskild del och tvärtom (Alvesson & 
Sköldberg, 2008, sid 193-194). Respektive undersökningsområde har vi genom det 
hermeneutiska perspektivet kunnat se som olika delar i en helhet. För oss var granskning av 
de enskilda delarna onekligen en förutsättning för att vi i slutändan skulle kunna förstå och 
tolka helheten och därigenom uppfylla vårt syfte och kunna svara på våra problemställningar.  
 
Förförståelsen är den uppfattning som forskaren innehar om ett specifikt fenomen och som 
har uppkommit genom exempelvis egna erfarenheter och/eller utbildning. (Holme & Solvang, 
1997, sid 95) Ännu ett förtydligande till vårt val av vetenskapligt förhållningssätt har med 
synen på förkunskaper att göra, vilket hermeneutiken har en jakande inställning till, till 
skillnad från positivismen. Vi menar alltså att vi som forskare redan bar på viss kunskap, 
innan studien påbörjades, därför valde vi att utesluta det positivistiska förhållningssättet då 
det innebär att vi som forskare skulle ha haft en mer neutral roll som inte efterlämnat några 
spår i analysen. Att tolka forskningsproblemet genom att vara subjektiv och utgå från sin egen 
förförståelse kallas holism och brukar belysas genom att helheten är mer än delarna 
tillsammans (Patel & Davidson, 2003, sid 28-31). 
 

3.2 Val av metodansats 
Vi har i vår studie valt att arbeta utifrån ett abduktivt arbetssätt, eftersom att vi i vår uppsats 
har pendlat mellan både en induktiv och en deduktiv undersökningsmetod. (Patel & Davidson, 
2003, sid 24) Ett abduktivt arbetssätt innebär att fokus ligger på förståelsen. Forskaren utgår 
ifrån empirin och därefter sker tolkningar av det insamlade materialet. Kontinuerligt inträffar 
nya iakttagelser vilka i sin tur stärker de tolkningar som gjorts. Empirin förklaras därefter i 
samband med att teorin utvecklas och förbättras. (Alvesson & Sköldberg, 2008, sid 55) 
 
Vid arbetet med att samla in primärdata låg fokus på det induktiva arbetssättet, eftersom vi 
samlade in information utan någon direkt koppling till teorin. Den primära informationen som 
samlades in via enkäten, utförda intervjuer och observationer testade vi sedan på de teorier vi 
valt att ta med i den teoretiska referensramen, ett deduktivt arbetssätt (Patel & Davidson, 
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2003, sid 23-24). Sammankoppling av de båda arbetssätten är ett vanligt tillvägagångssätt för 
att kunna bredda och förbättra teorin (Patel & Davidson, 2003, sid 24). Under processens 
gång har vi kontinuerligt pendlat mellan empiri och teori, därav passade det abduktiva 
arbetssättet oss bäst. 
 

3.3 Val av undersökningssyfte 
Vi har valt att fokusera på det beskrivande syftet i vår uppsats. Vid användandet av det 
beskrivande syftet är det vitala själva redogörelsen av fenomenet, till skillnad från förståelse 
och/eller tolkning (Andersen, 1998, sid 18). Det beskrivande syftet används vanligen när 
forskaren redan har viss kunskap om problemområdet, men saknar uppdaterad och aktuell 
information om ämnet. Marknadsundersökningar genomförs för att få en ökad förståelse kring 
forskningsproblemet. (Christensen et al, 2001, sid 56-57) Användandet av det beskrivande 
syftet innebär alltså att forskaren beskriver ”hur det ser ut”, utan att redogöra för orsaken 
bakom fenomenet. (Lekvall & Wahlbin, 2001, sid 197) Då vi bland annat i vår studie valde att 
göra en marknadsundersökning för att kunna identifiera Fallföretaget Xs huvudsakliga 
målgrupp fann vi det beskrivande syftet som lämpligast att använda. Delar av uppsatsens syfte 
blev dock också av explorativ karaktär.  
 
Ett explorativt syfte används ofta i inledningsfasen av en studie när forskaren innehar liten 
kännedom om forskningsproblemet. (Andersen, 1998, sid 18) En explorativ undersökning är 
vanlig att tillämpa när forskaren vill få en generell kunskap om exempelvis en specifik 
marknad eller bransch. Ofta lämnar undersökningen inte några konkreta svar efter sig, utan 
hjälper istället forskaren att fokusera på det angivna ämnet. (Christensen et al, 2001, sid 55) 
Därav valde vi att använda det explorativa syftet i inledningsfasen av vår studie då vi började 
med att söka ökad kunskap om uppsatsens syfte. Vi behövde bland annat sätta oss in i hur den 
ekologiska marknaden såg ut samt vad konsumenterna har för beteenden och attityder till att 
handla ekologiska modekläder.  
 

3.4 Val av undersökningsansats 
Vi har i vår uppsats valt att använda oss av både tvärsnitts- och fallstudieundersökningar. En 
studie med tvärsnittsansats karaktäriseras ofta av att den är bred och ytlig och den lämpar sig 
bäst när många individer ska delta på grund av att den simplifierar masshantering. 
Tillvägagångssättet begränsar dock möjligheterna att tränga ner på djupet (Christensen et al, 
2001, sid 77-78), men bidrar istället till att kunna jämföra olika objekt sinsemellan och gör det 
dessutom möjligt att kunna dra slutsatser för större grupper eller till och med för hela 
marknadssegment. (Lekvall & Wahlbin, 2001, sid 209) 
 
Tvärsnittsansatsen tillämpades bland annat när identifiering av Fallföretaget Xs målgrupp 
skedde. Den marknadsundersökning som då gjordes ute på fältet var av kvantitativ karaktär, 
bestående av mestadels standardiserade frågor och svarsalternativ. Vi ansåg att 
tvärsnittsansatsen lämpade sig bäst för vår undersökning då vi tillfrågade en större grupp 
individer och då bearbetningen av det insamlade materialet skulle hanteras på ett strukturerat 
och hanterbart sätt för att säkra uppsatsens tillförlitlighet.  
 
Då det genom tvärsnittsansatsen är svårt att få fram information om sociala processer (Holme 
& Solvang, 1997, sid 81) kan istället fallstudiemetoden användas för att samla in sådan typ av 
material. Fallstudiemetoden tillämpas vanligen när det sker undersökningar av exempelvis 
sociala delsystem såsom institutioner och organisationer. (Andersen, 1998, sid 128) I valet av 
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fallstudieansats är alltså syftet att tränga ner på djupet för att få en ökad förståelse för unika 
fall. (Christensen et al, 2001, sid 79-82) Det kan exempelvis röra sig om kartläggandet av 
köpprocessen hos enskilda kunder eller identifiering av bakomliggande motiv till 
konsumentens beteende och handlande. (Lekvall & Wahlbin, 2001, sid 209) Fallstudie-
undersökningar användes i vårt fall dels vid intervjuer med utvalda personer, relevanta för 
ämnet, dels vid fördjupning av Fallföretaget X. Därav blev den här delen av undersökningen i 
studien istället av kvalitativ karaktär, alltså mer djupgående, för att få en ökad förståelse kring 
forskningsämnet.  
 

3.5 Val av undersökningsmetod 
Det finns främst två undersökningsmetoder att använda sig av inom forskningen för 
samhällsvetenskap nämligen, kvalitativa och kvantitativa metoder. (Andersen, 1998, sid 31) 
Det som i grunden skiljer de två metoderna åt är; hur det insamlade materialet redovisas inför 
den kommande analysen, uttrycks det i sifferform, ord eller bilder samt hur analysen inleds, är 
det beräkningar som presenteras eller förs det ett bokstavligt resonemang. (Lekvall & 
Wahlbin, 2001, sid 213) 
 
Vi har i vårt forskningsprojekt valt att använda oss både av en kvalitativ- och en kvantitativ 
undersökningsmetod. Hur vetenskapen definierar kvalitativ metod är inte helt givet, men en 
utmärkande aspekt är att de kvalitativa metoderna ofta utgår ifrån studiesubjektens perspektiv, 
medan den kvantitativa metoden istället utgår ifrån forskarens åsikter om vad som bör 
centreras (Alvesson & Sköldberg, 2008, sid 17). 
 
Det kvalitativa tillvägagångssättet har använts i uppsatsen för att göra en ingående granskning 
av Fallföretaget X och då främst med hjälp av intervjuer med anställda på företaget. 
Undersökningsmetoden innebär att ett fåtal enheter undersöks grundligt. Då intervjuerna i en 
kvalitativ undersökning också präglas av hög flexibilitet där frågorna inte behöver vara 
förutbestämda eller standardiserade ökar ofta förståelsen, vilket i sin tur leder till en klarare 
inblick och uppfattning om företaget (Holme & Solvang, 1997, sid 78-82). 
  
Den kvantitativa metoden liknar till stor del de metoder som används inom naturvetenskapen 
då bland annat statistik och matematik ligger till grund för hur undersökningen ska genom-
föras. (Andersen, 1998, sid 31) Vid arbetet med identifiering av Fallföretaget Xs målgrupp 
har därför den kvantitativa undersökningsformen istället använts. Identifieringen av företagets 
målgrupp har skett genom en enkätundersökning ute på fältet som till största delen bestod av 
fastställda fråge- och svarsalternativ. För att kunna definiera företagets målgrupp på ett 
trovärdigt sätt valde vi att undersöka en större grupp individer. Vi valde också att använda en 
kvantitativ metod därför att fokus då läggs på det gemensamma tillsammans med det typiska 
och det genomsnittliga (Holme & Solvang, 1997, sid 78-82).  
 
En kombination av de båda undersökningsformerna brukar ofta vara ett vanligt tillväga-
gångssätt. Det bidrar till att metoderna kompletterar varandras svaga respektive starka sidor. 
Skulle någon av metoderna ha uteslutits finns risk för att viktig information skulle ha kunnat 
gå förlorad. (Holme & Solvang, 1997, sid 75-76) 
 

3.6 Val av datainsamlingsmetod 
I vår uppsats har vi valt att använda oss av både sekundär och primär datainsamlingsteknik. 
Sekundärdata användes främst i inledningsfasen av studien då en bredare förståelse kring 
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forskningsproblemet och dess bakgrund behövde erhållas (Christensen et al, 2001, sid 69, 88). 
En bra grund var en förutsättning för att i slutändan kunna redovisa ett användbart och 
trovärdigt resultat. Vi behövde exempelvis samla in information om hur den svenska 
modemarknaden såg ut, teorier om tillämpbara etableringsstrategier, djupare kunskap om 
Fallföretaget X samt allmänt om konsumenters beteenden och attityder för ekologiska 
produkter. Vårt sekundära material har främst hämtats i tryckt litteratur, vetenskapliga 
artiklar, på Internet samt i Fallföretaget Xs marknadsplan (Andersen, 1998, sid 150-151). För 
att kunna garantera tillförlitligheten på det inhämtade sekundära materialet har vi granskat 
källan med avseende på författare, år, syfte och vetenskaplig nivå.  
 
Vid kartläggandet av Fallföretaget Xs målgrupp har uteslutande primärdata, inhämtad från 
fältet, använts. Primärdata kallas således sådan data som istället samlats in av forskaren själv 
(Andersen, 1998, sid 150). Primär teknik har gjort det möjligt att samla in information om 
exempelvis målgruppens ålder, kön, yrke, geografiska position, ekonomiska situation samt 
inställning till ekologiska produkter. Genom användandet av primär datainsamlingsteknik 
gavs möjlighet till kartläggning av Fallföretaget Xs målgrupp, vilket var ett av målen med vår 
studie.  
 
Primärdata fungerar ofta som ett komplement till den sekundära informationen och används 
för att nå de uppsatta målen. Primärdata kan samlas in genom flera olika tekniker såsom; 
enkäter, intervjuer och observationer (Lekvall & Wahlbin, 2001, sid 80). Det är dock ofta 
mycket tidskrävande att samla in primärdata, men till skillnad från sekundärdata är den 
insamlade primära informationen anpassad efter studiens ändamål och är därmed aktuell och 
relevant med hög tillförlitlighet med tanke på studiens syfte. (Christensen et al, 2001, sid 105) 
Generellt sätt kan sägas att ju närmare källan är kopplad till sammanhanget, desto större 
betydelse får informationen. (Holme & Solvang, 1997, sid 133-134) 
 

3.7 Val av datainsamlingsteknik 
Vi har i vår genomförda studie använt oss av följande datainsamlingstekniker; enkäter, 
intervjuer och observationer.  
 
En enkätundersökning innebär att den intervjuade svarar på frågor via ett ifyllningsformulär. 
Ofta är frågorna förutbestämda och svarsalternativen standardiserade för att kunna få ett 
mätbart resultat. Användandet av enkäter gör det möjligt att hålla ner kostnaderna även när 
stora urval undersöks, metoden kan dock vara mycket tidskrävande beroende på vilket sätt 
enkäterna delas ut. (Lekvall & Wahlbin, 2001, sid 260-262) Vår enkät hade ett standardiserat 
utförande, i huvudsak med förutbestämda frågor och svarsalternativ. Då även frågornas 
ordningsföljd spelar en avgörande roll med avseende på struktureringsgraden (Andersen, 
1998, sid 152), var enkäten utformad på så sett att den inleddes med mer generella frågor för 
att sedan övergå till frågor som berörde ekologiska kläder och till sist avslutades enkäten med 
frågor gällande den enskilda individen. Syftet med enkäten var att den skulle användas som 
ett mätinstrument för identifiering av Fallföretaget Xs huvudsakliga målgrupp, vilket också 
blev fallet. 
 
Vårt val av att också använda intervjuer som datainsamlingsteknik har tillämpats i form av 
kvalitativa intervjuer med bland annat anställda på Fallföretaget X. Tre olika typer av 
intervjuer har använts; telefonintervju, personlig intervju och intervju via Internet (Lekvall & 
Wahlbin, 2001, sid 261). Utformandet av intervjuerna har varierat ifrån fall till fall, men för 
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att uppnå bästa resultat har vi använt oss av en mer strukturerad intervjumetod med en 
förutbestämd intervjuguide.  
 
Användandet av observationer som datainsamlingsteknik innebär att forskaren studerar den 
undersöktes beteende. (Christensen et al, 2001, sid 104) Inom forskningen för samhälls-
vetenskap används observationer praktiskt taget nästan alltid i samband med studier av olika 
företeelser och beteenden. (Andersen, 1998, sid 153) Vi har i vår studie observerat två av 
Fallföretaget Xs främsta konkurrenter ute i två valda butiker i Göteborg. Vi har använt oss av 
en öppen observation för att samtidigt som observationen ägt rum kunnat ställa frågor, 
rörande konkurrenternas produkter och butikens utformning, till de anställda (Holme & 
Solvang, 1997, sid 111). Vi kan därmed sägas ha deltagit aktivt under observationen. 
 

3.8 Val av urvalsmetod  
Inom det teoretiska urvalet finns det i huvudsak två skiljelinjer, i det första alternativet 
minimeras skillnaderna mellan grupperna och i det andra maximeras olikheterna. (Alvesson & 
Sköldberg, 2008, sid 151) Ofta finns det inte tillräckligt med resurser för att kunna undersöka 
alla i en population, därför är det vanligt att göra olika typer av urval. (Holme & Solvang, 
1997, sid 182) Gemensamt för de olika urvalsmetoderna är att ett större urval ökar chansen att 
urvalets inställningar stämmer överens med resultatet från hela populationen. (Christensen et 
al 2001, sid 113)  
 
Vi har i vår uppsats valt att använda oss av ett icke-sannolikhetsurval och då med fokus på det 
strategiska urvalet. I det strategiska urvalet är det forskaren själv som väljer ut vilka i 
populationen som ska ingå (Christensen et al 2001, sid 129-133). Vi har valt att anta den här 
urvalsmetoden med vissa inslag av bekvämlighetsurvalet, då det endast är de som har tackat 
ja till att svara på enkätundersökningen som ingår i urvalet. Bekvämlighetsurval innebär att de 
enheter som är lättast att få tag på är de som i slutändan utgör urvalet (Holme & Solvang, 
1997, sid 183). Anledningen till varför vi valde att använda det strategiska urvalet som 
huvudmetod var dels på grund av tidsbrist, dels på grund av att vi i urvalet ville ha med 
kvinnor i spridda åldrar som vi redan innan visste hade ett intresse för kläder och mode. 
Enkäterna har både lämnats ut personligen och skickats via mail. De enkäter som vi skickade 
ut via mail, skickades främst till personer som vi kände sen innan. Utöver det var det ett antal 
utvalda individer som även fick i uppdrag att skicka mailet med enkäten vidare till sin 
bekantskapskrets dock med restriktioner som att det gällde kvinnor i 20- till 60-årsåldern med 
ett intresse för kläder och mode. Vi skulle också kunna säga att det skedde ett strategiskt urval 
i vårt val av fallstudieföretag.  
 
Användandet av ett icke-sannolikhetsurval ger ofta möjlighet till att erhålla ett mycket 
informationsrikt och användbart resultat eftersom personer med ett speciellt intresse tillfrågas. 
(Christensen et al 2001, sid 129) Vi har dock haft i åtanke att en sådan urvalsmetod också kan 
bidra till ett snedvridet och felaktigt resultat, då endast ett fåtal utvalda individer har blivit 
intervjuade. Oberoende av vilken information som samlas in är det viktigt att materialet 
dokumenteras för att det vid ett senare tillfälle ska kunna gå att göra om studien på nytt 
(Holme & Solvang, 1997, sid 181). 
 
Som komplement till det strategiska urvalet har vi använt oss av det påstana urvalet. Till vår 
enkätundersökning saknade vi personer i åldersintervallet 20 år eller yngre. Därför ställde vi 
oss på Hvitfeldtska gymnasiets skolgård strax efter lunchtid den 27 april och lämnade ut ett 
tiotal enkäter till elever på skolan. 
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3.9 Vår syn på undersökningens tillförlitlighet 
I en kvantitativ studie beror kvaliteten på säkerheten i det insamlade materialet. (Patel & 
Davidson, 2003, sid 98) Studiens grad av reliabilitet speglar därmed dess innehåll av 
slumpmässiga fel. (Christensen et al, 2001, sid 290)  
 
Den enkätundersökning som vi gjorde för att identifiera Fallföretaget Xs målgrupp hade ett 
standardiserat utförande med större delen angivna frågor och svarsalternativ. Vi anser att 
enkätens konstruktion visar på vår ambition om att uppnå ett reliabelt resultat. Inom 
kvantitativa studier ökar nämligen oftast reliabiliteten med standardiseringsgraden. Vi har 
också en förhoppning om att exempelvis den identifierade målgruppen ska kunna påvisas 
gång på gång, vi är dock medvetna om att det kan bli svårt då det främst är våra individuella 
tolkningar som har format resultatet.  
 
Vid intervjuer kan det lätt uppstå något som kallas för intervjuareffekten. Intervjuareffekten 
innebär att den tillfrågade påverkas av intervjuaren och därmed hindras att lämna det ”sanna” 
svaret. (Patel & Davidson, 2003, sid 102) Därför har vi inför varje utsatt intervju gjort en 
enklare testintervju för att minska risken att intervjuareffekten ska kunna uppstå, vilket i sin 
tur också bidrar till en mer tillförlitlig intervju. För att minimera risken för misstolkningar har 
vi dessutom gjort ljudupptagningar under intervjuerna. På grund av att verkligheten ständigt 
förändras är det i allmänhet svårt att verifiera en kvalitativ studies reliabilitet (Christensen et 
al, 2001, sid 308).   
 
Uppsatsens validitet är av lika stor betydelse som uppsatsen grad av reliabilitet. Validiteten 
syftar dock istället till att säkerställa undersökningens innehåll av systematiska fel 
(Christensen et al, 2001, sid 292). Identifieringen av Fallföretaget Xs målgrupp har i 
huvudsak byggts upp av insamlad primärdata om konsumenters beteende och attityder till att 
handla ekologiska modekläder. Då det i vårt fall har rört sig om mätning av abstrakta fenomen 
var det av betydelse att mätningarna gjordes med extra noggrannhet. Vi valde därför att 
bearbeta resultatet med hjälp av statistikprogrammet Attityd, Version 2, för att i studiens 
empiri- och analysdel kunna erhålla en bra validitetsnivå.    
 
Sammanfattningsvis kan sägas att reliabiliteten syftar till att mätningarna utförs på ett korrekt 
sätt (Holme & Solvang, 1997, sid 163), medan validiteten istället syftar till att det som var 
ämnat att undersökas i studien verkligen undersöktes (Patel & Davidson, 2003, sid 98-99). Vi 
har naturligtvis strävat efter att kunna presentera ett så tillförlitligt och giltigt resultat som 
möjligt. Genomförda ljudupptagningar, enkätens utformning, användandet av det strategiska 
urvalet samt hanteringen av den insamlade informationen tror vi har lett till att vi ändå har 
uppnått både en godtagbar reliabilitets- och validitetsnivå i vår studie.  
 

3.10 Rollen som forskare och konsult 
När vi som studenter antar uppdrag från företag finns det ett antal faktorer som är fördelaktiga 
att ha i beaktning. Med det här metodavsnittet vill vi därmed visa på att vi under processens 
gång har varit medvetna om de skillnader och risker som finns mellan att agera forskare 
respektive konsult.  
 
