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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att skapa en affärsplan och utveckla vår affärsidé som från början var 

att sälja herrkläder i ett lägre prissegment till killar mellan 18-30 år på den svenska 

marknaden. Våra problemformuleringar är; Hur utformar vi en hållbar affärsplan? Hur skapar 

vi en affärsidé för vårt valda koncept? Hur ska erbjudandet utformas och vilka delar bör ingå 

för att nå potentiella konsumenter? 

 

Vi har studerat olika källor där exempel på affärsplaner och vad de innehåller tagits upp, vi 

har även genom personliga möten på Drivhuset i Borås fått hjälp av projektledaren Linn 

Johansson att utveckla vårt koncept och affärsplan. Genom en marknadsundersökning där vi 

tillfrågade killar mellan 18-30 år så ville vi ta reda på vilken som är vår målgrupp och även se 

om det finns intresse får vårt koncept. Undersökningen gav oss en bra grund att bygga vidare 

vår affärsplan och affärsidé på.  

 

I vår affärsplan har vi valt att koncentrera oss på affärsidén, visioner och mål, marknadsplan 

och risker. I marknadsplanen bestämmer vi vår marknad genom segmentering och 

positionering. Vi tittar på konkurrensbilden genom SWOT-analyser och en omvärldsanalys. 

Vi presenterar marknadsmixen och hur vi valt att använda oss av den för att nå ut på 

marknaden och vilka delar som vi tycker är viktigast för oss. Vi har i uppsatsen analyserat vår 

tänkta kund, marknad och konkurrenter genom olika metoder. Exempelvis har vi gjort 

SWOT-analys på vår affärsidé och även på de två största konkurrenterna som vi fick fram 

genom marknadsundersökningen, Jack & Jones och Carlings. Genom Porters femkraftsmodell 

har vi också analyserat andra tänkbara faktorer som kan påverka oss än de faktorer som tar 

upp den befintliga situationen på marknaden.  

 

I slutet av vår affärsplan har vi presenterat tre tänkbara riskscenarier där vi tar upp det bästa 

som kan hända(bästa fallet), det värsta som kan hända(sämsta fallet), det som troligtvis kan 

inträffa(normalfallet), riskerna med dem samt hur vi skall kunna åtgärda dem.  

 

 

Nyckelord: affärsplan, affärsidé, marknadsplan, konkurrensbild, marknadsmixen, riskanalys.  
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1. Inledning 

 

 

Rapportens inledande kapitel består av problembakgrund, problemdiskussion och 

problemformuleringar i form av huvudproblem och ett delproblem. I första kapitlet beskrivs 

även syfte, nyckelord och definitioner. 

 

 

1.1  Problembakgrund 

Idag finns det ett stort utbud av produkter och tjänster på marknaden vilket skapar en hård 

konkurrens. Den hårda konkurrensen försvårar för nyetablerare att ta sig in på marknaden. För 

en nyetablerad butik är det svårt att nå ut till sina potentiella kunder på grund av det 

mediebrus av kommersiell- och generell karaktär som existerar runt omkring oss. Det gör det 

svårt för ett nytt företag att synas och att fånga sin målgrupp.
1
 

 

Det är idag vanligt förekommande att företag utvecklar flera egna varumärken. Ett exempel 

på det är MQ som i dagsläget har sex egna varumärken som kan medföra att kunden får för 

mycket att välja mellan och att det i sin tur gör det svårt att urskilja vad som är bästa 

erbjudandet.
2
  

 

Det är viktigt för ett nyetablerat företag att hänga med i utvecklingen och i de förändringar 

som konsumenten har vad gällande attityder och beteenden. Förändringar sker ständigt hos 

konsumenterna, vilket orsakar problem för företagen eftersom det kan vara svårt att se 

förändringarna i tid. Idag dominerar det som kallas för fast fashion, vilket vi tror har påverkat 

produktlivscykelns längd som idag är mycket kort. Vi anser att fast fashion är ett fenomen 

som innebär att produkter har en kort livscykel för att kunna mätta marknadens behov av nya 

produkter.
3
 

 