När en forskare eller en konsult inleder en studie eller ett uppdrag innehas i regel redan en 
viss förförståelse. Förförståelsen har växt fram ur händelser eller aktiviteter som dem själva 
har deltagit i eller beskådat på håll, därav krävs inget större tolkningsarbete. Förförståelsen 
leder ofta också till ett naturligt förhållningssätt för forskaren eller konsulten. Med det menas 
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att den personliga upplevelsen är ett betydelsefullt moment inför informationshämtningen och 
den kommande analysen. Forskaren/konsulten måste dock vara uppmärksam på att ny 
information kan framkomma under processens gång och därmed vara beredd att skifta 
förhållningssätt om verkligheten så kräver. (Gummesson, 1985, sid 37) Vi som forskare bar 
redan innan projektet startade på en viss förförståelse. Vi har därför, istället för att försöka 
förbise våra kunskaper och egna uppfattningar, varit medvetna om dem och dragit nytta av de 
fördelar som det har givit oss. Vi har självklart också haft en ambition om att vara 
uppmärksamma på att ny information har kunnat dyka upp och därför haft möjlighet att skifta 
inställning vid behov.  
 
Vid användandet av fallstudiemetoder möjliggörs en helhetssyn och en fördjupning av 
specifika processer inom ett eller flera företag. Vad gäller engagemang och integritet har 
forskaren gentemot konsulten större chans att hålla avstånd till företaget på grund av dess 
förhållande till teorier och annan vetenskaplig forskning. En forskare står dock alltid inför 
dilemmat om hur den gjorda studien ska redovisas. Forskaren kan välja att redovisa genom att 
anonymisera studien och har på så sätt möjlighet att vara helt öppen, eller redovisa öppet men 
måste då i vissa fall vara beredd på att utesluta eller skymma information som inte var tänkt 
skulle framkomma. (Gummesson, 1985, sid 66-67) Vid redovisandet av vår uppsats har en 
anonymisering skett på grund av att uppdragsföretaget krävde det. Då vårt uppdrag inte heller 
byggde på att lösa något specifikt problem, utan snarare utreda och lämna förslag på bland 
annat distributionskanaler och strategier, har företagshemligheter inte varit något hinder för 
vårt arbete. Under uppsatsens gång har vi haft ett kontinuerligt samarbete med företaget, dock 
med kännedom om att vi som forskare ska stäva efter att ha ett så neutralt förhållningssätt 
som möjligt för att undvika att resultatet blir alltför färgat. Då vår uppsats dessutom, 
tillskillnad från många andra uppsatser, klassas som uppdragsforskning har det bidragit till att 
uppsatsens allmängiltiga nivå kan ses som begränsad. 
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4. Empiri 
 
I följande kapitel redovisas det resultat som framkommit av den studie som gjorts ute på 
fältet. I kapitlet klargörs även den information som kommit fram ur de intervjuer som gjorts 
med bland annat de anställda på Fallföretaget X. Det finns också i kapitlet en kort 
omvärldsbeskrivning och även nuvarande och tänkbara återförsäljare introduceras. Kapitlet 
avslutas med en presentation av Fallföretaget X samt även av företagets två huvud-
konkurrenter. 
 

4.1 Resultat av enkätundersökningen 
Undersökningen baserades på ett urval av 102 individer. Urvalet är ett icke-sannolikhetsurval 
med det strategiska urvalet i fokus. Det finns dock även inslag av det påstana urvalet. Det är 
endast kvinnor som har tillfrågats att svara på enkäten då Fallföretaget X endast tillverkar och 
säljer dammodekläder.  
 
Urvalet kan dessvärre inte bedömas som korrekt i förhållande till den totala populationen. 
Varför vi ändå valde att göra ett sådant urval beror på tidsbrist samt behovet av att i urvalet ha 
med personer med ett visst intresse för kläder och mode. En tanke vi hade vid beslut om urval 
var att vi exempelvis skulle vända oss till en förening eller annan organisation med inriktning 
mot det ekologiska. Vid diskussion insåg vi dock riskerna med att bara tillfråga individer med 
ett särskilt intresse för ekologiska produkter. Enkätundersökningen skulle då ha blivit för 
riktad och bidragit till att ett snedvridet resultat presenterats.  
 

4.1.1 Bortfall och svarsfrekvens 
Undersökningen gjordes i form av en enkät med både fastställda samt öppna svarsalternativ.  
 

Antal utskickade enkäter 102
Åter avsändare 0
Ej godkända svar 2
Ej inkomna svar 24
Godkända svar 76
Godkända svar (%) 75

Tabell 4.1 Sammanställning av enkätundersökningens svarsfrekvens 
 
Ur tabellen kan utläsas att 76 personer besvarade enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på 
75 procent (exkl. ej godkända svar).  Ej inkomna svar inkluderar tillfrågade personer som 
valde att inte svara på enkäten och ej godkända svar består av två inkomna enkäter som var 
blanka.  
 

4.1.2 Frågeformuläret 
Enkäten bestod av ett frågeformulär med totalt 23 frågor, av vilka 19 frågor var med fasta 
svarsalternativ. Resterade frågor (4, 6, 13 och 15) gav den tillfrågade möjlighet att lämna egna 
kommentarer. Vid överlämning av enkäten klargjordes tydligt att vad den enskilda individen 
svarar, inte kommer att framgå av redovisningen.  
 
Det blev inget större bortfall vad gäller antal besvarade frågor per enkät. De frågor som fick 
störst bortfall var fråga 16, 20 och 23. För fråga 16 har vi kunnat urskilja att bortfallet på 4 
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enkäter antagligen beror på att det till ja-alternativet fanns en dragen linje för dem som ville 
förtydliga sitt svar. Vi märkte vid sammanställning att på de enkäter där svar saknades fanns 
en kommentar tillhörande ja-alternativet. Vi misstänker därför att bortfallet för den här frågan 
beror på att den tillfrågade glömt att kryssa för ja-rutan. Gällande fråga 20 gjordes vid 
utformandet av enkäten en missbedömning. Anledningen till varför tre inte har kunnat svara 
på den här frågan är troligen för att särbo som svarsalternativ saknas. Vad gäller fråga 23 är 
det två personer som valt att inte ange sin inkomst.   
 

4.1.3 Sammanställning av resultatet 
För sammanställning av resultatet från enkätundersökningen har statistikprogrammet Attityd, 
Version 2, använts. Vi hoppas genom utnyttjandet av ett statistikprogram ha ökat 
tillförlitligheten och därigenom ha kunnat presentera ett så trovärdigt och giltigt resultat av 
undersökningen som möjligt. Genom användandet av programmet Attityd tror vi oss ha 
minskat risken för felräkning samt för felhantering av det primära materialet. Dessutom blev 
variablernas resultat lättare att hantera, sammanställningen gick snabbare samt jämförelsen 
mellan de olika variablerna simplifierades. Svaren som framkommit genom de öppna frågorna 
har dock inte behandlats i statistikprogrammet Attityd, utan det har vi av enkelhetsskäl valt att 
göra manuellt. 
 

4.1.4 Redovisning av resultatet 
Inledningsvis redogörs för de bakgrundvariabler som fanns med i enkäten. Syftet med de 
bakomliggande variablerna var att skapa en allmän bild av dem som deltagit i undersökningen 
samt för att eventuellt se om någon eller några av faktorerna har någon så kallad 
förklaringsgrund i de övriga mer riktande frågorna. Följande bakgrundvariabler har använts; 
ålder, civilstånd, bor (område), yrke/arbetssituation samt inkomst (lön/mån). 
 
I figur 4.2 redogörs för de svarandes ålder. Vi valde i enkäten att göra följande åldersintervall; 
20 år eller yngre, 21-30 år, 31-40 år, 41-50 år och 50 år eller äldre. 
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Figur 4.2 Sammanställning av åldersfördelningen hos de svarande 
 
32 procent av respondenterna befinner sig i åldersintervallet 21-30 år. Därefter kommer 
intervallet med kvinnor som är 50 år eller äldre med en procentsats på 24. 18 procent av de 
svarande är 20 år eller yngre och samma gäller för dem som är 31-40 år. Endast 8 procent är 
mellan 41-50 år. 
 
Ur figur 4.3 framgår det att 36 procent av dem som svarat på enkäten är gifta, 38 procent är 
singlar samt 26 procent är sambos.  
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Figur 4.3 Sammanställning av civilståndsfördelningen hos de svarande 

 
Fördelningen över var de som svarat på enkäten bor, framgår av figur 4.4. Majoriteten av de 
tillfrågade, 38 procent, bor i centrala Göteborg samt 36 procent bor i västra Göteborg. 9 
procent bor i östra Göteborg, 17 procent i annat område och ingen av de svarande är bosatta i 
norra Göteborg. 
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Figur 4.4 Sammanställning av den geografiska fördelningen bland de svarande 

 
Figur 4.5 visar de svarandes aktuella arbetssituation. Nästan hälften, 49 procent, av dem som 
svarat på enkäten är anställda, 27 procent är studerande, 14 procent har befattningen chef, 7 
procent är egna företagare och 3 procent har övrig sysselsättning. 
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Figur 4.5 Sammanställning av arbetssituationsfördelningen bland de svarande 

 
Av dem som valt att svara på enkäten har majoriteten, 42 procent, en inkomst på 10 000-
30 000 kr per månad. Ungefär en tredjedel, 26 procent, har en inkomst på mindre än 10 000 kr 
och 24 procent säger sig ha en inkomst på 30 000-50 000 kr per månad. Slutligen är det 8 
procent som har en lön på över 50 000 kr i månaden.  
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Figur 4.6 Sammanställning av inkomstfördelningen bland de svarande 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att det är en relativt bra fördelning över de svarandes 
personliga faktorer. Vid utlämningen av enkäten märkte vi dock att det var svårt att få tag på 
kvinnor i åldrarna 41-50 år, därav är det inte så många inom den ålderskategorin som har fått 
möjlighet att uttrycka sin åsikt. Det är jämn fördelningen mellan respondenternas civilstånd 
och majoriteten av de tillfrågade bor i huvudsak i centrala och västra Göteborg. De flesta 
studerar eller har någon form av anställning och en liten del arbetar också som chefer. 
Respondenternas inkomst ligger i huvudsak mellan 10 000-30 000 kr i månaden. 
   
Nedan följer en sammanställning av de värden som framkommit genom att bakgrund-
faktorerna satts i relation till ett antal utvalda frågor från enkäten (för exakta procentsatser se 
bilaga 13). Variablerna har valts ut med hänsyn till arbetet med att identifiera Fallföretaget Xs 
målgrupp. Vi har valt att sätta frågorna i relation till främst de svarandes ålder, men även 
inkomst finns med som variabel till några av frågorna. Valet att använda ålder och inkomst 
som de huvudsakliga bakgrundvariablerna beror på dess höga grad av relevans vid 
sammankoppling till vårt syfte. Vi har valt att sätta bakgrundvariablerna i relation till följande 
frågor;  
 

1. Var handlar du kläder?  
 

 I enskilda butiker på stan 
 Hos de större kedjorna 
 I varuhus 
 På Internet 

 
Vid granskning av resultatet gick det att urskilja ett beteende var konsumenterna väljer att 
handla sina kläder i förhållande till deras ålder. Det flesta under 20 år som svarade på enkäten 
handlar i allmänhet större delen av sina kläder hos de större kedjorna. Så var även fallet för 
21-30 åringarna. Vid 31 år sker dock en förändring då allt fler istället väljer att handla sina 
kläder i de enskilda butikerna på stan. Att handla i varuhus är också något som verkar öka 
med åldern, från 40 år och uppåt blir det allt vanligare. Internet i sin tur används nästan 
uteslutande av den yngre generationen, ifrån åldersintervallet 31-40 år och nedåt.  
 
Det framgår i frågeformuläret att vid ifyllning av den här frågan är det givet att flera 
svarsalternativ godtas, vilket majoriteten också valde all fylla i. 
 
Lön verkar också spela en avgörande roll för var en konsument väljer att handla sina kläder. 
De flesta som tjänar under 10 000 kr handlar mestadels hos kedjorna. I takt med att lönen 
ökar, ökar också intresset för att hellre handla i de enskilda butikerna. Likaså ökar intresset 
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för att handla i varuhus. Lusten för att handla på Internet minskar dock som ett resultat av att 
inkomsten ökar.  
 

2. Hur ofta handlar du kläder? 
 
 Varje vecka 
 Varje månad 
 Några gånger per år 

 
Hur ofta de svarande handlar kläder kan också sägas förändras bestämt med åldern. De som är 
20 år eller yngre handlar i regel kläder varje månad. För de som befann sig i åldersintervallet 
21-30 år handlar också majoriteten kläder varje månad, men en stor del menar även att de 
handlar kläder varje vecka. Ju längre upp i åldern desto tydligare blir det att de svarande 
handlar kläder varje månad, även inköp av kläder några gånger per år tenderar att öka med 
åldern.  
 

3. Har du handlat kläder på Internet någon gång?  
 
 Ja 
 Nej 

 
Att handla kläder på Internet verkar vara starkt åldersrelaterat. Hela 70-80 procent av de 
svarande upp till 40 år har någon gång handlat kläder på Internet. Däremot när det gäller 
åldersgruppen från 41 år och uppåt har majoriteten aldrig handlat på Internet. Av dem tror 
dessutom de flesta att de aldrig heller kommer att göra det.  
 
Samma gäller om inkomst sätts i relation till att handla på Internet. Bland de svarande som 
har lägre inkomst visade det sig vanligare att handla på Internet än för de med högre inkomst. 
Ur resultatet från enkäten har också kunnat tydas att inkomsten ökar med de svarandes ålder. 
 
För de som har handlat kläder på Internet någon gång var följande webbshopar återkommande 
i svaren; H&M, Ellos, La Redoute, Josefssons, Asos, Nelly, Blocket, Topshop och Gina 
Tricot.  
 
Om ett klädesplagg finns till försäljning både på Internet och i butik väljer 96 procent av 
respondenterna att köpa plagget i butik, endast 4 procent väljer att köpa det på Internet. 
Exempel på varför de svarande hellre väljer att handla i butik var följande: 
 

• För att få prova storlek, se och känna på plagget 
• Det är lättare, säkrare och snabbare 
• Det är smidigare vad gäller reklamation, bytesrätt och öppet köp 

 
Nästkommande fråga i enkäten handlade om vad som skulle krävas för att de svarande istället 
skulle välja Internet som säljkanal. Majoriteten, 36 procent, poängterade vikten av att det i så 
fall krävdes bättre villkor gällande leverans, betalning och retur. 34 procent menade istället att 
de krävde både bättre villkor gällande leverans, betalning och retur samt även ett lägre pris på 
varan. 13 procent nöjer sig med ett lägre pris på varan samt 17 procent hade övriga 
anledningar.  
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11. Vad är din inställning till ekologiska material i kläder? 
 
 Mycket positiv 
 Ganska positiv 
 Varken positiv eller negativ 
 Ganska negativ 
 Mycket negativ 

 
Vad gäller de svarandes inställning till ekologiska material i kläder är den generellt sett 
mycket positiv. Åldern verkar inte här vara en avgörande faktor utan det verkar vara en 
allmän uppfattning som delas av respondenterna. Jämförs resultatet för den här frågan med 
resultatet för fråga 12, känner du större tillfredställelse om kläderna är av ekologiska 
material, kunde vi dock antyda viss tveksamhet. De som var över 41 år tycktes i de flesta fall 
ändå känna tillfredsställelse, men de som befann sig i åldersintervallen från 40 år och yngre 
syntes en kraftig ökning för svaret; till viss del. Det råder onekligen tveksamheter gällande 
tillfredsställelsegraden av ekologiska kläder.  
 
De som ändå fann sig tillfredsställda av ekologiska kläder menade att de ansåg sig bidra med 
något positivt till miljön. Vissa tyckte sig också göra en god gärning gällande reducerad 
användning av jordens resurser och kände på så sätt tillfredsställelse. Andra kände 
tillfredsställelse genom sin tro på att ekologiska kläder förmildrar resultatet av den 
överkonsumtion som tydligt präglar vår kultur. Vissa ansåg dessutom att det är både skönare 
och bättre för huden att ha på sig kläder av ekologisk karaktär plus att de förhoppningsvis 
bidrar till bättre arbetsförhållanden i produktionsländerna.  
 
Totalt vad det 80 procent av de svarande som i dagsläget köpte andra ekologiska produkter. 
Sammanställningen av enkäterna visade också att intresset för att köpa ekologiska produkter 
ökade med inkomsten. Resultatet visade bland annat att alla som svarat på enkäten med en lön 
över 50 000 kr handlade andra ekologiska produkter. Exempel på produkter som metodiskt 
dök upp i svaren var; livsmedel, rengöringsmedel samt till viss del kosmetika.   
 
Det framkom även av enkäten att 90 procent av de svarande generellt sett tänker på miljön i 
sin vardag. Det gällde alltifrån sop- och källsortering, vatten- och elförbrukning till kollektiv 
bil- eller bussåkning. 
 

9. Köper du kläder för att använda enstaka gånger eller tänker du långsiktigt när du 
handlar? 

 
 Jag köper kläder för att använda enstaka gånger 
 Jag köper kläder för långsiktigt bruk 
 En kombination av ovanstående alternativ 
 

Svaret på den här frågan satt i relation till ålder gav uteslutande det sistnämnda alternativet 
som resultat. För åldersgruppen 50 år eller äldre gjordes dock en klar avvikelse då majoriteten 
inom den här ålderskategorin istället köper kläder för långsiktigt bruk. Nästintill identiskt 
resultat gavs även från nästkommande fråga, fråga 10, som istället syftade till hur 
respondenterna skulle vilja agera i sitt handlande.  
 
I enkäten visades också nedanstående två bilder. Syftet med frågan var att de tillfrågade skulle 
ange vilka av följande alternativ som de tyckte stämde överrens med bilderna. Följande 
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alternativ gavs; ett lågprismärke, medelklassmärke eller lyxmärke samt om de tycker att det 
verkade vara ett märke med fokus på hög modegrad och/eller ett märke med fokus på hög 
kvalitet.  
 

 
 
Följande resultat gavs;  
 

 Lågprismärke 2 %  Ett märke med fokus på hög modegrad      39 % 
 Medelklassmärke  26 %  Ett märke med fokus på hög kvalitet        21 % 
 Lyxmärke 12 % 

 
Som följdfråga kom, vilken åldersgrupp de svarande trodde skulle vilja köpa den här typen av 
kläder, då svarade huvudparten av respondenterna att de tyckte kläderna passade en 
åldersgrupp på ca 20 till 40 år.  
 

4.2 Omvärldsbeskrivning 
Den globala lågkonjunktur som idag präglar vårt samhälle medför att textilföretag står inför 
otroligt stora och svåra beslut. Många av de beslut som måste tas är avgörande för företagens 
framtida utveckling och förmåga att kunna svara på den hårda konkurrensen som i dagsläget 
karaktäriserar världsmarknaden. Därför kan det tyckas märkligt att påstå att tiden framför oss 
är en tid fylld av möjligheter. Det är dock verkligheten, bland annat för de företag som valt att 
positionera sig långsiktigt på marknaden. (Borneman, 2009, sid 1)  
 
Lågkonjunkturen har onekligen börjat sätt sina spår. Konsumenternas förtroende för det 
ekonomiska förhållandet har sjunkit och befann sig i november år 2008 på den lägsta nivån 
sedan 1990-talet. I takt med att boendekostnaderna stiger och att antal varsel ökar förändras 
konsumenternas köpbeteende och de har blivit allt mer eftertänksamma och sparsamma, vilket 
bland annat har visat sig i den ökade efterfrågan av billigare produkter. (Handelsbarometern, 
2008, sid 1, 3) 
 
Trots lågkonjunkturen fortsätter dock distanshandeln i Sverige att öka. De senaste fem åren 
har distanshandeln ökat sin andel av den totala detaljhandelns omsättning med 50 procent. 
Nästan hälften av alla de som distanshandlat under år 2008 hade köpt kläder eller skor.  Enligt 
en undersökning som posten låtit göra väljer nästan 3 av 10 svenskar i ålder 15-49 år att 
handla via Internet eller postorder minst en gång i månaden. Populariteten tycks bero på 
billigare priser, större utbud samt bekvämligheten. (Dagens Handel, 2009-04-08) 
 
Svensk Handel gjorde i november år 2008 en undersökning där en av frågorna till de utvalda 
detaljisterna var om de tror att efterfrågan av ekologiska produkter kommer att påverkas av 
den vikande konjunkturen. Drygt 54 procent av handlarna svarade att de inte tror att 
efterfrågan kommer att påverkas medan 34 procent tror att efterfrågan kommer att minska. 
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Till förvåning svarade 12 procent att de till och med tror att efterfrågan av ekologiska 
produkter kommer att öka som ett resultat av den globala krisen. Sammanfattningsvis menar 
handlarna att efterfrågan på ekologiska produkter är så pass stark att de inte tror att det finns 
någon risk att den skulle kunna försvagas av konjunkturen. (Handelsbarometern, 2008, sid 4) 
 
Martina Bonnier menar också i sin bok Fashionista (2008) att; ”Ekomodet är på klar 
frammarsch. Företagen som presenterar ekologiskt hållbart mode blir fler och fler för var 
dag och kundernas efterfrågan är stor.” (Bonnier, 2008, sid 198)  
 
Det gröna har onekligen kommit att bli en trend. När allt fler människor runt om i världen har 
råd med diamantbeströdda klockor och handgjorda väskor och skor har nu istället intresset för 
naturen kommit att blivit något att stoltsera med. (Bonnier, 2008, sid 198) Allt fler 
modeföretag har därför valt att anamma den gröna trenden, vilket i de flesta av fallen hittills 
har visat sig vara en lyckad strategi.  
 

4.3 Aktuella och tänkbara återförsäljare  
För att få en större inblick i hur de olika typerna av återförsäljare arbetar har följande tre 
företag valts att granskas, Drömma, Åhléns och Hildur. De tre nämnda återförsäljarna är alla 
av olika karaktär; Drömma kan ses som en fristående butik, Åhléns är ett varuhus och Hildur 
en näthandelsbutik.  Det material som presenteras under kommande rubriker är i huvudsak ett 
referat från intervjuer med följande personer; Lotta Wartel (grundare och ägare till butiken 
Drömma), Katarina Tisell (extern varumärkesinköpare på Åhléns) och Annika Gillholm (VD 
för Internetbutiken Hildur).  
 

4.3.1 Drömma 
Drömma är en enskild butik som är stationerad i den centrala stadsdelen Haga i Göteborg. 
Butiken både ägs samt drivs av föreståndaren Lotta Wartel. Butiken startade år 2005 och har 
som huvudsyfte att vara en plattform för nya svenska designers. Ungefär 50 procent av 
Drömmas sortimentsutbud utgörs idag av ekologiska varumärken. Butikssortimentet är i 
huvudsak specialiserat på klänningar och omkring 30 procent av sortimentet består av 
vintage/second hand kläder. Drömma kan beskrivas som en bohemisk-, romantisk- retrobutik.  
 
Idag finns ett drygt 20-tal mindre varumärken representerade i butiken, exempelvis Jenny 
Widing, Once Upon A Time, Urban Buzz och Fröken Randig. Den för tillfället mest 
etablerade designern är Camilla Norrback. Det gemensamma för alla varumärken är att det är 
svenska designers som ligger bakom verken. För det mesta är det ekologiska varumärken som 
är av intresse för butiken, men förutom det är även kvaliteten och sömnaden av plaggen 
viktiga faktorer. Många av inköpen sker på kommission, då det medför en mindre risk för 
företaget. De största varumärkena köps dock in genom vanliga inköp. 
   
Butikens målgrupp är allt ifrån äldre gymnasietjejer till kvinnor i 35-årsåldern och äldre. Det 
gemensamma för dem alla är att de vill vara uttrycksfulla i det de tar på sig. Därför ser 
Drömma sin idealkund som en person som tillhör den kreativa kretsen som bor i de centrala 
delarna av Göteborg i områden som exempelvis Linné, Vasa, Haga och Majorna. 
   
I dagsläget finns cirka 30-40 procent av de varumärken som säljs i butiken också till 
försäljning via Internet. Resterande del av varumärkena är alldeles för små för att kunna 
generera lönsamhet där. Butiksföreståndaren på Drömma anser inte att det är konkurrerande 
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att ha ett varumärke i butiken som även säljs på Internet, utan snarare tror hon att det skapar 
möjligheter.  
 
Drömmas vision för framtiden är att fortsätta vara en plattform för nyupptäckta, ännu 
oetablerade svenska designers och att ha ett utbud som präglas av ekologiskt producerade 
plagg. Drömma hoppas även att inom en snar framtid kunna ha möjlighet att erbjuda ett eget 
”husmärke”.  
 

4.3.2 Åhléns 
Åhléns är ett av Sveriges ledande detaljhandelsvaruhus som i huvudsak fokuserar på tre olika 
inköpsområden; mode, skönhet och hemmet. I Sverige finns det idag 79 Åhlénsvaruhus, varav 
två stycken ligger i centrala Göteborg. Åhléns affärsidé lyder ”Åhléns ska vara den bästa 
kedjan för modern shopping för den evigt unga kunden”.  Framtidens mål och vision är att 
varuhuskedjan ska växa, utvecklas och generera mer lönsamhet genom att etablera och 
förvärva fler varuhus och butiker i Sverige, Norge samt i Östersjönsregionen. (Åhléns, 2009-
05-04) 
 
Åhléns målgrupp utifrån externa varumärken sett är otroligt bred. Den sträcker sig ifrån den 
unga tonårstjejen till den äldre dressade damen. Förmågan att kunna leverera produkter till 
alla inom spannet möjliggörs genom att Åhléns i sitt sortiment erbjuder produkter och 
varumärken som går under följande fem kategorier; street, trend, svensk design, casual och 
konfektion. Vid val av externa varumärken ser Åhléns först till vilken av produktgrupperna de 
behöver förstärka. Åhléns använder i regel redan etablerade varumärken i sitt sortiment 
eftersom de oftast är lättare att sälja. Med de externa varumärkena har Åhléns ett antal olika 
typer av avtal. Vanligtvis sker inköpen genom så kallade ”vanliga inköp”, men det 
förekommer även att varor tas in på kommission och/eller koncession.  
 
Åhléns har ett relativt brett utbud av externa varumärken, bland annat finns varumärken som 
Acne, Filippa, Velour och Twist & Tango som en del i deras externa sortiment. (Åhléns, 
2009-05-04) I dagsläget återfinns inget varumärke av ekologisk karaktär i sortimentet. 
Anledningen till det är vikten av att det ekologiska märket designmässigt måste hålla. 
Katarina Tisell på Åhléns menar att de hittills inte har hittat något tillräckligt bra ekologiskt 
varumärke, som skulle kunna passa deras övriga sortiment med avseende på design.  
 
För Åhléns spelar det ingen roll om de externa varumärkena också säljs hos olika 
återförsäljare på Internet, snarare tvärtom. Det möjliggör enkelheten för att kunna se på 
tendenser och även på efterfrågans utveckling. Om Åhléns får indikationer på att ett 
varumärke säljer bra på Internet, är chansen stor att varumärket tas in i sortimentet.  
 

4.3.3 Hildur 
Företaget Hildur grundades i maj år 2007 och är idag en renodlad näthandelsbutik. Hildurs 
affärsidé lyder ”Företaget Hildur vill underlätta för den medvetna konsumenten att hitta 
produkter framtagna med ett estetiskt, ekologiskt, ekonomiskt och etiskt tänkande genom hela 
produktionsledet”. (Hildur, 2009-05-05) 
 
Hildur kan beskrivas som en webbsida där målet är att konsumenten ska bli uppmanad till 
genomtänkta och långsiktiga köp, utan att behöva inneha någon större kunskap om ekologiska 
och rättvisemärkta produkter. Den tänkta målgruppen är i första hand kvinnor i åldern 25-50 
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år, de är medelinkomsttagare eller har i allmänhet en högre inkomst. De är även miljö-
medvetna utan att vara några miljöexperter.  
 
När Hildur väljer ut sina varumärken är följande två aspekter avgörande; att det är ett 
ekologiskt varumärke och dessutom att det är av snygg design. Det räcker inte enbart med att 
varumärket tänker miljövänligt, utan en långsiktighet både vad gäller företagande och design 
eftersträvas. Idag köps 99 procent av Hildurs varumärken in genom ”vanliga inköp”, vilket 
leder till att Hildur tar en stor risk. Enbart några få varumärken köps in genom kommission. I 
sitt nuvarande sortiment har Hildur för våren år 2009 bland annat varumärkena; Spirit of 
Maya, Once Upon a Time, Dem Collective och Camilla Norrback (Hildur, 2009-05-05).  
 
Sedan starten år 2007 kan Hildur se att Internetförsäljningen ökar stadigt, den finansiella 
krisen har än så länge inte påverkat försäljningen speciellt mycket. En liten minskning av 
intresset för de allra dyraste produkterna har dock kunnat urskiljas. Idag utgörs Hildurs 
kunder av både nya engångsköpare och kunder som handlar frekvent på webbsidan. I 
dagsläget är det klädmärket Dem Collective som säljer bäst. 
 
Annika Gillholm anser att en webbsida tillsammans med en butik kompletterar varandra 
väldigt bra. Hon menar att den fysiska butiken fortfarande är ett måste, då den bland annat 
hjälper till att marknadsföra varumärket. Vad gäller framtiden tror Annika Gillholm stenhårt 
på ekologiska produkter. Hon tror att till skillnad från idag kommer konsumenterna i 
framtiden inte att behöva kompromissa vid val av ekologiska produkter.  
 

4.4 Allmän beskrivning av Fallföretaget X 
Fallföretaget X är ett företag som arbetar med design och försäljning av etiska 
dammodekläder. Företaget grundades år 2001 i Göteborg och klassas än idag som ett litet 
företag med sina tre heltidsanställda. Företagets grundare arbetar som både designer och VD 
och har i sitt arbetsteam två medarbetare. Övriga tjänster för ekonomi, inköp och 
marknadsföring köps vid behov in externt från konsulter. År 2008 hade Fallföretaget X en 
omsättning på cirka 4,5 MSEK. Ägarförhållandena i företaget ser ut på följande sett, grundare 
cirka 75 %, Icube AB 10 % samt två privata investerare 15 %. (Fallföretaget Xs 
marknadsplan, 2009, sid 5)  
 
Fallföretaget Xs mål är att försöka tillgodose den medvetna kvinnan med etiskt och 
miljömässigt rätt producerade modekläder. Därför arbetar företaget kontinuerligt med att 
finna en balans mellan etik, ekologi, ekonomi och estetik. De nämnda faktorerna ses som de 
fyra grundpelarna i företaget och anses alla ha lika stor inverkan på slutprodukten. Utan 
tillräcklig hög design är det svårt att sälja ekologiskt och etiskt rätt producerade plagg. Att 
hitta balansen mellan faktorerna menar företaget är en utmaning i sig. (Fallföretaget Xs 
marknadsplan, 2009, sid 5)  
 

4.4.1 Företagets vision, affärsidé, mål och strategier 
Fallföretaget Xs vision är att kunna påverka människors val och agerande när det kommer till 
konsumtion av kläder. Visionen kräver att företaget arbetar aktivt med att skapa ett intresse 
och en marknad för ekologiska modekläder. Målet är att en värdeinnovation ska formas, 
vilken gör alla parter till vinnare, såväl säljaren som köparen som samhället. Inom 
organisationen finns följande tre ledord implementerade; ekologisk produktion, rättvis handel 
samt etisk konsumtion. (Fallföretaget Xs marknadsplan, 2009, sid 5) 
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Fallföretaget X designar och säljer ekologiska modekläder med hög kvalitet. Affärsidén 
bygger på att kunna kombinera mode med etik och ekologi med estetik och på så sätt kunna 
tillgodose en medveten målgrupp med ekologiska kläder utan avkall på design. (Fallföretaget 
Xs marknadsplan, 2009, sid 5-6) 
 
Fallföretaget Xs målgrupp definieras som (Fallföretaget Xs marknadsplan, 2009, sid 5);  
 
”Yrkesarbetande kvinnor i åldern 25-55 år främst boende i storstäderna. De är välutbildade 

och världsvana, med intressen inom bland annat design, konst, kultur, miljö, politik och 
hälsa”. (Fallföretaget Xs marknadsplan, 2009, sid 5) 

 
Fallföretag X har nyligen gått in i ett samarbete med Mecenat. Företaget Mecenat erbjuder 
rabatterade priser inom ett antal produktkategorier till studenter. Därigenom hoppas 
Fallföretaget X nå den delen av målgruppen som är mellan 20-30 år. Anledningen till det är 
att det för den åldersgruppen är mer självklart att handla på Internet, utbyta nätverk och också 
att välja ett ekologiskt alternativ. För den här målgruppen är dock priset en avgörande faktor, 
men förhoppningen är då att samarbetet med Mecenat ska ha en positiv inverkan. Nästa 
kategori är de yrkesarbetande småbarnsmammorna som tänker på miljön i allmänhet, deras 
barns framtid och vill göra genomtänkta långsiktiga val. I den sista kategorin ingår de kvinnor 
med vuxna barn, som nått toppen på sin yrkesmässiga karriär. De vill inte känna sig som offer 
för en modekampanj utan istället vill de göra medvetna val. De har pengarna och är beredda 
att betala ett högre pris för de produkter som förvärvas. (Intervju med Fallföretaget Xs 
grundare, 2009-04-27) 
 
Företaget har som mål att år 2013 ha öppnat egna konceptbutiker. Vägen dit är lång och det 
krävs att Fallföretaget Xs lönsamhet ökar och att varumärket hinner etableras stadigt på den 
svenska modemarknaden tills dess. Ett annat mål är också att i framtiden äga så stor del som 
möjligt av värdekedjan med avseende på produktion, design, distribution, försäljning, PR och 
kommunikation. (Fallföretaget Xs marknadsplan, 2009, sid 5-6) Fallföretaget Xs främsta 
leverantörer finns idag i Estland och Kina och viss produktion sker även i Ukraina. En del av 
de trikåtyger som företaget använder sig av produceras också i Sverige. (Intervju med 
Fallföretaget Xs grundare, 2009-04-27) 
 
Fallföretaget X har hittills skapat totalt fyra kollektioner; Diffusion, Ikon, Inhale/Exhale och 
T-shirt. I dagsläget ligger företagets produkter på 400 kr och upp till 1500 kr per plagg. 
Fallföretaget X har under våren år 2009 sålt sina kläder genom ett samarbete med 
postorderföretaget Ellos. Fallföretaget X har tidigare också haft ett profilklädessamarbete med 
företaget Saab Pure Biopower. (Fallföretaget Xs marknadsplan, 2009, sid 5-7) 
 
Samarbetet med postorderföretaget Ellos har valts att avslutas främst av två anledningar. En 
anledning var att Ellos ville ta in ett eget ekologiskt sortiment, den andra anledning var att 
Fallföretaget X inte visste om det var rätt kanal att profilera sig igenom då många ser Ellos 
som ett lågprismärke. Det positiva med samarbetet var att Fallföretaget Xs produkter genom 
katalogen nådde ut till ett stort antal hushåll, det negativa var onekligen sammankopplingen 
med ett budgetmärke som Ellos. (Intervju med Fallföretaget Xs grundare, 2009-04-27) 
 
Under första delen av år 2009 har införsäljning till återförsäljare runt om i Sverige påbörjats. 
Målet är att Fallföretaget Xs höstkollektion 2009 ska finnas till försäljning hos fristående 
detaljister runt om i landet när säsongen inleds. Hittills har ett tiotal butiker runt om i Sverige 
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lagt order för hösten, varav butiken Drömma i Göteborg är en av dem. Försäljning av 
företagets produkter kommer också att ske genom företagets egen webbshop som öppnades 
den 17 april i år, 2009. (Intervju med Fallföretaget Xs säljare, 2009-04-20) Fallföretaget X har 
en förhoppning om och som mål att i framtiden finnas hos återförsäljare stationerade i större 
städer runt om i världen, såsom i New York, San Francisco, Tokyo, London och Berlin. 
(Fallföretaget Xs marknadsplan, 2009, sid 5) 
 
Exempel på tre ultimata butiker i Göteborg där Fallföretaget X skulle vilja sälja sina 
produkter är Åhléns, Ted Bernhardtz och Drömma. Varuhuset Åhléns bidrar till möjligheten 
att kunna tillhandahålla företagets produkter genom en shop-in-shops. Åhléns har inte heller i 
dagsläget något ekologiskt varumärke, vilket Fallföretaget X ser som mycket positivt. Ted 
Bernhardtz är av intresse då det är en välkänd butik med fokus på starka svenska och 
internationella varumärken. Deras målgrupp är en relativt köpstark kund som är intresserad av 
modern design. Butiken Drömma i Haga är till skillnad från de två ovannämnda butikerna en 
mindre mer personlig butik med handplockade varumärken som har en trogen målgrupp, 
vilket också är en butikssort som är av stort intresse för Fallföretaget X. (Intervju med 
Fallföretaget Xs grundare, 2009-04-27) 
 
Fallföretaget X ser gärna att deras sortiment finns hos återförsäljare som säljer andra 
väletablerade varumärken som exempelvis Filippa K och Camilla Norrback. De två nämnda 
märkena ses också båda två som företagets huvudsakliga konkurrenter. (Intervju med 
Fallföretaget Xs grundare, 2009-04-27) 
 
Fallföretaget X hoppas också i framtiden på ett eventuellt samarbete med den frivilliga 
fackkedjan Desam. Idag fungerar Desam som en kedja där cirka 70 enskilda butiker runt om i 
Sverige är medlemmar. Fackkedjan står för en del av inköpen till samtliga butiker, medan den 
resterande delen av inköpen sköts individuellt av respektive butik. Fallföretaget X vill finnas 
med i Desams sortiment som det ekologiska varumärket. Butiken Modeff på Torp 
köpcentrum i Uddevalla är ett exempel på en av butikerna som är medlemmar i fackkedjan. 
(Intervju med Fallföretaget Xs säljare, 2009-04-20) 
 
Företagets strategi är att arbeta med ett långsiktigt bassortiment som inte nödvändigtvis 
förändras utseendemässigt för varje säsong. I det framtida samarbetet ihop med detaljister 
kommer också ett avtal som innebär ”konsignation mot kreatör” att föreslås. Avtalet medför 
att butiken tillsammans med företaget ingår ett nära samarbete där exempelvis risktagandet 
delas lika mellan båda parter. Fallföretaget X har även som strategi att arbeta med försäljning 
genom flera olika distributionskanaler såsom återförsäljande butiker, nätverksförsäljning samt 
försäljning via den egna webbshopen. (Fallföretaget Xs marknadsplan, 2009, sid 6) 
 
Fallföretaget X strategi om att i framtiden sälja sina produkter genom egenutvecklade nätverk 
innebär försäljning genom vänner som i sin tur säljer vidare till sina vänner genom 
webbaserade samhällen. Leder nätverket till försäljning får den ansvariga för nätverket i 
gengäld en belöning. Fallföretaget X har en tanke om att annonskampanjer kan leda till en 
negativ effekt av produkten, istället tror företaget att försäljningen kan öka om 
marknadsföringen kommer från exempelvis en vän eller via så kallad ”word-of-mouth”. 
(Intervju med Fallföretaget Xs grundare, 2009-04-27) 
 
Fallföretaget X har en framtidssyn om att inom fem till tio år vara Sveriges mest etablerade 
varumärke inom medveten design, alltså inom ekologiskt och etiskt mode. Fallföretaget X ska 
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då också vara ett av världens fem starkaste varumärken inom samma profil. (Intervju med 
Fallföretaget Xs grundare, 2009-04-27) 
 
Fallföretaget X tror att ekologiska produkters framtid är enorm. Det är därför väldigt viktigt 
för företaget att etablera sitt varumärke som ett designföretag med det ekologiska som ett 
självklart grundvärde. Fallföretaget Xs grundare tror att framtidens modemarknad inte 
kommer att skilja på ekologiska varumärken och traditionella modemärken, utan att den 
ekologiska biten kommer att vara en självklar del för alla företag inom modebranschen.  
(Intervju med Fallföretaget Xs grundare, 2009-04-27) 
 

4.5 Beskrivning av Fallföretaget Xs två huvudkonkurrenter 
Nedan följer en kort beskrivning av Fallföretaget Xs två huvudkonkurrenter, Filippa K och 
Camilla Norrback. Informationen som presenteras har hämtats från olika källor på Internet, 
via mailkontakt med anställda på ett av företagen samt vid observation i två utvalda butiker i 
Göteborg.  
 
Beskrivning av konkurrenterna har valts att göra för att få ökad kunskap och förståelse för 
deras strategier, position på marknaden, målgrupp samt val av distributionskanaler. Resultatet 
planeras sedan att användas som underlag för diskussion och utvärdering av ovanstående 
faktorer för Fallföretaget X att ta efter, respektive ta avstånd ifrån.  
 

4.5.1 Huvudkonkurrent 1, Filippa K 
Modeföretaget Filippa K har som grundfilosofi att designa, tillverka, kommunicera och sälja 
modevaror med en tidlös design. Inom verksamheten finns tre tydliga grundvärden; stil, 
enkelhet och kvalitet. Grundvärdena appliceras på allt som har med företaget att göra, ända 
inifrån företagets kärna och ut till slutkonsument. Genom att kombinera en tidlös enkelhet 
med modern design, gör Filippa K utmärkande modeplagg för den moderna kvinnan med öga 
för snygg design. (Filippa K, 2009-04-23) 
 

 
(Filippa K, 2009-04-28) 

 
Företaget Filippa K grundades år 1993 i Stockholm av Filippa Knutsson och hennes 
dåvarande man Patrik Kihlborg. En kort tid efter att företaget startade trädde också designern 
Karin Segerblom in som delägare i företaget. (Filippa K, 2009-04-23) 
 
Filippa K har utvecklats från att ha varit ett företag med fokus enbart på stickade överdelar 
och jeans, för dam, till att ha blivit ett av Skandinaviens snabbast växande klädföretag. Filippa 
K gör idag både dam- och herrkollektioner och företaget har öppnat egna butiker både i och 
utanför Sveriges gränser. Utöver Filippa Ks egna butiker finns företagets produkter till 
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försäljning i cirka 40 märkesbutiker runt om i Europa och finns totalt sett representerade hos 
över 750 utvalda återförsäljare världen över. (Filippa K, 2009-04-23) 
 
År 2000 startade Filippa K sin expansion utanför Sverige. Sedan dess har de öppnat butiker i 
länder som Tyskland, Nederländerna, Belgien, Schweiz och USA. År 2008 fortsatte 
expansionen på bland annat den tyska marknaden och Filippa K öppnade då också sin första 
flagship store i USA, San Francisco. (Filippa K, 2009-05-03) 
 
I nuläget säljer Filippa K sin damkollektion hos fem olika återförsäljare i Göteborg, dels i sina 
två egna butiker, dels hos återförsäljarna Design Only, Ted Bernardtz och Åhléns. (Filippa K, 
2009-05-03)  
 
Filippa K kombinerar tidlös enkelhet med moderna inslag och gör kläder för den urbana 
kvinnan med personlig stil och ett öga för god design. Kläderna är riktade till sofistikerade 
människor, tillräckligt nyfikna på modet för att vara fashionabla. Företagets affärsidé är att 
designa, tillverka, kommunicera och sälja kommersiella modekläder och accessoarer med en 
egen tidlös stil. (Filippa K, 2009-05-03) 
 
Filippa Ks vision är att kunna erbjuda välarbetade produkter av hög kvalitet till ett bra pris. 
Företaget har som mål att vara ett av de mest attraktiva varumärkena på marknaden med 
avseende på mode och kvalitet. (Filippa K, 2009-05-03) 
 

4.5.1.1 Resultat av observation 
Inredningen i Filippa Ks butik, i Victoriapassagen (Göteborg), är stilren och klassisk. Butiken 
är avskalad och steril. Konceptet känns genomtänkt och är något som återkommer i alla 
Filippa Ks egna butiker. Huvudkulörerna som valts att användas i inredningen är vitt, brunt 
och svart/brunt. Omklädningsrummen är rymliga med stora speglar och personalen är otroligt 
trevliga, kunniga och hjälpsamma gentemot sina kunder. (Observation, 2009-04-30) 
 

4.5.2 Huvudkonkurrent 2, Camilla Norrback 
Som 25 åring flyttade Camilla Norrback till Stockholm. Hennes iver och vilja att starta något 
eget (E24, 2009-04-27) resulterade i att hon år 1999 startade märket ”Camilla Norrback”. 
(Mailkontakt med Maria Sundvik, 2009-04-24)  
  

 
(Camilla Norrback, 2009-04-28) 
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Sedan år 2002 har modeföretaget Camilla Norrback jobbat med ekologiska modekläder. Det 
ekologiska arbete har fått benämningen ”Ecoluxury”, vilket innebär att skaparen bakom 
plagget inte kompromissar vare sig med kvalitet eller design bara för att plagget ska vara 
hållbart och miljömässigt rätt producerat. (Mailkontakt med Maria Sundvik, 2009-04-24) 
 
Idag, cirka tio år efter företagets start, är Camilla Norrback ledande inom den ekologiska 
modebranschen och håller oavbrutet på med att ta fram nya spännande arbetstekniker och 
material för sina kollektioner. (Mailkontakt med Maria Sundvik, 2009-04-24)  
 
Camilla Norrbacks målgrupp är kvinnor i åldrarna 20-45 år (Mailkontakt med Maria Sundvik, 
2009-05-04) och företagets design kännetecknas av en stark känsla för detaljer. Idag säljs 
Camilla Norrbacks design till oberoende butiker i 12 länder runt om i världen.  (Mailkontakt 
med Maria Sundvik, 2009-04-24) I dagsläget finns Camilla Norrbacks produkter till 
försäljning i tre butiker i Göteborgsområdet; Drömma, So Swedish och Emma & Malena. 
(Mailkontakt med Maria Sundvik, 2009-04-30)  
 
Modern lyx har kommit att handla lika mycket om insidan som om utsidan. Därav har 
Camilla Norrback valt att producera merparten av sina plagg i ekologiska och 
miljöcertifierade material. Ett plagg av högsta kvalitet som dessutom är rättvist tillverkat har 
numera en helt ny dimension. Kunden, eller bäraren själv, kan genom det känna sig både 
vacker och stolt, vilket Camilla Norrback kallar modern lyx, ”Ecoluxury”. (Camilla Norrback, 
2009-05-04) 
 
Det ekologiska tänkandet finns med i hela företagets värdekedja, men fokus ligger självklart 
på produktionsledet. Från Turkiet kommer exempelvis den ekologiska bomullen, det är sedan 
i Sverige som tygerna stickas och färgas och därefter sker sömnaden i Estland. (Hildur, 2009-
05-03) 
 
Camilla Norrback har som mål att i framtiden finnas etablerad på så många marknader som 
möjligt. I dagsläget sker expansion i Frankrike och det går också väldigt bra i 
Beneluxländerna. Snart inleds också ett nytt samarbete med en agent för Storbritannien så 
även där förväntas tillväxt ske. (Mailkontakt med Maria Sundvik, 2009-05-04) 
 

4.5.2.1 Resultat av observation 
Göteborgsbutiken Emma & Malena är en betydligt mindre butik i jämförelse med Filippa K. 
Inredningen i butiken är unik. Det finns inslag av retro då möblerna i butiken är från förr i 
tiden. Känslan som möter en i dörren är mysig och inbjudande. Butiken är fylld av småprylar 
och det är mycket kläder som exponeras på liten yta. (Observation, 2009-04-30) 
 
Emma & Malena är en butik som blandar flera mindre externa varumärken, så som Camilla 
Norrback, tillsammans med sitt eget märke. Många olika stilar finns presenterade och 
kläderna hänger oberoende av designer med utgångspunkt för var de passar bäst. Det finns 
dock en uppdelning mellan herr- och damkläderna. (Observation, 2009-04-30) 
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5. Analys 
 
Kapitlet utgörs av en analys där det empiriska materialet sätts i relation till den teoretiska 
referensramen. Analysen omfattar diskussion och definition av Fallföretaget Xs huvudsakliga 
målgrupp samt även förslag på lämpliga säljkanaler och strategier. I kapitlet framställs även 
eventuella diskrepanser mellan vår syn på och Fallföretaget Xs aktuella uppfattning av 
ovannämnda diskussionsområden.   
 
Ett företag bör utvärdera och välja säljkanaler med utgångspunkt från var företagets målgrupp 
kan nås (Bradley, 2003, sid 240). För att vi ska kunna besvara forskningsproblemet på ett 
verklighetstroget sätt har vi därför valt att utgå ifrån ett konsumentperspektiv, enligt modellen 
för val av säljkanalstrategi som återfinns på sida 8. (Kotler et al, 2005, sid 871) Vi tror oss 
därigenom kunna få den mest trovärdiga och sanna bilden av Fallföretaget Xs huvudsakliga 
målgrupp, vilket är en förutsättning för vidare studier när förslag på val av distributions-
kanaler samt strategier ska diskuteras och presenteras.  
 

5.1 Fallföretaget Xs huvudsakliga målgrupp 
Var ett företag befinner sig i värdekedjan beror på vad företaget själv tillför produkten. 
(Hedén & McAndrew, 2005, sid 57-60) Fallföretaget X befinner sig i dagsläget i 
värdekedjans leverantörsled, då de fysiskt äger produkten innan den förs vidare till 
detaljistledet (Hedén & McAndrew, 2005, sid 57-60). De anses ha god kontroll bakåt i kedjan 
då de värnar om både miljö och etik.  
 
Fallföretaget X har som mål att inom en snar framtid integrera framåt in i detaljistledet. Viss 
grad av integration har dock redan skett i samband med att företagets webbshop lanserades 
och genom samarbetet med postorderföretaget Ellos. För att företaget ska kunna göra en 
fortsatt lyckad integration krävs det att företaget har en väl definierad målgrupp. Kännedom 
om ett företags målgrupp och då om vad, var, hur och till vilket pris konsumenterna vill kunna 
tillhandahålla företagets produkter genererar till att det blir lättare för företaget att kunna 
tillgodose kundens behov och därmed också upprätta en lönsam försäljningsstrategi (Kotler et 
al, 2005, sid 871).  
 

5.1.1 Analys av enkätundersökningens resultat  
För att, som företag, få reda på de faktorer som påverkar en konsument vid beslut om köp 
(Berman & Evans, 2007, sid 198) kan en kundanalys göras. En kundanalys ger kunskap om 
det aktuella segmentets karaktäristiska egenskaper. Gruppformationen som uppstår kan skapa 
unika strategier för företaget att tillämpa. (Aaker, 2008, sid 24-25) En kundundersökning 
genererar även ofta en skildring av konsumenternas motivation bakom köpen samt även om 
det finns något omättat behov på marknaden (Aaker, 2008, sid 33-34). 
 
För att vi skulle kunna identifiera Fallföretaget Xs huvudsakliga målgrupp valde vi att utföra 
en enkätundersökning. Vi ansåg det vara betydelsefullt för alla på Fallföretaget X att vara 
klart införstådda med företagets huvudsakliga målgrupp, när en fortsatt integration in i 
detaljistledet blir aktuell.  
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Enkätundersökningen resulterade i en relativt hög svarsfrekvens på 75 procent. Till vår 
förvåning var det inte heller något större bortfall med avseende på antalet svarande eller på 
antalet obesvarade frågor per enkät. Den höga svarsfrekvensen har lett till att många av 
variablerna genererat resultat med tyngd att kunna diskuteras och jämföras.  
 

5.1.2 Faktorer som påverkar en konsument vid beslut om köp 
I den teoretiska referensramen beskrivs att en konsument vid beslut om köp påverkas av en 
rad olika faktorer (Berman & Evans, 2007, sid 198) såsom sociala, kulturella, personliga, 
psykologiska, konsumentens egna behov och önskemål, återförsäljarnas handlande samt 
omgivningsfaktorer. Företag kan genom att ha nämnda faktorer i beaktning lära känna sin 
målgrupp och utifrån det utforma den mest lönsamma försäljningsstrategin (Berman & Evans, 
2007, sid 198). 
 
De faktorer som nämns ovan har visat sig genom enkätundersökningen alla spela en 
avgörande roll när det kommer till konsumenternas beteende och inställning till ekologiska 
produkter. På grund av tidsbrist samt otillräckliga resurser har vi dessvärre inte haft möjlighet 
att utreda alla element lika ingående. Vi har därmed varit tvungna att fokusera på de faktorer 
som vi ansåg vara mest väsentliga med avseende på vårt syfte. Genom enkätundersökningen 
har vi fått fram att följande är avgörande för om en individ väljer att köpa ekologiska kläder 
eller inte.  
 
Inom de sociala faktorerna ingår familj, vänner och arbetskollegor, vilka alla är med och 
påverkar en konsument vid beslut om köp. (Pickton & Broderick, 2001, sid 249) Vi tror att de 
sociala faktorerna har en speciellt stor inverkan när det kommer till köp av ekologiska 
produkter. Vi påstår därmed att om en konsument hör talas om att en närstående person har 
köpt eller regelbundet köper ekologiska kläder kan ett ökat intresse även uppstå hos den 
enskilda individen.  
 
Vi har genom enkätundersökningen fått uppfattningen av att relativt många av de svarande är 
tveksamma till inköp av ekologiska kläder, då de menar att de egentligen inte vet dess sanna 
ursprung. Som ett resultat av att de ekologiska kläderna i allmänhet ligger på en högre 
prisnivå tror vi att konsumenterna kan känna sig vilseledda, istället för att känna 
tillfredsställelse när inköp av ekologiska varor har skett. Vi menar därför att adoptions-
processen kan simplifiera konsumenternas inställning till att handla ekologiska kläder.  
 
Adoptionsprocessen är den process där en person går från att höra talas om en ny produkt till 
att regelbundet börja använda den (Kotler et al, 2005, sid 287). Genom tips från vänner och 
familj, tror vi marknadsföringen och därmed produkterna uppfattas som mer trovärdiga för 
konsumenterna, vilket förhoppningsvis kan leda till att allt fler regelbundet börjar köpa 
ekologiska kläder. Tryggheten som fås genom marknadsföring av vänner etcetera menar vi 
kan bidra till en positivare inställning till ekologiska kläder. Vi tror därmed att sådan typ av 
marknadsföring kan leda till att adoptionsprocessen går snabbare, då inte alla steg 
nödvändigtvis längre behöver användas.  
 
Konsumentens trygghet och vilja att köpa miljömässigt rätt producerade kläder menar vi alltså 
ökar genom word-of-mouth. Ett företag bör därför tänka på hur de kan påverka 
konsumenterna till köp men också hur de kan hjälpa dem genom adoptionsprocessen (Kotler 
et al, 2005, sid 287).  
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Genom enkätundersökningen framkom också konsumenternas motivation, alltså drivkraften 
bakom de eventuella inköpen av ekologiska kläder (Aaker, 2008, sid 29). Det märktes tydligt 
att det fanns en vilja och ett intresse bland de svarande att bidra med förbättringar till miljön. 
Behovet av ekologiska produkter finns uppenbarligen hos de flesta av de svarande då 
majoriteten, 80 procent, köper andra ekologiska produkter idag. I nuläget verkar dock inte 
behovet av ekologiska kläder vara lika stort som efterfrågan och behovet av exempelvis 
ekologiska matvaror. Vi anser dock att det bara är en tidsfråga innan intresset ökar. För en 
snabb reaktion och ändring av konsumenternas beteende tror vi att det krävs en radikal 
händelse i form av exempelvis en dramatisk skildring av hur människa och miljö påverkas av 
den påfrestande och skadliga textila framställningen i produktionsländerna.  
 
Det visade sig också genom enkäten att intresset för ekologiska produkter i regel varierade i 
förhållande till vilken social klass individen tillhörde. Social klass ingår i de kulturella 
faktorerna och ses som grunden till konsumenternas mest ordinära behov (Kotler et al, 2005, 
sid 256-268). Med avseende på lön resulterade sammanställningen av enkätens resultat till ett 
ökat intresse för ekologiska produkter. För de med en inkomst på över 50 000 kr i månaden 
var det hela 100 procent som i dagsläget köpte andra ekologiska produkter. Det bör dock 
förtydligas att majoriteten av de svarande inte ingick i den här åldersgruppen, så resultatet är 
baserat på en mindre grupp individer. Vi tror dock ändå att så är fallet och att ekologiska 
kläder därmed till en början kommer att inhandlas främst av det övre medelklassegmentet och 
därav inledningsvis kunna komma att klassas som en statusvara.  
 
Även de personliga faktorerna såsom ålder, yrke, geografisk position samt ekonomisk 
situation (Kotler et al, 2005, sid 256-268) kändes viktiga att granska för vårt ändamål. Vi 
valde därför att i vår enkätundersökning ha med frågor av sådan karaktär. Som ett resultat av 
de personliga faktorernas medverkan i enkäten i kombination med de mer allmänna och 
ekologiskt inriktade frågorna kunde grunden till Fallföretaget Xs huvudsakliga målgrupp 
kartläggas. De personliga faktorerna sattes som bakgrundvariabler vid behandling av 
resultatet i statistikprogrammet Attityd. Anledningen till det var för att de senare skulle kunna 
ställas i relation till resterande frågor i enkäten och att förhoppningsvis generera ett 
betydelsefullt resultat.  
 
Omgivningen ses som en väsentlig faktor då den påverkar en konsuments beteende och 
handlande vid en viss tidpunkt. Ett exempel på en omgivningsfaktor som påverkar en 
konsuments köpbeteende är landets ekonomi. (Berman & Evans, 2007, sid 221) Den vikande 
konjunkturen har onekligen påverkat konsumenters sätt att handla och tänka. Bland annat har 
eftertänksamheten samt efterfrågan av billigare produkter ökat i takt med att ekonomin rasat. 
Majoriteten av de svenska detaljisterna tror dock inte att efterfrågan av ekologiska produkter 
kommer att minska på grund av krisen. (Handelsbarometern, 2008, sid 1-3) Det gör inte heller 
vi, utan vi menar snarare att den kommer att öka. Konsumenternas förändrade köpbeteende 
tror vi kan leda till att intresset för ekologiska kläder ökar. I en krissituation tenderar 
vanligtvis gemene man att vilja bidra till det som är bra för omgivningen. Vi anser det därför 
vara rätt läge för Fallföretaget X att börja propagera för sina ekologiska kläders betydelse för 
omvärlden. 
 
Självklart har även återförsäljarnas handlande en avgörande roll när det kommer till beslut 
om köp. En återförsäljare kan använda sig av olika strategier beroende på vilket segment som 
ska tillfredsställas på marknaden (Berman & Evans, 2007, sid 206-219). Vad gäller 
ekologiska kläder anser vi att det är betydelsefullt att återförsäljarnas personal är pålästa och 
villiga att berätta om de ekologiska klädernas fördelar. Anledningen till det är för att kunderna 
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verkar sakna information om vad det egentligen är som skiljer mellan ett vanligt producerat 
plagg och ett ekologiskt producerat plagg. Ges informationen till konsumenterna på ett 
smidigt och bra sätt ökar antagligen förståelsen och därmed också viljan att bidra med något 
positivt för miljön. Av den anledningen menar vi att det är av stor betydelse att välja 
återförsäljare med omsorg. De olika typer av återförsäljare som väljs ut till distributörer för 
Fallföretaget Xs produkter bör alltså ha möjlighet att kunna erbjuda konsumenterna personlig 
försäljning.  
 

5.1.3 Definition av Fallföretaget Xs huvudsakliga målgrupp 
Det första steget i arbetet med att utforma en säljkanalsstrategi är att analysera ett företags 
konsumenter. Företaget bör utreda vilken som är den huvudsakliga målgruppen på 
marknaden. Kartläggningen genererar till att det blir lättare för företaget att kunna tillgodose 
kundens behov. (Kotler et al, 2005, sid 871) Utifrån det resultat som framkommit ur vår 
enkätundersökning föreslår vi att Fallföretaget X ska tillfredställa följande segment på 
marknaden;  
 

”Yrkesarbetande kvinnor i åldersintervallet 20-45 år som har ett intresse för mode och 
kvalitet. Med avseende på Göteborgsregionen bor de i huvudsak i de centrala delarna av stan 
eller i de finare områdena runt stadskärnan. De är högre medelinkomsttagare och de handlar 

i snitt kläder varje månad”. 
 
Vi har valt att definiera den huvudsakliga målgruppen inom ovanstående åldersintervall bland 
annat därför att det ur enkätundersökningen framkommit att de som var 50 år eller äldre var 
mindre positiva till ekologiska material i kläder än de övriga åldersgrupperna. Det kändes 
också väsentligt att sätta en tydlig gräns då vi anser det vara enklare för ett litet företag som 
Fallföretaget X att tillgodose en mer komprimerad målgrupp, speciellt i etableringsfasen. 
 
Anledningen till varför vi i definitionen poängterar att inkomsten är av betydelse är för att ur 
enkätundersökningen visade det sig att intresset för ekologiska produkter tenderar att öka i 
takt med att inkomsten ökar. När variablerna inkomst och ålder kördes i statistikprogrammet 
Attityd framkom det dock inte helt oväntat att inkomsten dessutom ökar med de svarandes 
ålder. 100 procent av de svarande med en lön på 50 000 kr eller över köper idag andra 
ekologiska produkter. Vid diskussion och granskning av hur många i åldersintervallet 50 år 
eller äldre som de svarande trodde skulle välja att köpa de produkter som visades på de två 
bilderna i enkäten blev avgränsningen dock påtaglig. På grund av Fallföretaget Xs design tror 
vi därmed att det i dagsläget är relativt få i åldersgruppen 50 år eller äldre som skulle köpa 
företagets produkter. Därför har vi valt att utesluta den ålderskategorin ur Fallföretaget Xs 
huvudsakliga målgrupp, vilken Fallföretaget X själva menar ingår. 
  
Det är en köpstark målgrupp som handlar kläder regelbundet, vanligtvis varje månad men det 
är inte omöjligt att det till och med sker inköp varje vecka. Respondenternas sätt att handla 
kläder behöver onekligen förändras, vilket också är en av Fallföretaget Xs visioner. Enkäten 
visade att majoriteten av de svarande köper kläder av en kombination. De köper alltså både 
kläder för att använda enstaka gånger och kläder för mer långsiktigt bruk. Till skillnad från 
vår teori om att utesluta åldergruppen 50 år eller äldre ur Fallföretaget Xs huvudsakliga 
målgrupp köper majoriteten av det intervallet motsägelsefullt nog kläder för långsiktigt bruk. 
Genom det resultat som framkommit av enkätundersökningen är det dock endast 3 procent 
som menar att kläderna på bilderna skulle köpas av en konsument som är 50 år eller äldre. 
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Därav poängterar vi återigen att ålderskategorin 46 år och uppåt inte bör ingå i Fallföretaget 
Xs huvudsakliga målgrupp.  
 
Begränsning av Fallföretaget Xs huvudsakliga målgrupp tror vi underlättar för nästkommande 
steg som är val av lämpliga säljkanaler. Trots att det kontinuerligt sker förändringar i 
samhället och att det blir mindre och mindre åldersrelaterat tror inte vi att det i dagsläget är 
självklart att en 20-åring regelbundet köper kläder i samma butiker som en kvinna som är 50 
år eller äldre.  
 

5.2 Förslag på lämpliga säljkanaler 
Vilken typ av säljkanaler ett företag väljer beror bland annat på vilken typ av kundservice 
som företaget vill kunna erbjuda sina kunder. Val av kanal beror också på vad för slags 
företag det gäller, vilka produkter de säljer och vilka som är företagets huvudsakliga 
konkurrenter. (Kotler et al, 2005, sid 872) Steget efter identifiering av Fallföretaget Xs 
huvudsakliga målgrupp är enligt modellen för säljkanalsstrategi, som återfinns på sida 8, att 
identifiera, utvärdera och välja lämpliga säljkanaler. (Kotler et al, 2005, sid 872) Vi valde att 
använda oss av modellen för säljkanalsstrategi även här, eftersom vi anser det vara av 
betydelse att utgå ifrån ett konsumentperspektiv vid val av försäljningskanaler.  
 
Vid val av säljkanaler är det alltså av betydelse att sändaren resonerar utifrån konsumenternas 
attityder och beteenden. Därav har vi även vid val av säljkanaler emellanåt kunnat använda 
oss av resultatet från enkätundersökningen.  
 
Företag kan välja att endast sälja sina produkter hos en typ av återförsäljare, singel-channel 
retailing, eller välja att sälja sina produkter hos en kombination av olika distributörer, multi-
channel retailing. Fördelen med att använda sig av flera distributionskanaler är att 
produkterna görs mer lättillgängliga för konsumenterna. (Berman & Evans, 2007, sid 154) Vi 
anser att Fallföretaget X bör ha sina produkter till försäljning hos flera olika återförsäljare, 
multi-channel retailing. Anledningen till det är att det blir enklare för Fallföretaget X att 
kunna tillgodose hela den huvudsakliga målgruppen.  
  
När ett företag ska välja hur många kanaler de ska använda sig av finns det tre strategier att 
utgå ifrån; kraftig spridning, utvald spridning samt selektiv spridning. Utvald spridning 
innebär att företaget enbart låter sina produkter finnas till försäljning hos ett begränsat antal 
återförsäljare. Genom att ha sina produkter till försäljning hos utvalda återförsäljare tillåts 
företaget därigenom ha mer kontroll gällande exempelvis pris, påverkan och service. (Kotler 
et al, 2005, sid 880) Fallföretaget X bör därför använda sig av utvald spridning vid val av 
antal återförsäljare. Möjligheten att kunna kontrollera pris, påverkan och service är väsentligt 
för Fallföretaget X då det gäller försäljning av ekologiska modekläder. I takt med att företaget 
växer kan dock eventuellt strategin för kraftig spridning bli mer aktuell. Med kraftig spridning 
menas att ett företag säljer sina produkter på så många ställen som möjligt (Kotler et al, 2005, 
sid 880). Strategin kan bli betydelsefull för Fallföretaget X om målet att inom fem år vara ett 
av Sveriges mest etablerade varumärken inom medveten design uppfylls. Likaså har 
Fallföretaget X som mål att inom tio år vara ett av världens fem starkaste varumärken inom 
samma profil. Lyckas företaget med det kommer deras produkter utan tvivel att finnas till 
försäljning hos en mängd återförsäljare, vilket då innebär att strategin för kraftig spridning 
istället kommer att tillämpas.  
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5.2.1 Avgörande faktorer för val av säljkanal 
Vi anser det vara väsentligt att val av försäljningskanal görs bland annat utifrån företagets 
möjligheter att presentera varumärket i butiken. För ekologiska kläder tror vi att det är viktigt 
att kläderna exponeras rätt. Kunderna måste få en känsla av att det är något speciellt med 
Fallföretaget Xs kläder för att de ska generera till ett köp. För ekologiska kläder i allmänhet 
tror vi att det är viktigt att det i butiken syns en tydlig skillnad från de andra varumärkena. 
Information om de ekologiskt producerade kläderna bör därför finnas lättillgängligt för 
konsumenterna, i form av exempelvis uppsatta affischer eller broschyrer som ligger på borden 
tillsammans med plaggen. Synlig information tror vi alltså har en vital betydelse för 
försäljningen av ekologiska kläder. 
 
Jämförs de ekologiska kläderna med hur de ekologiska varorna i exempelvis en matbutik 
exponeras ses i nuläget tydliga skillnader. I mataffärer är vanligtvis hyllorna där de 
ekologiska livsmedlen står ofta märkta med eko och så även etiketten på de ekologiska 
produkterna. Vi tror att en liknande skildring även skulle vara ett alternativ i klädbutikerna. 
Genom en liknande presentation menar vi att uppmärksamheten ökar och därmed även 
intresset och nyfikenheten hos konsumenterna. Som framgick av enkätundersökningen väljer 
många redan idag de ekologiska alternativen i matbutikerna. Vi anser därför det bara vara en 
tidsfråga innan de även väljer de ekologiska produkterna i klädaffärerna. Viktigt är dock att de 
ekologiska kläderna inte avviker i design, precis som de ekologiska matvarorna inte får 
avvika i smak. 
 
Val av kanal måste också göras utifrån där det finns personal som har möjlighet att informera 
konsumenterna om produkterna. Som ekologiskt företag är det därför av betydelse att även 
inkludera butikspersonalen i miljötänkandet. Det är enligt oss Fallföretaget Xs uppgift att 
informera personalen om produkternas fördelar. Nackdelen är dock att efterfrågan av 
ekologiska kläder i dagsläget är inte så stor. Vi anser ändå att de anställda måste vara pålästa, 
kunniga och intresserade för att vara förberedda den dagen då efterfrågan ökar. Återigen är 
återförsäljarnas handlande väsentligt, speciellt då konsumenter idag ständigt står inför otroligt 
många valmöjligheter. 
 

5.2.2 Resultat av enkätundersökningen 
Från resultatet ur enkätundersökningen har det framkommit att Fallföretaget Xs huvudsakliga 
målgrupp tycks vilja handla kläder främst i de enskilda butikerna på stan. Med avseende på 
ålder är det endast den yngre generationen som kan tänka sig handla kläder över Internet och 
för den äldre delen av målgruppen finns ett ökat intresse att handla kläder i varuhus. Även de 
som tjänar mer tenderar att i högre utsträckning vilja handla i de enskilda butikerna samt i 
varuhusen. Ovanstående information har legat till grund för våra förslag om var Fallföretaget 
X bör sälja sina produkter.  
 
När väl ett företag har identifierat intressanta försäljningskanaler måste beslut fattas om 
vilken eller vilka kanaler som är de mest lönsamma för företaget att använda. (Kotler et al, 
2005, sid 880) Under nästkommande rubrik följer en analys och diskussion om vilka 
distributionskanaler som är lämpliga för Fallföretaget X att använda sig av. Exempel på 
distributionskanaler som kommer att utredas är fristående butiker, integrerade leverantörer, 
varuhus och Internet (Hedén & McAndrew, 2005, sid 60-64). 
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5.2.3 Identifiering och utvärdering av aktuella och tänkbara återförsäljare 
En del företag väljer att ha sina produkter till försäljning jämsides med sina konkurrenter, 
andra utesluter helt de kanaler som redan används av konkurrerande bolag. (Kotler et al, 2005, 
sid 872) Fallföretaget X är ett företag som gärna ser att deras sortiment finns hos 
återförsäljare som säljer andra väletablerade varumärken som exempelvis Filippa K och 
Camilla Norrback. (Intervju med Fallföretaget Xs grundare, 2009-04-27) 
 
Med tanke på den grad av kundservice som Fallföretaget X bör ha möjlighet att erbjuda sina 
konsumenter, samt med vilka andra varumärken som företaget vill förknippas med har 
följande aktuella och tänkbara butiker valts att granskas; Drömma, Åhléns, Hildur samt den 
frivilliga fackkedjan Desam.  
 

5.2.3.1 Drömma 
Drömma kan ses som en fristående butik, då det är en enmansbutik med ett unikt koncept som 
har en egen profil. (Hedén & McAndrew, 2005, 60) Fristående butiker riktar sig ofta till en 
specifik målgrupp där word-of-mouth spelar en avgörande roll. Det är inte ovanligt att de 
fristående butikerna dessutom är nischade. (Berman & Evans, 2007, sid 105-107) Drömma är 
en butik vars huvudsyfte är att vara en plattform för nya svenska designers. Ungefär 50 
procent av sortimentet utgörs idag av ekologiska varumärken och därav kan butiken sägas 
vara nischad. Totalt sett finns det ett 20-tal varumärken representerade i butiken. Den för 
tillfället mest etablerade designern är Camilla Norrback. Butikens målgrupp är allt ifrån tjejer 
i 20-årsåldern till kvinnor i 35- årsåldern och äldre. (Intervju med Lotta Wartel, 2009-04-30) 
 
Som framgår i den utförliga beskrivningen av Fallföretaget X i empirikapitlet kommer 
företagets produkter att finnas till försäljning i butiken Drömma med start hösten 2009. 
(Intervju med Fallföretaget Xs grundare, 2009-04-27) Vi anser att Drömma är en lämplig 
säljkanal för Fallföretaget X att inledningsvis använda sig av. Det krävs dock att företaget 
också har sina produkter till försäljning via andra distributörer, då vi anser att butiken inte 
täcker upp för hela målgruppen. Drömma har funnits sen år 2005 (Intervju med Lotta Wartel, 
2009-04-30) och har av den anledningen idag en trogen och stabil kundgrupp. Kundgruppen 
har onekligen ett genuint intresse för ekologiska kläder med design, då den övervägande delen 
av butikens sortiment utgörs av ekologiska varumärken. Utan att vara dömande anser vi dock 
att Fallföretaget Xs huvudsakliga målgrupp inte nås via den här kanalen. Vi tror dels att 
Drömmas kundkrets är lite för estetiskt lagd, dels att de inte har en tillräckligt hög inkomst. 
Drömma är annars en ultimat butik med tillgång till personlig försäljning av Fallföretaget Xs 
produkter, då ägaren till butiken har ett renodlat intresse för ekologiska kläder och bär på 
mycket kunskap inom området. 
 

5.2.3.2 Åhléns 
Det går i huvudsak att urskilja två olika typer av varuhus. I det ena fallet, som också är det 
traditionella sättet, är det ägaren för varuhuset som står för inköp samt försäljning av 
varuhusets sortiment. I det andra fallet är det detaljisterna själva som driver sina butiker och 
då också står för den ekonomiska risken som det innebär. (Hedén & McAndrew, 2005, sid 62-
63). Åhléns är exempel på ett traditionellt varuhus som idag är ett av Sveriges ledande 
detaljhandelsvaruhus. Åhléns målgrupp utifrån externa varumärken sett är otroligt bred. Den 
sträcker sig ifrån den unga tonårstjejen till den äldre dressade damen. I Åhléns sortiment ingår 
varumärken som Acne och Filippa K. I dagsläget återfinns inget ekologiskt varumärke i deras 
produktsortiment, men det skulle vara av intresse att ta in om det fanns något som passade det 
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övriga sortimentet designmässigt. (Intervju med Katarina Tisell, 2009-05-04) Åhléns har en 
vision, ett mål, om att i framtiden kontinuerligt etablera och förvärva nya varuhus i Sverige, 
Norge samt i Östersjönsregionen. (Åhléns, 2009-05-04)  
 
Vi anser Åhléns vara den ultimata återförsäljaren för Fallföretaget Xs ekologiska sortiment. 
Varuhuset Åhléns täcker upp för i stort sett hela Fallföretaget Xs målgrupp och säljer 
dessutom konkurrerande varumärken, inom det högre prissegmentet. Betydelsen av Åhléns 
försäljning av andra varumärken inom det högre prissegmentet bidrar till att kunderna på 
Åhléns har en relativt hög inkomst. I analysens tidigare del konstaterade vi att de med högre 
inkomst också hade ett större intresse för ekologiska produkter. Därav stärks ytterligare vår 
tro om Åhléns som den ultimata säljkanalen. Om försäljning via Åhléns skulle bli aktuellt 
inom en snar framtid behöver dessutom inte Fallföretaget X, än så länge, konkurrera med 
andra ekologiska varumärken utan de blir ensamma i sitt slag. Fördelarna med Åhléns som 
distributionskanal är många, exempelvis ger Åhléns också sina externa varumärken en viss 
yta i varuhuset. Fallföretaget X har därmed chans att kunna ge konsumenterna en helhetsbild 
av företagskonceptet samt se till att information om den ekologiska produktionen finns 
tillgänglig. Nackdelen är dock att det inte finns möjlighet till lika hög grad av personlig 
försäljning som exempelvis i den fristående butiken Drömma.  
 

5.2.3.3 Hildur 
Internet ses idag som en relativt ny säljkanal vilken har vuxit sig allt starkare på senare år. De 
företag som idag finns tillgängliga på Internet har möjlighet att oupphörligt presentera ett 
uppdaterat och aktuellt produktsortiment för sina konsumenter. Internet som säljkanal når 
även ut till en otroligt stor och bred grupp individer och är också en bra kanal i ett företags 
expansionsfas, då exempelvis en webbsida kan användas för att förstärka varumärkets 
budskap. (Hedén & McAndrew, 2005, sid 64) 
 
 
Hildur är en renodlad näthandelsbutik med huvudsyfte att underlätta för den medvetna 
konsumenten att hitta produkter framtagna på ett estetiskt, ekologiskt, ekonomiskt och etiskt 
sätt. (Hildur, 2009-05-05) Webbutikens målgrupp är kvinnor i 25-50 årsåldern som är 
miljömedvetna utan att vara experter. (Mailkontakt med Annika Gillholm, 2009-05-08) I 
sortimentet finns varumärken som Spirit of Maya och Camilla Norrback. Fallföretaget X 
menar själva att Hildur är en intressant försäljningskanal. Vi är dock inte helt eniga i valet av 
Hildur som kanal. Vi har tidigare benämnt ekologiska kläder som en framtida statusvara. Vi 
tror helt enkelt inte att den köpstarka delen av målgruppen hittas via den här kanalen. 
Webbsidan känns för riktad. Om försäljning via webbutiken Hildur inte kostar företaget för 
mycket pengar anser vi det ändå vara ett bra komplement till de övriga säljkanalerna.  
 
I omvärldsbeskrivningen tog vi upp att distanshandeln ökar i Sverige även under den rådande 
lågkonjunkturen. (Dagens Handel, 2009-04-08) Trots att vi inte benämner Hildur som den 
ultimata Internetbutiken för företagets produkter anser vi Internet vara en säljkanal vital att 
satsa på. Vi tror exempelvis att den egna webbshopen (Intervju med Fallföretaget Xs säljare, 
2009-04-20) kommer att generera stor lönsamhet i framtiden. Ett annat förslag på en 
webbshop som Fallföretaget Xs skulle kunna använda sig av är kotur.se. Internet som 
säljkanal gäller dock än så länge endast för den yngre målgruppen, vilket framkom ur 
resultatet från enkätundersökningen. Dessvärre verkar konsumenterna kräva en hel del för att 
de ska välja Internet som säljkanal. Det framkom bland annat från enkätundersökningen att 
konsumenterna vill ha ett bättre pris samt bättre villkor gällande leverans, betalning och 
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returer för att de ska välja Internet som kanal. För de som studerar är Fallföretaget Xs tanke 
att Mecenat här ska bidra till ett bättre pris, då det är ett företag som erbjuder studenter olika 
typer av rabatter (Intervju med Fallföretaget Xs grundare, 2009-04-27). Studerande ser vi 
dock inte som den huvudsakliga målgruppen då studenter ofta har en relativt låg inkomst. För 
att få konsumenterna att börja vilja handla på Internet krävs förutom ovannämnda faktorer 
också att det är bekvämt och att det finns ett brett sortiment representerat (Berman & Evans, 
2007, sid 180, 207). Fallföretaget X bör fundera på att vidta följande åtgärder för att kunna 
locka målgruppen till att oftare vilja handla på deras webbshop; 
 

• Tydligare bilder på produkterna, gärna med möjlighet till förstoring av exempelvis 
mönster, detaljer och färger. 

• Tillägg av funktionen ”blogg-bild”. Funktionen gör det möjligt för bloggare att plocka 
hem en länk för att sedan kunna hänvisa till produkten via sin blogg. Genom 
användandet av en ”blogg-bild” ges möjlighet till gratis marknadsföring. 

 
Ett annat alternativ för att öka intresset för Fallföretaget Xs produkter är att skicka ut 
provplagg till både bloggare och press. Det har konstaterats att för produkter som exponeras i 
modemagasin och/eller på olika typer av bloggar tenderar efterfrågan och därmed 
försäljningen att öka.  
 
Det har noterats att det generellt sett är fler kvinnor än män som väljer Internet som 
inköpskanal och det finns också studier som visar på att Internetanvändandet minskar med 
åldern, men däremot ökar med inkomsten. (Berman & Evans, 2007, sid 180, 207) Vi håller 
dock inte helt med om det här då vi genom resultatet från enkäten fått en annan bild. Av 
förklarliga skäl ökar normalt sett lönen med åldern. Genom enkäten framkom det dock att ju 
äldre kunderna blir desto mindre intresserade är de av att handla på Internet. Det är 
naturligtvis en tolkningsfråga vad Berman & Evans (2007) menar med hög inkomst, men 
enligt vårt resultat av enkätundersökningen visades ett minskat intresse för att handla på 
Internet vid en lön över 30 000 kr per månad.  
 

5.2.3.4 Desam 
Fallföretaget X hoppas på att i framtiden eventuellt ha ett samarbete med den frivilliga 
fackkedjan Desam och att därmed finnas med som det ekologiska varumärket i deras 
sortiment. (Intervju med Fallföretaget Xs säljare, 2009-04-20) Det här är dock något som vi 
helt tar avstånd till. Efter att ha granskat några av de butiker som ingår i den frivilliga 
fackkedjan anser vi inte Desam vara en aktuell kanal för Fallföretaget X att använda sig av. 
Butiken Modeff på Torp köpcentrum är en butik som ingår i den frivilliga fackkedjan. Vi har 
dock inte haft möjlighet att granska alla butiker som ingår, men om Modeff kan ses som en 
typbutik anser vi fackkedjan vara fel kanal för Fallföretaget X att använda sig av, då den 
enligt oss riktar sig till en helt annan målgrupp.  
 

5.2.4 Val av säljkanaler 
Som beskrivits i analysen ovan anser vi Drömma, Åhléns, Hildur samt den egna webbshopen 
vara bra kanaler för Fallföretaget X att introduktionsvis använda sig av. Utöver dem har vi 
dock ett antal återförsäljare i Göteborgsregionen som vi anser vara av intresse för 
Fallföretaget X att själva studera lite närmare. Med tanke på att Fallföretaget X i stort sett ser 
det som en fördel att ha sina produkter till försäljning bredvid sina konkurrenter har vi även 
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haft det i beaktning vid diskussion av följande förslag på återförsäljare; Mouche, NK 
Designers, NK Mode, Grace, Solo och Venti Nove.  
 
Vi tror oss kunna säga att i ovannämnda butiker återfinns Fallföretaget Xs huvudsakliga 
målgrupp. Det är köpstarka kvinnor i åldrarna 20-45 år med ett stort intresse för kläder och 
mode. Vi anser Fallföretaget X vara så pass starka designmässigt att de uteslutande bör 
konkurrera med de större svenska modeföretagen, vilka också återfinns i ovannämnda butiker.  
 
Fallföretaget X har som mål att år 2013 ha öppnat egna konceptbutiker. (Fallföretaget Xs 
marknadsplan, 2009, sid 5-6) I framtiden kan därför en annan typ av distributionskanal vara 
av intresse, nämligen att integrera som en egen leverantör ut i detaljistledet. Det går att agera 
integrerad leverantör på flera olika sätt, exempelvis genom flagship stores eller shop-in-shops 
(Hedén & McAndrew, 2005, sid 61-62). För Fallföretaget X anser vi att båda alternativen kan 
komma att bli av intresse när varumärket etablerat sig på den svenska modemarknaden. 
 

5.3 Förslag på lämpliga strategier 
Förståelse för och kännedom om ett företags konkurrenter bidrar till insikt om eventuella 
konkurrensfördelar. Följande fyra steg är en förenklad modell över hur en konkurrentanalys 
kan gå till; identifiering av konkurrenterna, definiering av konkurrenternas storlek, målgrupp, 
image och position på marknaden, utvärdering av konkurrenterna samt utveckling av en 
konkurrentstrategi. (Aaker, 2008, sid 38-45) 
 

5.3.1 Identifiering av konkurrenterna 
I empirikapitlet klargjordes att Fallföretaget Xs två huvudkonkurrenter identifierats till Filippa 
K och Camilla Norrback. (Intervju med Fallföretaget Xs grundare, 2009-04-27) De två 
företagen är olika typer av konkurrenter till Fallföretaget X. Filippa K är en konkurrent med 
avseende på design och kvalitet (Filippa K, 2009-04-23) medan Camilla Norrback är en 
konkurrent på grund av att hon designar och säljer ekologiska modekläder (Mailkontakt med 
Maria Sundvik, 2009-04-24). Vi valde att ta med båda företagen som konkurrenter då 
Fallföretaget X är ett företag som designar, producerar och säljer etiska modekläder med 
fokus på design och kvalitet. (Fallföretaget Xs marknadsplan, 2009, sid 5) 
 

5.3.2 Utvärdering av konkurrenterna 
Det är stor skillnad mellan de två konkurrenterna. Filippa K är både större, äldre och mer 
väletablerat än Camilla Norrback. Filippa K säljer också i dagsläget sina produkter både i 
egna konceptbutiker och hos oberoende återförsäljare (Filippa K, 2009-04-23) medan Camilla 
Norrback än så länge bara säljer sina produkter genom oberoende butiker. (Mailkontakt med 
Maria Sundvik, 2009-04-24) Det kan dock sägas att de båda konkurrenterna till viss del 
tillfredsställer samma segment, då båda företagen har som mål att tillgodose den medvetna 
kvinnan med ett intresse för design, stil och kvalitet.  
 
Filippa K startade sin expansion utanför Sverige år 2000 och sedan dess har den bara 
fortskridit. (Filippa K, 2009-04-23) I dagsläget finns totalt sett Filippa Ks produkter 
representerade hos drygt 750 återförsäljare världen över. (Filippa K, 2009-05-03) Camilla 
Norrback som istället grundades år 1999 finns i dag etablerad i 12 länder runt om i världen. 
(Mailkontakt med Maria Sundvik, 2009-04-24) Camilla Norrback har dock som mål att i 
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framtiden finnas etablerad på så många marknader som möjligt. (Mailkontakt med Maria 
Sundvik, 2009-05-04) 
 
De två konkurrenterna är ledande företag på den svenska modemarknaden. De finns även med 
som aktörer internationellt sett och båda satsar på en fortsatt expansion. Fallföretaget X är ett 
företag med liknande framtidsplaner och därför är det av intresse att utreda konkurrenternas 
strategier. Fallföretaget Xs mål att inom fem år vara ett av Sveriges starkaste etablerade 
varumärken inom medveten design, gör konkurrenterna intressanta att granska för att kunna 
dra lärdom av framgångsrika strategier samt för att kunna utesluta mindre lyckade 
tillvägagångssätt.  
 

5.3.3 Utveckling av en konkurrentstrategi 
När ett företags huvudkonkurrenter identifierats och utvärderats måste företaget utforma 
strategier för att skapa sig en konkurrenskraftig position ute på marknaden. Företaget bör ha 
kännedom om konkurrenternas strategier för att kunna definiera och utforma sina egna. 
(Aaker, 2008, sid 38-45) Följande är exempel på strategier som har identifierats; 
differentiering, fokusering och imitatör/nisch. (Bradley, 2003, sid 90-100) 
 
Vi anser att Camilla Norrback i huvudsak använder differentiering som strategi. 
Differentiering innebär att ett företag satsar på att utveckla en högt särskiljande produktlinje. 
(Kotler et al, 2005, sid 504) Differentiering sker då en produkt uppfattas som unik och genom 
sin unicitet vinner marknadsandelar. Camilla Norrbacks unika design och utveckling av 
produktlinjen ”Ecoluxury” (Mailkontakt med Maria Sundvik, 2009-04-24) menar vi alltså 
ligger till grund för företagets val av strategi. Camilla Norrback har genom sin känsla för 
detaljer och sitt intresse för miljön kunnat differentiera sig både genom sin speciella design 
och genom sin exklusiva service. Med service menar vi då det upplevda mervärde som skapas 
hos kunden genom användandet av en ekologisk produktion. 
 
Fokusering går ut på att ett företag koncentrerar sig på att tillgodose ett fåtal segment på 
marknaden, snarare än att satsa på att tillfredsställa hela marknaden. (Kotler et al, 2005, sid 
504) Den specifika kundgruppens efterfrågan och behov avläses och företaget ser därefter till 
att presentera ett skräddarsytt koncept för det valda segmentet. (Van Weele, 2005, sid 141) 
Filippa K anser vi därför vara ett företag som använder sig av strategin för fokusering. 
Företaget har en relativt bred målgrupp då deras produkter tack vare sin design faller många i 
smaken då de kombinerar tidlös enkelhet med modern design. Filippa Ks koncept är något 
som återkommer frekvent i de egna butikerna och de har möjlighet att erbjuda kunden ett 
fullskaligt sortiment med potential till inköp av en fullbordad outfit.  
 
Fallföretaget X kan till skillnad från sina konkurrenter istället ses som ett nischföretag. Som 
ett alternativ till att tillgodose hela marknaden eller stora delar av den bör Fallföretaget X 
välja att rikta sig mot ett visst segment. (Aaker, 2008, sid 143-144) Det är inte ovanligt att det 
är små företag som väljer att agera nischföretag och då med fokus på små skyddade 
marknadsnischer som är avskilda, lönsamma och där de är ensamma i sitt slag. (Bradley, 
2003, sid 102) Genom att agera nischföretag är det lättare att kunna tillgodose kundernas 
behov och efterfrågan och därmed även skapa ett mervärde för kunden. I dagsläget är dock 
inte efterfrågan av ekologiska modekläder allt för stor. Vi menar att det av den anledningen är 
väsentligt för Fallföretaget X att redan nu upprätta hållbara strategier för att när marknaden 
växer ha möjlighet att snabbt kunna ta marknadsandelar och etablera sig som en av de största 
aktörerna på marknaden. Den ideala nischmarknaden beskrivs ofta som en marknad 
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tillräckligt stor för att vara lönsam och som dessutom har tillväxtpotential (Kotler et al, 2005, 
sid 520-525), vilket är precis vad vi menar att den ekologiska modemarknaden har. 
  
Genom tillämpning av nischstrategin överlever ofta de små företagen dessutom längre, då de 
genom strategin undviker att konkurrera med de större lågprisaktörerna på marknaden. 
(Bradley, 2003, sid 102) Fallföretaget Xs produkter ligger på en prisnivå som gör att 
lågprisaktörerna aldrig direkt kommer att kunna vara konkurrenter på det sättet. Däremot har 
Fallföretaget X valt att konkurrera med de ledande modeföretagen på marknaden, vilket vi 
anser vara en bra strategi med tanke på företagets framtidsvisioner om att inom en snar 
framtid vara bland de fem ledande ekologiska varumärkena på marknaden. Det är inte heller 
ovanligt att ett nischföretag kan bidra till att ett mervärde skapas hos kunden (Aaker, 2008, 
sid 143-144). Fallföretaget X har möjlighet att bidra med ett mervärde för kunden genom att 
kläderna utöver designen också mestadels är ekologiskt framställda.  
 

5.4 De fyra P:na – en sammanfattande analys 
För att ett företag ska kunna göra en lyckad integration framåt in i detaljistledet är det 
onekligen av stor betydelse, förutom identifiering av ett företagets målgrupp, också att 
bestämma företagets position och ställning på marknaden. Vi valde därför att i den teoretiska 
referensramen ha marknadsföringsmixen (Kotler et al, 2005, sid 34) som en övergripande 
teori för vår studie. Marknadsföringsmixen är uppbyggd av de fyra P:na; produkt, pris, plats 
och påverkan och grundar sig på förståelsen för ett företags konsumenter (Jobber, 2007, sid 
18). Marknadsföringsmixen används bland annat av företag vid utformning av taktiska 
strategier. 
 
Utifrån ett konsumentperspektiv har vi i uppsatsen lämnat förslag på utformning och val av 
samtliga av de fyra P:na. Vi har exempelvis utifrån genomförd enkätundersökning kunnat 
kartlägga Fallföretaget Xs huvudsakliga målgrupp, genom att ta reda på konsumenters 
beteenden och attityder till ekologiska kläder. Ekologiska kläder har vi med hjälp av 
marknadsföringsmixen kunnat härleda till benämningen produkt. Vi har också i studien fått 
fram vad det är som i huvudsak påverkar en konsument vid beslut om köp. Ur resultatet från 
enkätundersökningen kunde vi exempelvis konstatera att personlig försäljning är viktigt vid 
försäljning av ekologiska kläder. Vad gäller påverkan har vi i uppsatsen också fått reda på vad 
som krävs för att en konsument ska välja Internet som säljkanal. Det framkom exempelvis av 
enkätundersökningen att vid köp över Internet krävde konsumenterna bland annat ett bättre 
pris, därav har även prisets betydelse nämnts i uppsatsen. Platsen innefattar valet av 
försäljningskanaler (Jobber, 2007, sid 21), vilket vi i uppsatsens slutskede diskuterade, 
analyserade och slutligen presenterade lämpliga förslag på för Fallföretaget X.  
 
Det finns dock ett antal faktorer som kännetecknar en effektiv marknadsföringsmix nämligen; 
matchning av konsumenternas behov, skapandet av konkurrensfördelar samt samman-
smältning och överensstämmelse med företagets övriga resurser. (Jobber, 2007, sid 21-23) Vi 
anser oss ge Fallföretaget X, genom läsning av vår rapport, en djupare inblick i konsumenters 
inställning till att handla ekologiska modekläder. Genom granskning av konkurrenterna ges 
även en ökad förståelse för dem och deras strategier, vilket är en fördel för Fallföretaget X vid 
inträde på den svenska modemarknaden. Vi anser Fallföretaget X dessutom kunna erbjuda 
sina konsumenter produkter med ett mervärde, eftersom kläderna de säljer är ekologiskt 
producerade utan avkall på design. Det som slutligen är det avgörande för en samman-
hängande mix är en komplett sammansmältning av ovannämnda element (Jobber, 2007, sid 
21-23). 
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Olika företag har olika sätt att lyckas på (Bradley, 2003, sid 102) och det är svårt för oss att i 
förväg avgöra helt vilka strategier som för Fallföretaget X är de mest lönsamma. Vi hoppas 
dock genom den information och de förslag som vi i uppsatsen har presenterat kunna bidra 
med idéer och lösningar till hur Fallföretaget Xs fortsatta integration in i detaljistledet kan 
komma att se ut.  
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6. Slutsatser 
 
I det här kapitlet besvarar vi de problemformuleringar som legat till grund för uppsatsens 
syfte och utförande.  
 
Vilken är Fallföretaget Xs huvudsakliga målgrupp?  
 
Resultatet från enkätundersökningen har lett fram till att följande definition av målgruppen 
har utformats; 
  

”Yrkesarbetande kvinnor i åldersintervallet 20-45 år som har ett intresse för mode och 
kvalitet. Med avseende på Göteborgsregionen bor de i huvudsak i de centrala delarna av stan 
eller i de finare områdena runt stadskärnan. De är högre medelinkomsttagare och de handlar 

i snitt kläder varje månad”. 
 
Vi valde att definiera den huvudsakliga målgruppen enligt ovanstående då vi ansåg det vara 
av betydelse för Fallföretaget X att ha ett tydligt segment på marknaden att rikta sina resurser 
mot. Anledningen till varför vi valde att avgränsa den huvudsakliga målgruppen inom 
ovanstående åldersintervall var bland annat därför att det ur enkätundersökningen 
framkommit att de som var 50 år eller äldre var mindre positiva till ekologiska material i 
kläder. Utifrån de plagg som vi har tagit del av ur Fallföretaget Xs kollektion anser vi även 
avgränsningen vara relevant med tanke på plaggens design och utformning. 
 
Vad gäller målgruppens inkomst har vi vid ett flertal tillfällen konstaterat att den är av 
betydelse för intresset av Fallföretaget Xs ekologiska sortiment. Vid jämförelse med 
konkurrenterna samt vid granskning av resultatet från enkäterna menar vi att det för företaget 
eventuellt skulle kunna gå att göra en prisökning, då vi vågar påstå att den huvudsakliga 
målgruppen inte är särskilt priskänslig. En prisökning tror vi kan bidra till ett ökat intresse för 
företagets produkter.    
 
Vilka är de rätta kanalvalen gällande försäljning och distribution för Fallföretaget X? 
 
Vi anser det vara väsentligt att val av försäljningskanal görs bland annat efter företagets 
möjligheter att presentera varumärket i butiken. Gällande ekologiska kläder tror vi att det är 
extra viktigt att kläderna exponeras på rätt sätt, de måste väcka ett intresse hos kunden. Val av 
kanal måste också göras utifrån där det finns personal som har möjlighet att informera 
konsumenterna om de ekologiska klädernas fördelar.  
 
Vi anser Drömma, Åhléns, Hildur samt den egna webbshopen vara lämpliga förslag på 
försäljningskanaler för Fallföretaget X att inledningsvis använda sig av. Utöver dem har vi 
följande förslag på återförsäljare i Göteborgsregionen; Mouche, NK Designers, NK Mode, 
Grace, Solo och Venti Nove.  
 
I framtiden kan dock en annan typ av distributionskanal komma att bli av intresse för 
Fallföretaget X, nämligen att integrera som en egen leverantör in i detaljistledet. Företaget har 
som mål att inom fyra år ha öppnat egna konceptbutiker. Det går således att agera integrerad 
leverantör på flera olika sätt, exempelvis genom flagship stores eller shop-in-shops. För 
Fallföretaget X anser vi båda alternativen vara av intresse när det blir aktuellt att agera 
återförsäljare på egen hand.  
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För att i allmänhet öka intresset för Fallföretaget Xs produkter vid etablering på den svenska 
modemarknaden skulle eventuellt ett alternativ kunna vara att gå ut med en företagsstory. 
Storytelling är något som ofta skapar en nyfikenhet och en vilja att ta reda på mer om ett 
varumärke, vilket i sin tur förhoppningsvis leder till att ett nytt behov skapas hos 
konsumenterna.  
 
Vilka strategier är lämpliga för ett modernt ekologiskt modeföretag som Fallföretaget X 
att tillämpa för att göra en lyckad integration framåt in i detaljistledet? 
 
Med avseende på de strategier som konkurrenterna har valt att använda sig av tycker vi att 
Fallföretaget X borde använda sig av strategin imitatör/nisch, då företaget bör välja att i 
huvudsak rikta sig mot ett visst segment på marknaden, den definierade målgruppen.  
 
Ännu ett förtydligande till förslag av strategi har med formuleringen av den ideala 
nischmarknaden. Den beskrivs ofta som en marknad tillräckligt stor för att vara lönsam och 
som dessutom har tillväxtpotential, vilket är precis vad vi tror att den ekologiska 
modemarknaden har kapacitet till att göra. 
  
En annan intressant strategi är att Fallföretaget X valt att konkurrera med två av de ledande 
modeföretagen i Sverige. Vi anser valet av de två huvudsakliga konkurrenterna vara en bra 
strategi med tanke på företagets framtidsvisioner om att inom en snar framtid vara bland de 
fem ledande ekologiska varumärkena på marknaden.  
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7. Avslutande diskussion 
 
I kapitlet diskuterar vi bland annat olika företeelser som dykt upp under tiden som vårt 
uppsatsskrivande framskridit. Vi resonerar också kring uppsatsens tillförlitlighet och 
presenterar till sist förslag på vidare forskning inom problemområdet.  
 

7.1 Reflektioner av uppsatsskrivandet  
I januari år 2009 fick vi i uppdrag, av Miljöbron tillsammans med Fallföretaget X, att utreda 
förslag på lämpliga distributionskanaler och strategier för Fallföretaget X att tillämpa när en 
integration framåt in i detaljistledet blir ett faktum. Beslutet om att anta uppdraget var givet då 
vi båda hade, och fortfarande har, ett genuint intresse för ekologiska produkter. Det kändes 
aktuellt att utreda de ekologiska klädernas framtida utveckling då det bland annat sägs av 
analytiker att trots lågkonjunkturen kommer det att för nischföretag fortsätta bra. Lyckas 
Fallföretaget X integrera framåt trots den hårt drabbade ekonomin är det garanterat ett företag 
att räkna med i framtiden.  
 
Våra problemformuleringar var från början uppdelade i ett huvudproblem följt av två 
delproblem. I samband med att uppsatsen närmade sig sitt slut förändrades dock vår syn på 
uppdelningen. Vi ansåg att problemen växt och blivit allt mer storleksmässigt lika, vilket 
ledde till omstrukturering av problemformuleringarna.  
 
Under processens gång har vi upplevt att många företag varit otroligt intresserade och villiga 
att ställa upp på intervjuer. Därav blev det fler genomförda intervjuer än vad som var planerat 
från början. Fallföretaget X bidrog också med flera kontaktpersoner, vilket gjorde det enklare 
för oss att nå de personer med de rätta positionerna direkt. På så sätt sparades också mycket 
tid. 
 
Det har varit både intressant och lärorikt att fullfölja uppdraget. Vi har lärt oss mycket om 
bland annat ekologiska produkters innebörd och dess framtida betydelse. Vi kan båda två lova 
att nästa gång vi står inför ett val mellan ett vanligt producerat plagg och ett ekologiskt 
alternativ kommer vi båda garanterat att välja det ekologiska plagget.  
 

7.2 Uppsatsens tillförlitlighet 
Vi bedömer att vår uppsats genomgående karaktäriseras av en acceptabel tillförlitlighetsnivå, 
både med avseende på reliabiliteten och på validiteten. Vi är medvetna om att om vi som 
forskare byttes ut, finns det en risk att ett annat resultat hade presenterats. Därav menar vi att 
vi under processens gång har haft en ambition om att uppnå en god reliabilitetsnivå snarare än 
att studien karaktäriseras av en hög tillförlitlighet. Enkätundersöknings höga mätsäkerhet i 
kombination med att våra intervjufrågor kontinuerligt granskades både av vår handledare 
samt även av en oberoende testperson, innan vi begav oss ut på fältet, menar vi bidrar till att 
uppsatsens tillförlitlighet ändå kan ses som godtagbar.  
 
Vad gäller enkätundersökningen anser vi att vårt val av urval både är positivt och negativt. Vi 
bedömer att vi genom urvalet fick ett jämt och brett åldersspann, dock med något få i 
åldersintervallet 41-50 år. Eftersom vi valt att utesluta kvinnor i 46-årsåldern och äldre ur 
Fallföretaget Xs huvudsakliga målgrupp hade det dock varit bra om vi hade haft tyngre 
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statistik som också påvisade vårt synsätt. Användandet av statistikprogrammet Attityd, 
Version 2, menar vi även har lett till att enkätundersökningens resultat är av högsta 
noggrannhet. Vi anser att studiens tillförlitlighet inte hade kunnat vara lika hög om vi själva 
istället hade behandlat enkätsvaren manuellt. För att se till reliabilitetsnivån ytterligare tog vi 
under intervjuerna skriftliga anteckningar samtidigt som vi spelade in samtalen med hjälp av 
en diktafon.  
 
Vi anser även att vi lyckats mäta det som var avsett att mätas i studien. Vi vågar därför säga 
att vår studie är giltig och då med avseende på validitetsnivån. Vid analys av resultatet kom vi 
dock fram till att vi i enkätundersökningen även kunde ha haft med följande frågor; 
”Påverkas du av att andra köper ekologiska produkter?” och ”Om du ska köpa ekologiska 
kläder, vart vill du kunna handla dem då?”. Svaret på frågorna hade varit intressant att 
analysera, då vi i analysen diskuterade hur inköp av ekologiska kläder ska kunna öka samt var 
Fallföretaget X bör sälja sina produkter. Fråga 8 i enkäten handlade om hur mycket 
konsumenterna kunde tänka sig att betala för en baströja av god kvalitet i trikå, då frågan inte 
ledde till att några intressanta siffror presenterades valde vi att avstå från att ha med frågans 
resultat vidare i uppsatsen. 
 
Vad gäller den teoretiska referensramen, har vi i huvudsak använt oss av klassiska teorier av 
kända författare. Vi anser oss ha hittat teorier som känns aktuella med avseende på vårt syfte, 
då de har kunnat användas på ett verklighetstroget sett. De flesta av våra källor är dessutom 
publicerade bara för några år sedan. Vid införskaffning av material från exempelvis 
elektroniska källor har vi varit noggranna med att se till textens innehåll samt bakgrund innan 
vi har tagit del av dess innebörd.  
 
Större delen av den beskrivning som finns av Fallföretaget X i empirikapitlet bygger på 
sekundärdata hämtad från företagets egna marknadsplan. Därav kan den här delen av 
uppsatsen anses vara en aning vinklad. Vi har dock valt att komplettera den insamlade 
informationen från marknadsplanen tillsammans med bland annat intervjuer med anställda på 
företaget. Tack vare det anser vi oss ändå ha kunnat hålla en tillförlitlig nivå genom hela 
studien. Hade uppsatsen varit mer omfattande hade vi naturligtvis försökt samla in materialet 
på egen hand.  
 

7.3 Förslag till vidare forskning 
Vi har i vårt uppsatsskrivande haft som utgångspunkt att i slutändan kunna besvara våra 
problemformuleringar. Vi var därför tvungna att begränsa vår studie med avseende på bland 
annat analys av konkurrenterna. Därav gjorde vi inte någon djupare analys av Fallföretaget Xs 
två huvudkonkurrenter och vi anser därför att det skulle kunna vara ett förslag till framtida 
forskning. På grund av antalet högskolepoäng som uppsatsen omfattar valde vi också att 
fokusera på Göteborgsmarknaden, vi ser därmed att ett annat förslag på vidare forskning 
skulle kunna vara att se på Fallföretaget Xs möjligheter till etablering i exempelvis Stockholm 
eller i någon annan storstad i Europa. Vi har i vår studie heller inte undersökt mängden 
ekologiskt material som krävs för att få märka ett plagg med en ekologisk märkning, därför är 
också ett förslag på vidare forskning att ta reda på vad som krävs för att få märka ett plagg 
som ekologiskt och också vad som krävs av ett företag för att få kalla sig ekologiskt. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide - Intervju med Fallföretaget Xs grundare, 2009-04-27 
 

1. Vad är ekologiskt för dig? 
 
2. Hur ser du på ekologiska produkters utveckling och framtid? 
 
3. Vad i Fallföretaget Xs produkter är ekologiskt? 
- Hur mycket är ekologiskt? 
 
4. Har ni någon speciell märkning på era kläder som visar att de är ekologiska och/eller 

etiskt rätt framställda? 
 
5. Hur garanterar ni att plagget verkligen är ekologiskt producerat? 

 
6. I vilka länder sker den största delen av er produktion? 

 
7. Hur kontrollerar ni att fabrikerna ni anlitar uppfyller era krav? 

 
8. Hur har responsen varit ute på marknaden? 
- Tror du att den finansiella krisen som i dag präglar vårt samhälle har påverkat? 

 
9. Har Fallföretaget X satt upp några krav hos sina återförsäljare? 
- Vad i så fall? 

 
10. Var ser du helst att Fallföretaget Xs produkter säljs? 
- Vilken typ av butik/varuhus? 
- Varför? 
 
11. Hur ser du på Internet som försäljningskanal? 
 
12. Vad är anledningen till varför ni valt att sluta sälja era produkter via 

postorderföretaget Ellos? 
 

13. Kan du beskriva Fallföretaget Xs målgrupp? 
 

14. Vilka är Fallföretaget Xs största konkurrenter? 
 

15. Hur tror du Fallföretaget Xs ser ut om 5 år/10 år? 
- Storlek, butiker, expansion, design, ekologiskt? 
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Bilaga 2 
Sammanställning av intervju med Fallföretaget Xs grundare, 2009-04-27 
 
För Fallföretaget X är ekologiska produkter generellt sätt produkter som tar hänsyn till 
miljömässiga aspekter. Exempelvis kan det vara närproducerade produkter, vilka bidrar till en 
kortare transportväg. Ett annat exempel kan vara användning av en råvara som är certifierad 
och/eller kontrollerad. I den grad det är möjligt använder Fallföretag X 100 procent ekologiskt 
certifierade material i sina produkter. I de fallen då det inte är möjligt att få materialen 
certifierade görs noggranna studier. Studierna går ut på att titta på bland annat hur 
produktionen ser ut, hur infärgningen går till eller om det exempelvis är en träfiber tar 
företaget reda på vart trädet kommer ifrån etcetera. Generellt sätt kan sägas att Fallföretaget X 
inte jobbar med något ”vanligt tyg”, utan alla material är mer eller mindre miljövänliga ur 
någon aspekt. Totalt sett menar Fallföretaget Xs grundare att deras produkter består av mellan 
50-90 procent ekologiskt certifierat material beroende på säsong. Eftersom det är enklast att få 
certifierad bomull är det också betydligt lättare att ha fler produkter certifierade på våren, då 
de flesta plagg ofta består av 100 procent bomull. På vintern är det desto svårare på grund av 
att fler material vanligtvis då måste inkluderas. 
  
Fallföretaget X använder sig främst av Oeko-tex och GOTS-märkta textilier. Genom de två 
standarderna är det fabrikerna och produktionsenheterna som är certifierade vad gäller deras 
utsläpp. Genom att de då inte kan använda sig av råvaror som avger giftiga utsläpp måste 
producenterna också köpa in råvaror som är producerad på ett bättre sätt. Fallföretaget X 
kontrollerar sina producenter genom att ta del av certifikaten samtidigt som de tittar på 
producenternas egna regelverk över hur de arbetar.  
 
Fallföretaget X har inga speciella krav på sina europeiska leverantörer. När de däremot 
producerar i fjärran öster har Fallföretaget X en egen ”code of condact” som fabriken måste 
skriva på och följa. Fallföretaget Xs främsta leverantörer finns i länderna Estland och Kina, 
viss del av produktionen sker även i Ukraina. En del av de tyger som används produceras 
också i Sverige, såsom exempelvis stickade jerseytyger. Fallföretaget X har själva inte besökt 
några av de fabriker som de arbetar med idag, utan de besöker deras agenter och det är sen 
agenterna som i sin tur besöker fabrikerna. I framtiden finns det dock givetvis planer på att 
besöka de fabriker som de arbetar tillsammans med.  
 
Införsäljningen av höstkollektionen 2009 har ekonomiskt sett inte varit någon jätte succé för 
Fallföretaget X. Den ekonomiska sitsen som hela världen i nuläget befinner sig i har gjort att 
det just nu inte är någon bra tid för lansering av ett nytt varumärke. De flesta butiker tvingas 
idag ofta ta bort varumärken ur sortimentet istället för att ta in nya. Hittills har Fallföretaget X 
sålt in till ett tiotal fina butiker runt om i Sverige. Utöver det har företaget två stycken 
internationella kunder i Europa, en i Paris och en i London. Företaget har dock fått ett positivt 
bemötande från många av butikerna, vilka är intresserade av att se ytterligare kollektioner i 
framtiden.  
 
Fallföretaget X har i första hand inte vänt sig till renodlade ekologiska butiker vid 
införsäljningen, utan företaget har istället vänt sig till butiker som de tycker är fina och har en 
kund som Fallföretag X vill identifiera sig med. Fallföretaget X har ingen specificerad 
kravlista på sina kommande återförsäljare, men de väljer däremot ut vilka de vill ska sälja 
deras varumärke. Vid val av återförsäljare ser företaget exempelvis till vilka varumärken som 
butiken redan säljer.  
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Exempel på tre ultimata butiker i Göteborg där Fallföretaget X skulle vilja sälja sina 
produkter är Åhléns, Ted Bernhardtz och Drömma. Varuhuset Åhléns menar Fallföretaget Xs 
grundare har möjligheten att tillhandahålla produkterna som en shop-in-shops och på så sätt 
skapa möjlighet att visa upp stora delar av kollektionen. Åhléns har inte heller i dagsläget 
något ekologiskt varumärke, vilket Fallföretaget X ser som positivt. Ted Bernhardtz är av 
intresse då det är en välkänd butik med fokus på starka svenska och internationella 
varumärken. Deras målgrupp är en relativt köpstark grupp med intresse för modern design. 
Butiken Drömma i Haga är en mindre mer personlig butik med handplockade varumärken 
som har en trogen målgrupp, vilket också är en butikssort som är av intresse för Fallföretaget 
X. 
  
Fallföretaget X har än så länge inte märkt av någon större försäljning på sin webbshop. 
Företaget menar själv, att det är så pass nyligen som lansering skedde så längre tid måste ges 
för att kunna se något resultat. 
 
Enligt Fallföretaget Xs grundare är företagets målkund en kvinna som vill profilera sig genom 
medvetna val. Hon är modemedveten, designintresserad och uppskattar god kvalitet och en 
ren siluett. Hon har ett visst mått av självkännedom, vilket innebär att om hon köper ett plagg 
en säsong kommer hon fortfarande att tycka att det plagget även håller nästkommande säsong, 
hennes garderobscykel är på så sätt långsiktig. Geografiskt sett bor hon i huvudsak i 
storstäderna. Det är en kvinna som skaffar/har skaffat sig en högre utbildning och på så sätt 
ligger på en högre inkomstnivå än medel.  
 
Fallföretag X har nyligen gått in i ett samarbete med företaget Mecenat, vilket är ett företag 
som erbjuder rabatter för studenter. Därigenom hoppas Fallföretaget X nå den delen av 
målgruppen som är mellan 20-30 år. Fallföretaget Xs grundare tror att för dem är det mer 
självklart att handla på Internet, utbyta nätverk och också att välja ett ekologiskt alternativ. 
För den här målgruppen är dock priset en avgörande faktor, vilket då är tanken att Mecenat 
ska bidra till. Den andra kategorin är yrkesarbetande småbarnsmammor som tänker på miljön, 
deras barns framtid och att de vill göra långsiktiga strategiska val. Den sista kategorin är 
kvinnor med vuxna barn, som nått toppen på sin yrkesmässiga karriär. De vill inte känna sig 
som offer för en modekampanj utan istället vill de göra medvetna val. De har pengarna och är 
beredda att betala ett högre pris för de produkter som förvärvas. Fallföretaget Xs grundare 
tycker själv att det är svårt att sätta ålder på målgruppen, men någonstans mellan 25-55 år. 
 
Fallföretaget Xs grundare är inte rädd för att prova på nya saker, att sälja genom egna nätverk 
kan kanske i framtiden komma att prövas. Försäljning via nätverk innebär försäljning genom 
vänner som i sin tur säljer vidare till vänner genom webbaserade samhällen. Leder nätverket 
till försäljning får den ansvariga en belöning. Tanken är att nätverksförsäljningen ska baseras 
på webbshopen. Hon tror att annonskampanjer kan leda till en negativ effekt av produkten, 
istället tror hon att försäljningen kan öka om det kommer från en vän eller via så kallad 
”word-of-mouth”. 
 
Fallföretaget Xs produkter är märkta med de aktuella miljöcertifikaten i tvättrådsetiketten. 
Utöver den märkningen kommer produkterna vara utrustade med ”hang-tags”. Hang-tagsen 
ska vara mer informativa än märkningarna i tvättrådet. Tanken är inte att Fallföretaget Xs 
kunder ska bli påtryckta, utan informationen om det ekologiska ska finns om det är så att 
kunden är intresserad. Huvudtanken är ju trots allt att plagget ska köpas med anledning av det 
visuella.  
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Fallföretaget Xs grundare menar att företagets konkurrenter kan delas upp på främst två sätt, 
dels i varumärken som profilerar sig genom miljö och etik, dels genom vanliga varumärken 
med fokus på design. Filippa K ses som en konkurrent bland de traditionella varumärkena och 
gör bärbara, klassiska och snygga plagg. Även prismässigt är hon lik Fallföretaget X. Acne 
kan sägas vara en annan konkurrent, då Fallföretaget X vill profilera sig som ett skandinaviskt 
varumärke med stark designprofil.  
 
Den internationella agenten 0046 har valt att ta in Fallföretaget Xs höstkollektion för år 2009. 
0046 säljer varumärken som Blank, Diana Orving och Carin Wester, vilka alla är 
framgångsrika modeföretag med hög trendfaktor. En konkurrent som istället har fokus på 
ekologiska produkter ser Fallföretaget Xs grundare inte finns att jämföra med. Hon säger att 
det inte finns något annat ekologiskt företag som liknar Fallföretaget X design- och 
produktmässigt. Den konkurrent som i så fall har lyckats bäst med att etablera sig genom att 
profilera sitt företag som ekologiskt är Camilla Norrback, med sin serie ”Ecoluxury”.  
 
Fallföretaget X ser gärna att deras sortiment finns hos återförsäljare som har bland annat 
märken som Filippa K, Camilla Norrback och Acne, men vill även gärna synas bredvid 
internationella märken som har mer samma etiska profil. 
 
Tidigare i år samarbetade Fallföretaget X med postorderföretaget Ellos, samarbetet kommer 
att läggas ner av främst två anledningar. En anledning var att Ellos ville ta in ett eget 
ekologiskt sortiment, den andra anledning var att Fallföretaget X inte längre visste om det var 
rätt kanal att profilera sig med, då många idag ser Ellos som ett lågprismärke. Det positiva 
med samarbetet var att Fallföretaget X nådde ut till många hushåll och på så sätt fick visa sig 
för en helt ny målgrupp, det negativa var sammankopplingen med ett sådant varumärke som 
Ellos. 
 
Fallföretaget X har en vision om att inom fem till tio år vara Sveriges mest etablerade 
varumärke inom medveten design, alltså inom ekologiskt och etiskt mode. Fallföretaget X ska 
då också vara ett av världens fem starkaste varumärken inom samma profil.  
 
Fallföretaget Xs grundare tror att ekologiska produkters framtid är enorm. Det är därför 
väldigt viktigt för Fallföretaget X att etablera sitt varumärke som ett designföretag med det 
ekologiska som ett självklart grundvärde. Hon tror att framtidens marknad inte kommer att 
skilja mellan ekologiska varumärken och traditionella modemärken, utan att den ekologiska 
biten kommer vara en självklar del för alla företag.   
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Bilaga 3 
Intervjuguide - Intervju med Fallföretaget Xs säljare, 2009-04-20 
 

1. Hur gick införsäljningen på modemässan i Stockholm 2009? 
 
2. Vilka butiker i Stockholm, Malmö och Göteborg kommer att sälja Fallföretagets Xs 

produkter? 
- Vilka har redan lagt en order inför hösten? 
 
3. Gick det att urskilja en viss typ av återförsäljare (butiker) under mässan som var 

intresserade av era produkter? 
- Ekologiskt inriktade butiker, mer ”vanliga” butiker eller trendiga butiker? 
 
4. Har Fallföretaget X satt upp några krav hos sina återförsäljare? 
- Vad i så fall? 
 
5. Hur har responsen varit ute på marknaden? 
- Tror du att den finansiella krisen har påverkat? 
 
6. På vilket sätt säljer ni in Fallföretaget Xs produkter? 
- Trycker du/ni på klädernas design? 
- Eller trycker du/ni på att kläderna är ekologiskt och etiskt rätt producerade? 
 
7. Kan du beskriva Fallföretaget Xs målgrupp? 
 
8. Hur tror du att försäljningen över Internet kommer att se ut? 
- Om du får gissa, hur stor del av er försäljning tror du då kommer att ske via er 

webbshop? 
 
9. Var ser du helst att Fallföretaget Xs produkter sälj? 
 
10. Hur tror du Fallföretaget Xs ser ut om 5 år/10 år? 
- Storlek, butiker, expansion, design, ekologiskt? 

 
Om dig: 
 
Namn 
 
Titel 
 
Hur länge har du arbetet på Fallföretaget X? 
 
Tidigare arbetslivserfarenheter?  

 - 64 -  



Bilaga 4 
Sammanställning av intervju med Fallföretaget Xs säljare, 2009-04-20 
 
Fallföretaget Xs säljare har flera års erfarenhet av modebranschen då hon tidigare bland annat 
jobbat på det Göteborgsbaserade företaget Anders Westerlinds AB i Mölndal. Intresset för 
ekologiska produkter har vuxit fram med åren. Hon säger i intervjun att idag är många 
medvetna och värnar om det ekologiska, men att helt gå in och leva ekologiskt är svårt. Det är 
därför viktigt att presentera en snygg kollektion med det ekologiska som ett mervärde till 
designen. 
   
I början av år 2009 stod Fallföretaget X för första gången på Stockholms traditionella 
modemässa som gästutställare. I den 15 kvm stora montern stod Fallföretaget X i en vecka 
och jobbade med införsäljning hos återförsäljare runt om i landet. Trots utskick till tidigare 
kunder, kontakter och press menar hon att hallen låg lite avsides och att besöken därmed blev 
få, därav gick inte heller införsäljningen så bra som företaget hade hoppats. Trots det kom 
Fallföretaget X ändå i kontakt med ca 12-15 nya kunder, vilka redan har lagt order inför 
hösten år 2009. Återförsäljarna är utspridda över hela Sverige och det går inte att urskilja 
någon speciell trend till att det exempelvis enbart skulle vara butiker i storstäderna som är 
intresserade av företagets produkter. Butikerna som visat intresse är inte bara ekologiska 
butiker utan vanliga traditionella butiker också. De trendiga butikerna menar Fallföretaget Xs 
säljare tyvärr inte hittade till mässan, så där missade företaget tyvärr en del av sin 
införsäljning.  
 
Fallföretaget Xs återförsäljare väljs ut av företaget själva. Anser de att någon butik eller annan 
återförsäljare inte passar att sälja deras produkter blir så heller inte fallet. Än så länge har 
dock inte företaget tvingats välja bort någon. 
  
Den finansiella krisen har påverkat Fallföretaget X så som alla andra företag i branschen. Då 
Fallföretaget Xs säljare jobbat som säljare tidigare och rest runt och besökt en hel del butiker 
har hon bland annat märkt av krisen genom att flera butiker inte längre finns kvar. Hon har 
också märkt att de flesta butiker säger att de inte har möjlighet att ta in ett nytt varumärke, 
utan att de istället är i behov av att ta bort ett eller flera varumärken ur sitt sortiment. 
 
Vid införsäljning använder sig Fallföretaget X av följande tre ledord; trend, kvalitet och 
ekologiskt. Ekologiskt är inte ensamt starkt nog att föra fram ett varumärke, och det är inte det 
som kunden i första hand är ute efter utan trend och modegrad ses fortfarande som viktigare 
faktorer.  
 
Konsumenten som köper företagets produkter är en medveten tjej, intresserad av kvalitet. Hon 
har tröttnat på slit- och slängmodet och är nu noggrann med vad hon tar på sig. Den aktuella 
målgruppen finns inte enbart i storstäderna utan idag kan en trendmedveten konsument lika 
gärna bo i småstäderna.  
 
Hela målgruppen hoppas kunna nås genom webbshopen, alltså både de som bor i små- och 
storstäder samt även de som bor utanför Sveriges gränser. Fallföretaget Xs webbshop 
öppnades den 17 april år 2009. Fallföretaget Xs säljare har hittills inte stött på några problem 
hos återförsäljarna med att sälja företagets produkter både över Internet och i enskilda butiker.  
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I Göteborg har Fallföretaget X tre ultimata butiker som de skulle vilja sälja sina produkter i. 
Det är NK, då NK fortfarande är en väldigt stark aktör på marknaden, Ted Bernhardtz och 
tidigare eko-butiken ”Icons of Eco”.  
 
Butiker som redan är klara för försäljning av höstkollektionen 2009 i Sverige är bland annat; 
 

• Hildur.se  
• Drömma  
• Ekovaruhuset  
• Mint & Vintage 

 
Enligt Fallföretaget Xs säljare hoppas företaget på ett eventuellt samarbete med den frivilliga 
fackkedjan Desam. Idag fungerar Desam som en kedja där ca 70 enskilda butiker runt om i 
Sverige är medlemmar. Fackkedjan står för en del av inköpen till samtliga butiker, medan en 
del sköts av butikerna själva. Tanken är att Fallföretaget X vill finnas med i deras sortiment 
som det ekologiska varumärket.  Butiken Modeff på Torp köpcentrum i Uddevalla är ett 
exempel på en av butikerna som är medlemmar i fackkedjan.  
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Bilaga 5 
Intervjuguide - Intervju med Lotta Wartel, ägare till butiken Drömma i Göteborg, 2009-
04-30 
 

1. Vad är Drömma för typ av butik? 
- När grundades butiken? 
- Hur skulle du vilja beskriva den med avseende på stil, vision mm?  

 
2. Vad är din position i butiken? 
- Vad har du för arbetsuppgifter? 
 
3. Hur många finns anställda på företaget? 

 
4. Vilka varumärken representerar ni i butiken? 
- Hur många och inom vilken genre? 
- Både svenska och internationella? 
- Etablerade/oetablerade? 

 
5. Vilka varumärken skulle ni vilja representera? 
 
6. Vad är det som avgör om ett varumärke får ingå i ert produktsortiment eller inte? 
- Har ni några krav? 

 
7. Frontar ni alla varumärken lika i butiken? 
- Om inte, vad är anledningen till det? 
 
8. Vad har ni för avtal med de varumärken som ni säljer? 
- Köper ni in ett bestämt antal varor eller säljer ni på kommission?  
- Vem står för exempelvis risken? 
 
9. Vilken är er målgrupp? 
- Beskriv gärna målgruppen utifrån exempelvis ålder och livsstil. 
 
10. Hur ser du på ekologiska produkter? 
 
9. Är det aktuellt för er att ta in och sälja kläder från ett ekologiskt modemärke? 

 
11. Har det någon betydelse för er om märket i fråga redan säljs i någon annan butik i 

närområdet? 
- Eller säljs på Internet? 
- Någon skillnad om det är försäljning via en egen webbshop eller en extern webbsida? 

 
12. Vilka ser ni som era största konkurrenter? 
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Bilaga 6 
Sammanställning av intervju med Lotta Wartel, ägare till butiken Drömma i Göteborg, 
2009-04-30 
 
Butiken Drömma ligger i stadsdelen Haga i Göteborg och ägs och drivs av föreståndaren 
Lotta Wartel. Butiken har funnits sedan år 2005 och butikslokalen är så stor att vissa delar har 
valts att hyrs ut till utomstående kreatörer. Idag är det bland annat en konstnär och ett 
nystartat designmärke som hyr delar av det lediga utrymmet.  
 
Drömmas sortimentet är framför allt specialiserat på klänningar, därutöver består sortimentet 
av cirka 30 procent vintage/second hand kläder och resterande del utgörs av svenska 
designers. Av de svenska varumärkena utgörs ungefär 50 procent av någon form av ekologisk 
design. Drömmas mest etablerade ekologiska designer är för tillfället Camilla Norrback. Hur 
mycket av sortimentet som är ekologiskt varierar dock lite från säsong till säsong. I Drömmas 
sortiment finns många olika typer av varumärken, allt ifrån väletablerade designmärken till 
unga ännu okända gymnasisttjejer som använder sig av bra kvalitet och syr sina kläder 
hemma. 
 
Sortimentet utgörs av många små märken, drygt 20 stycken. Det gemensamma för alla 
varumärken är att de är designade av svenska designers, några av dem bor idag dock utanför 
Sverige men i regel ska alla vara uppvuxna här. För det mesta försöker Lotta Wartel ta in 
plagg som är ekologiskt tillverkade, men förutom det ser hon även på kvaliteten samt 
sömnaden utav plagget. Idag finns bland annat följande varumärken med i Drömmas 
sortiment; Once Upon A Time, Jenny Widing, Urban Buzz och Fröken Randig. De flesta av 
inköpen sker på kommission, då det innebär en mindre risk för verksamheten. De största 
märkena såsom Camilla Norrback köps dock in genom vanligt inköp. Ett märke som Drömma 
gärna ser sig ha i butiken i framtiden är Dagmar, men deras prisnivå är i dagsläget lite för dyr 
för butikens målgrupp. 
  
Drömmas målgrupp beskriver Lotta Wartel som tjejer från äldre gymnasieålder till kvinnor i 
35-årsåldern och äldre. Den typiska kunden tillhör den kreativa kretsen som konstnärer och 
artister, självklart finns det dock kunder som jobbar med andra yrken också. Det 
gemensamma för målgruppen är att de vill vara uttrycksfulla i sina val av kläder och söker 
därmed uttrycksfulla plagg. De bor i de centrala delarna av Göteborg exempelvis Haga, 
Linné, Vasa och Majorna. Det kommer även många kunder från Stockholm och Malmö 
speciellt för att kunna handla av det unika klädutbudet som finns i butiken.    
  
Medelpriset för en klänning i butiken är cirka 1000 kronor, men det finns både klänningar för 
det dubbla såväl som det halva priset. Vid inköp på kommission diskuteras priset fram 
tillsammans med designern. Sortimentet fördelas jämt över butiken. Kläderna hänger inte 
heller i någon särskild ordning utan de blandas med avsikt på att passa ihop färgmässigt. 
Givetvis framhävs de varumärkena som köps in utan kommission mer, då det innebär ett 
större risktagande för verksamheten. 
 
Ekologiska produkter är något som Lotta Wartel brinner för. Det var först för cirka tre år 
sedan som ekologiska produkter kom till butiken och år 2007 kunde hon se trenden bli allt 
större. Den ekonomiska krisen som vi idag är inne i har bidragit till att Drömma har upplevt 
att kunderna inte längre efterfrågar lika mycket ekologiska produkter som innan. Förr ett par 
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år sedan var det en sådan hype att kunder kom in för att Drömma hade ett sortiment bestående 
av mestadels ekologiska produkter.  
 
Butikens vision är att i framtiden fortsätta att vara en plattform för ännu oupptäckta designers. 
Utbudet kommer att fortsätta präglas av ekologiska plagg. En annan framtidsvision som Lotta 
Wartel har är att fortsätta anordna events och andra samarbeten tillsammans med bland annat 
konstnärer. Hon hoppas även att Drömmas egna kollektion snart kommer att kunna släppas.   
  
30-40 procent de varumärken som säljs på Drömma säljs också via Internet. Resterande del av 
sortimentet är alldeles för små för att kunna tillhandahållas över Internet. Lotta Wartel anser 
att det inte är konkurrerande att ha ett varumärke i butiken som också säljs på Internet, utan 
snarare tvärtom. Drömmas blogg fungerar idag till viss del som en webbshop där 
beställningar läggs av kunder runt om i landet. För framtiden finns hopp om att en fristående 
webbshop ska finnas etablerad.  
 
Lotta Wartel anser sig inte inneha några specifika konkurrenter, utan ser de flesta istället som 
kolleger. Om några ändå måste nämnas blir det Scout, Miss Ragtime och Poppy Top. Ingen 
av de nämnda butikerna tillhandahåller dock samma sortiment som Drömma, utan de tilltalar 
snarare delvis samma kundkrets och kan därför ses som konkurrerande butiker.  
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Bilaga 7 
Intervjuguide, telefonintervju med Katarina Tisell, extern varumärkesinköpare på 
Åhléns City, 2009-05-04 

 

1. Vilken är Åhléns målgrupp med avseende på de externa varumärkena? 
 
2. Vad är det som avgör om ett varumärke får ingå i Åhléns produktsortiment eller inte? 
- Har ni några krav? 

 
3. Vad har ni för avtal med de varumärken som ni säljer? 
- Köper ni in ett bestämt antal varor eller köper ni på kommission?  

 
4. Finns det något ekologiskt varumärke i sortimentet idag? 

 
5. Om inte, har ni planer på att ta in något ekologiskt varumärke i ert sortiment? 

 
6. Finns det något varumärke som ni skulle vilja ha i ert sortiment? 
- Om ja, kan ni ge ett exempel? 

 
7. Vad tror du om ekologiska produkter i framtiden? 

 
8. Har det någon betydelse för Åhléns om ett externt varumärke även säljs på Internet? 
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Bilaga 8 
Sammanställning av intervju med Katarina Tisell, extern varumärkesinköpare på 
Åhléns City, 2009-05-04 
 
Åhléns målgrupp sett utifrån externa varumärken är otroligt bred, den täcker ända ifrån den 
unga tonårstjejen till den mer dressade damen. Åhléns erbjuder sin målgrupp ett stort utbud av 
olika varumärken. Inköp på Åhléns görs utifrån fem olika produktlinjer; street, trend, svensk 
design, casual och konfektion. Det är idag tre städer i Sverige som tillhandahåller Åhléns 
Citys fulla sortiment nämligen; Göteborg, Malmö och Stockholm. Stockholm är den stad som 
har störst och bredast utbud av de externa varumärkena. I dagsläget håller Åhléns på med att 
etablera ytterligare ett butikskoncept, ”mini city”, där ett mindre utbud av de externa 
varumärkena kommer att finnas tillgängligt. Målet är att det i framtiden ska finnas åtta 
stycken varuhus som ska tillhandahålla ovannämnda butikskonceptet i Sverige. Åhléns på 
Kungsgatan i Göteborg är en av de butikerna som redan nu erbjuder mini-konceptet.  
 
När Åhléns väljer om de ska ta in ett nytt varumärke eller inte för produktkategorierna street, 
trend eller svensk design ser dem på vilken av de tre grupperna som behöver förstärkas eller 
minskas. Ofta är det etablerade varumärken som Åhléns köper in. Anledningen till det är för 
att märken som inte är etablerade kan vara svåra att sälja. Ofta om ett varumärke är starkt, 
exempelvis See by Chloé, säljer det bra på grund av det. Åhléns arbetar med många agenter, 
helst med agenter som ligger i Sverige eller i alla fall i närliggande länder såsom Danmark.  
 
Åhléns använder sig av flera olika typer av inköpsavtal såsom vanliga inköp, inköp på 
kommission och/eller koncession. Vid koncession tillhandahålls varumärket en specifik yta i 
Åhlénsvaruhuset. Varumärket står genom avtalet också för bland annat egen kassa och 
personal. Ett varumärke med koncessionsavtal betalar en viss del av omsättningen till Åhléns 
som en hyra för att de får tillgång till en viss yta. Vid den andra typen av avtal, kommission 
ägs varorna av varumärket själv och inte av Åhléns. Vid vanliga inköp köper Åhléns in och 
äger varorna. Vid den här typen av inköp går alla påfyllningar via deras centrallager. Vid 
vanliga inköp kräver också Åhléns bland annat artikelrabatter, fri leverans samt att 
varumärkena skickar produkterna prismärkta, då det på så sätt går fortare att få ut produkterna 
i butik.  
 
Åhléns har för tillfället inget externt ekologiskt varumärke, tidigare sålde dem Camilla 
Norrback men då det inte sålde tillräckligt bra var de tvungna att ta bort varumärket ur 
sortimentet. Åhléns har idag inte möjlighet att ta in ett ekologiskt varumärke som inte håller 
designmässigt. En anledning till att Åhléns inte sålt de ekologiska produkterna så bra kan vara 
att de oftast är dyrare och att kunderna inte är beredda att betala mer bara för att det är 
ekologiskt producerat. Om ett plagg är ekologiskt är det fördelaktigt om det kan nå fram till 
kunden via personlig service, men då Åhléns inte arbetar med den typen av service kan det 
vara svårt att förklara och få fram det korrekta budskapet till kunden. Katarina Tisell har själv 
inte heller sett något tillräckligt intressant märke på marknaden, vare sig i eller utanför 
Sverige.  
 
Åhléns är för tillfället inte intresserade av att ta in något ekologiskt varumärke, då dem ännu 
inte hittat det ultimata för just deras produktsortiment. Det viktiga vid inköp av ett nytt 
varumärke, oavsett om det är ett ekologiskt eller inte, är att varumärket måste erbjuda ett helt 
koncept med överdelar och underdelar samt att det måste vara hållbart ett par säsonger framåt. 
Om det hade funnits ett ekologiskt varumärke som stämt in på Åhléns krav hade det varit 
mycket intressant att titta närmare på det menar Katarina Tisell sammanfattningsvis.  
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Katarina Tisell tror att ekologiska produkter kommer bli en naturlig del inom varje företag i 
branschen inom en snar framtid. Framför allt tror hon att stora företag som bland annat H&M 
om några år har möjlighet att tillverka ekologiska kläder till ett lägre pris än idag. I annat fall 
måste kunderna bli medvetna om skillnad och på så sätt bli övertygade om att det är 
anledningen till varför de kostar mera. Det finns dock alltid en gräns för vad en kund är 
beredd att betala för en produkt.  
 
För Åhléns spelar det ingen roll om ett aktuellt varumärke redan finns till försäljning på 
Internet vid beslut om inköp. Om ett varumärke resulterar till en lönsam försäljning på 
Internet är chansen ofta stor att det även kommer att kunna sälja bra i butik. Resultatet 
behöver inte alltid bli så, men Åhléns kan i alla fall se att det finns en efterfrågan på 
varumärket. Katarina Tisell påpekar att fördelen med att ett plagg finns till försäljning i butik 
är att kunden har möjlighet att se, prova och känna på produktens utseende och kvalitet. 
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Bilaga 9 
Observation hos Filippa K, 2009-04-30 i Victoriapassagen, Göteborg  
 
Produktkategorier: 

• Damkläder 
• Skor 
• Väskor 
• Sjalar/Halsdukar 

 
Butiken: 
Inredningen i Filippa Ks butik, i Victoriapassagen (Göteborg), är stilren och klassisk. Butiken 
är avskalad och uppfattas som steril. Konceptet känns genomtänkt och är något som 
återkommer i alla Filippa Ks egna butiker. Huvudkulörerna som valts att användas i 
inredningen är vitt, brunt och svart/brunt. Omklädningsrummen är rymliga med stora speglar 
och personalen är otroligt trevliga, kunniga och hjälpsamma mot sina kunder.  
 
Hängen av plaggen i butiken inkluderade inte mer än två färger per ställ, till exempel 
lila/cream/vit eller svart/grön/vit. Varje skyltning i butiken innehåller ett helt koncept, där allt 
ifrån skor, kläder, sjalar och väskor finns representerade. Allt för att kunden ska få en 
helhetskänsla när en fullbordad outfit presenteras. 
 
Observationen skedde den 30 april 2009, kl 10.00. Det var endast inne en kund under de 20 
minuter som observationen pågick, hennes ålder uppskattades till ca 50 år. 
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Bilaga 10 
Observation hos Emma & Malena, 2009-04-30 i Göteborg  
 
Produktkategorier: 

• Dam/Herrkläder 
• Smycken 
• Väskor 

 
Butiken: 
Emma & Malena är en betydligt mindre butik i jämförelse med Filippa K. Inredningen i 
butiken är unik, det finns inslag av retro och butiksmöblerna är från förr i tiden. Känslan som 
möter en innanför dörren är mysig och inbjudande. Butiken är fylld av småprylar och det är 
mycket kläder som exponeras på liten yta.  
 
Emma & Malena är en butik som blandar externa varumärken, så som Camilla Norrback, 
2707, Modström, Velour, Holebrook och Alice and Sense tillsammans med sitt egna märke. 
Många olika stilar finns presenterade och kläderna hänger så som de bäst passar oberoende av 
designer. Det finns dock en uppdelning mellan herr- och damkläderna.  
 
Observationen skedde den 30 april 2009, kl 11.00. Det var endast inne två kunder under de 30 
minuter som observationen pågick, deras ålder uppskattas till ca 30 respektive 45 år.  
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Bilaga 11 
Enkätundersökning 

 
1. Var handlar du kläder?  
 
Flera svarsalternativ är möjliga. 
 
 I enskilda butiker på stan 
 Hos de större kedjorna 
 I varuhus 
 På Internet 

 
2. Hur ofta handlar du kläder? 
 
 Varje vecka 
 Varje månad 
 Några gånger per år 
 
3. Har du handlat kläder på Internet någon gång?  
 
 Ja 
 Nej 
 
4. Om ja, var? 
 
 
5. Om ett klädesplagg finns till försäljning både i butik och på Internet, var köper du det 

då? 
 
 I butik 
 På Internet 
 
6. Varför? 
 

 
7. Vad krävs för att du ska välja handla på Internet? 
 
 Bra villkor gällande leverans, betalning och retur 
 Ett lägre pris på varan 
 Båda ovanstående alternativen 
 Övrigt (exempel) 
 
 
 
 
8. Hur mycket är du beredd att betala för en baströja, i trikå, av god kvalitet?  
 
 Under 400 kr 
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 400-600 kr 
 600-800 kr 
 800-1000 kr 
 Över 1000 kr 

 
9. Köper du kläder för att använda enstaka gånger eller tänker du långsiktigt när du 

handlar? 
 
 Jag köper kläder för att använda enstaka gånger 
 Jag köper kläder för långsiktigt bruk 
 En kombination av ovanstående alternativ 
 
10. Hur skulle du vilja tänka när du handlar? 
 
 Jag skulle vilja köpa kläder för att använda enstaka gånger 
 Jag skulle vilja köpa kläder för långsiktigt bruk 
 En kombination av ovanstående alternativ 

 
11. Vad är din inställning till ekologiska material i kläder? 
 
 Mycket positiv 
 Ganska positiv 
 Varken positiv eller negativ 
 Ganska negativ 
 Mycket negativ 

 
12. Känner du en större tillfredställelse om kläderna är av ekologiska material? 
 
 Ja  
 Nej 
 Till viss del 
 
13. Varför? 
 

 
14. Köper du andra ekologiska produkter idag?  
 
 Ja 
 Nej 
 
15. Om ja vad/vilka? 
 

 
 

16. Tänker du på miljön i din vardag? 
 

 Ja (exempel) 
 
 
 Nej 
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17. Vilken typ av märke förknippar du med följande bilder?  

 

 
 

Flera svarsalternativ är möjliga. 
 
 Lågprismärke   Ett märke med fokus på hög modegrad 
 Medelklassmärke    Ett märke med fokus på hög kvalitet 
 Lyxmärke 

 
18. Vilken åldersgrupp tror du skulle välja att köpa den här typen av kläder?  
 
Flera svarsalternativ är möjliga. 
 
 20 år eller yngre 
 21- 30 år 
 31-40 år 
 41-50 år 
 50 år eller äldre 

 
 

 
 
 
Om dig själv 

 
19. Ålder   
 
 20 år eller yngre 
 21- 30 år 
 31-40 år 
 41-50 år 
 50 år eller äldre 
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20. Civilstånd 

 
 Singel 
 Sambo 
 Gift 
 
21. Bor (område) 
 
 Centrala Göteborg 
 Norra Göteborg 
 Västra Göteborg 
 Östra Göteborg 
 
 Annat område 
 
 
22. Yrke/arbetssituation 

 
 Studerande 
 Anställd 
 Chef 
 Egen företagare 
 Arbetslös 
 Pensionär 
 
 Övrigt  
 

 
23. Inkomst (Lön/månad) 
 
 Under 10 000 kr 
 10 000-30 000 kr 
 30 000-50 000 kr 
 Över 50 000 kr 
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Bilaga 12 
Sammanställning av resultat från enkätundersökningen    
    
1. Var handlar du kläder?       
      
I enskilda butiker 35%    
Hos de större kedjorna 37%    
I varuhus 19%    
På Internet 9%    

    
Bortfall 
1/76 

    
2. Hur ofta handlar du kläder?       
      
Varje vecka 12%    
Varje månad 75%    
Några gånger per år 13%    

    
Bortfall 
1/76 

    
3. Har du handlat kläder på Internet någon gång?       
      
Ja 55%    
Nej 45%    

    
Bortfall 
0/76 

    
4. Om ja, var?       
Exempel på angivna svar     
      
La Redoute     
Top Shop     
Nelly     
Gina Tricot     
H&M     
Ellos     
Asos     
Blocket       
    
5. Om ett klädesplagg finns till försäljning både i butik och på Internet, var köper du det då? 
      
I butik 96%    
På Internet 4%    

    
Bortfall 
1/76 
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6. Varför?       
Exempel på angivna svar     
      
Det är lättare, säkrare och snabbare     
För att få prova, se och känna på plagget     
Smidigare vad gäller reklamation, bytesrätt och öppet köp     
    
7. Vad krävs för att du ska välja att handla på Internet?     
      
Bra villkor gällande leverans, betalning och returer 36%    
Ett lägre pris på varan 13%    
Båda ovanstående alternativ 34%    
Övrigt 17%    

    
Bortfall 
0/76 

    
8. Hur mycket är du beredd på att betala för en baströja, i trikå, av god kvalitet? 
      
Under 400 kr 37%    
400 - 600 kr 41%    
600 - 800 kr 19%    
800 - 1000 kr 3%    
Över 1000 kr 0%    

    
Bortfall 
1/76 

    
9. Köper du kläder för att använda enstaka gånger eller tänker du långsiktigt när du handlar? 
      
Jag köper kläder för att använda enstaka gånger 3%    
Jag köper kläder för långsiktigt bruk 30%    
En kombination av ovanstående alternativ 67%    

    
Bortfall 
0/76 

    
10. Hur skulle du vilja tänka när du handlar?       
      
Jag skulle vilja handla kläder för att använda enstaka gånger 4%    
Jag skulle vilja handla kläder för långsiktigt bruk 43%    
En kombination av ovanstående alternativ 53%    

    
Bortfall 
0/76 

    
11. Vad är din inställning till ekologiska material i kläder?     
      
Mycket positiv 46%    
Ganska positiv 32%    
Varken positiv eller negativ 21%    
Ganska negativ 1%    
Mycket negativ 0%    

    
Bortfall 
0/76 
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12. Känner du en större tillfredställelse om kläderna är av ekologiska material? 
      
Ja 37%    
Nej 23%    
Till viss del 40%    

    
Bortfall 
1/76 

 
13. Varför?       
Exempel på angivna svar     
      
För att jag bidrar med något positivt för miljön     
Minskad användning av jordens resurser     
Förmildrar resultatet av den rådande överkonsumtionen     
Skönare och bättre för huden att ha på dig       
    
14. Köper du andra ekologiska produkter idag?       
      
Ja 80%    
Nej 20%    

    
Bortfall 
1/76 

    
15. Om ja, vad/vilka?       
Exempel på angivna svar     
      
Livsmedel exempelvis ägg, mjölk, frukt och kaffe     
Kläder     
Rengöringsmedel     
Kosmetika       
    
16. Tänker du på miljön i din vardag?       
      
Ja 90%    
      
Exempel på angivna svar     
     
Vid sop- och källsortering     
Åker kollektivt eller samåker i bil     
Köper SecondHand kläder     
Tänker på min vatten- och elförbrukning     
      
Nej 10%    

    
Bortfall 
4/76 
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17. Vilken typ av märke förknippar du med följande bilder?     
      
 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Lågprismärke 2%    
Medelklassmärke 26%    
Lyxmärke 12%    
Ett märke med fokus på hög modegrad 39%    
Ett märke med fokus på hög kvalitet 21%    

    
Bortfall 
1/76 

    
18. Vilken åldersgrupp tror du skulle vilja köpa den här typen av kläder?   
      
20 år eller yngre 9%    
21-30 år 44%    
31-40 år 33%    
41-50 år 11%    
50 år eller äldre 3%    

    
Bortfall 
0/76 

    
 
 
 
 
 
 
 
Om respondenten själv:    
    
19. Ålder       
      
20 år eller yngre 18%    
21-30 år 32%    
31-40 år 18%    
41-50 år 8%    
50 år eller äldre 24%    

    
Bortfall 
0/76 
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20. Civilstånd       
      
Singel 38%    
Sambo 26%    
Gift 36%    

    
Bortfall 
3/76 

    
21. Bor (område)       
      
Centrala Göteborg 38%    
Norra Göteborg 0%    
Västra Göteborg 36%    
Östra Göteborg 9%    
Annat område 17%    

    
Bortfall 
0/76 

 
22. Yrke/arbetssituation       
      
Studerande 27%    
Anställd 49%    
Chef 14%    
Egen företagare 7%    
Arbetslös 0%    
Pensionär 0%    
Övrigt 3%    

    
Bortfall 
0/76 

    
23. Inkomst (Lön/månad)       
   
Under 10 000 kr 26%    
10 000-30 000 kr 42%    
30 000-50 000 kr 24%    
Över 50 000 kr 8%    

    
Bortfall 
2/76 
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Bilaga 13 
Sammanställning av resultat från enkätundersökningen med avseende på olika 
variabler 
      
1. Var handlar du kläder?         

  
Enskilda 

butiker Hos kedjorna  I varuhus  På Internet   
Ålder       
20 år eller yngre 26% 48% 15% 11%   
21-30 år 31% 38% 19% 12%   
31-40 år 42% 32% 13% 13%   
41-50 år 33% 33% 27% 7%   
50 år eller äldre 44% 31% 22% 3%   
        
Inkomst       
Under 10 000 kr 25% 46% 17% 12%   
10 000-30 000 
kr 38% 33% 19% 10%   
30 000-50 000 
kr 42% 33% 19% 6%   
Över 50 000 kr 38% 31% 23% 8%   
            
      
2. Hur ofta handlar du kläder?         
  Varje vecka Varje månad Några gånger/år    
Ålder       
20 år eller yngre 7% 93% 0%    
21-30 år 30% 65% 5%    
31-40 år 0% 86% 14%    
41-50 år 0% 67% 33%    
50 år eller äldre 6% 66% 28%    
            
      
 
3. Har du handlat kläder på Internet någon gång?       
  Ja Nej     
Ålder       
20 år eller yngre 71% 29%     
21-30 år 79% 21%     
31-40 år 71% 29%     
41-50 år 17% 83%     
50 år eller äldre 11% 89%     
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3. Har du handlat kläder på Internet någon gång?       
  Ja Nej     
Inkomst       
Under 10 000 kr 84% 16%    
10 000-30 000 
kr 61% 39%    
30 000-50 000 
kr 28% 72%    
Över 50 000 kr 33% 67%    
 
9. Köper du kläder för att använda enstaka gånger eller tänker du långsiktigt när du handlar? 

  Enstaka gånger 
Långsiktigt 

bruk Kombination    
Ålder       
20 år eller yngre 0% 29% 71%    
21-30 år 9% 0% 91%    
31-40 år 0% 36% 64%    
41-50 år 0% 33% 67%    
50 år eller äldre 0% 67% 33%    
            
      
10. Hur skulle du vilja tänka när du handlar?       
  Vilja köpa för enstaka ggr Vilja köpa för långsiktigt bruk Kombination 
Ålder       
20 år eller yngre 0%  29%  71%
21-30 år 8%  0%  92%
31-40 år 0%  36%  64%
41-50 år 0%  33%  67%
50 år eller äldre 0%  67%  33%
            
      
11. Vad är din inställning till ekologiska material i kläder?     

  Mkt positiv Ganska Positiv
Varken Pos/ 

Neg
Ganska 
Negativ Mkt negativ

Ålder       
20 år eller yngre 42% 29% 29% 0% 0%
21-30 år 42% 38% 16% 4% 0%
31-40 år 50% 21% 29% 0% 0%
41-50 år 83% 17% 0% 0% 0%
50 år eller äldre 39% 39% 22% 0% 0%
            
      
12. Känner du en större tillfredställelse om kläderna är av ekologiska material?   

  Ja Nej Till viss del   
Ålder       
20 år eller yngre 28% 36% 36%    
21-30 år 29% 21% 50%    
31-40 år 31% 31% 38%    
41-50 år 50% 0% 50%    
50 år eller äldre 56% 16% 28%    
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14. Köper du andra ekologiska produkter idag?       
  Ja Nej   

Inkomst       
Under 10 000 kr 58% 42%     
10 000-30 000 kr 87% 13%     
30 000-50 000 kr 89% 11%     
Över 50 000 kr 100% 0%     
            
      
  Ålder         

  
20 år eller 

yngre 21-30 år 31-40 år 41-50 år 
50 år eller 

äldre
Inkomst       
Under 10 000 kr 58% 32% 5% 5% 0%
10 000-30 000 kr 3% 52% 23% 6% 16%
30 000-50 000 kr 0% 0% 33% 17% 50%
Över 50 000 kr 0% 33% 0% 0% 67%
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