                                                           
1
 Gezelius, C., Wildenstam, P. s. 218 

2
 mq.se, varumärken, hämtat 2010-04-19 

3
 en.wikipedia.org, fast fashion, hämtat 2010-04-19 

http://www.mq.se/varumarken/
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Samhällets ekonomiska roll spelar en viktig roll för nyetablering. Vid en lågkonjunktur till 

exempel drabbas all handel mer eller mindre, så även klädindustrin, vilket medför svårigheter 

för företag som inte redan hunnit bygga upp en finansiell styrka.
4
  

 

Miljödebatten är mer aktuell än någonsin vilket ofta bidrar till medvetna konsumenter. 

Dagens konsument har mer kunskap vad gällande etik- och miljöfrågor vilket ställer högre 

krav på företagen. Idag granskas företag av media och myndigheter angående till exempel 

barnarbete och miljöpåverkan. Det är viktigt att företag arbetar fram en Code of Conduct som 

är av stor betydelse för hela kedjan från tillverkning till slutkonsument och är ett instrument 

för att skapa förtroende mot marknaden. Det innehåller bland annat krav angående arbetstider, 

miljö och löner.
5
  

 

1.2 Problemdiskussion 

Vi har tänkt starta upp en butik och sälja kläder till ett lågt pris till män mellan 18 till 30 år. 

Idag finns det inte direkt någon motsvarighet till vårt koncept på marknaden som vi tänker 

arbeta med. Vi anser att i vårt fall kan den starka konkurrensen vara till vår fördel, eftersom vi 

har valt ett lägre prissegment och vi tror att konsumenterna kommer att välja oss och våra 

produkter först då våra konkurrenter har ett högre pris.  

 

Företag som skall etablera sig på marknaden måste kunna arbeta upp och bibehålla en 

tillräckligt stor volym för att bygga en mera långsiktig verksamhet. För att klara den delen 

gäller det att företaget har en väl genomarbetad affärsplan som innehåller bra 

marknadsföringsstrategier. Något som försvårar etableringen av vårt företag och kontakten 

med vår målgrupp är det mediebrus som ständigt finns runt omkring oss som tar mycket tid 

och uppmärksamhet från konsumenterna. De har idag blivit duktiga på att koppla bort 

information som inte riktar sig till den specifika målgruppen. Det är därför viktigt för företag 

att synas och att sticka ut genom att ha ett starkt och unikt erbjudande.
6
 

 

Idag är det en hög konsumtion av kläder och följden av produkter som kallas fast fashion är 

att produktlivscykeln ofta tenderar till att bli kort. Problemet med en kort produktlivscykel är 

att säljande företag ständigt behöver komma upp med nya idéer och skapa nya produkter. Det 

                                                           
4
 Artikel, ekonomifakta.se hämtat 2010-05-02 

5
 Kotler, P., m.fl., s. 27 

6
 Gezelius, C., Wildenstam, P. 218 
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behöver inte alltid vara ett problem beroende på vilken målgrupp och position på marknaden 

ett företag har valt. Till exempel förväntar sig unga modemedvetna tjejer att det ska komma 

nya produkter frekvent vilket också på ett vis går hand i hand med ett lågt pris. De företagen 

behöver då intensivt marknadsföra produkter med en kort livscykel för att kunna uppfylla 

kundernas förväntningar. Däremot är det inte att föredra korta produktlivscykler när det 

handlar om dyra och exklusiva produkter, beroende på att produkterna, både kvalitets- och 

modemässigt, förväntas att hålla under en längre tid.
7
 

 

En naturlig följd av fast fashion är att det ofta uppstår brister vad gällande etik och miljö. 

Väljer företaget att erbjuda fast fashion så är det i princip omöjligt att använda det 

miljövänligaste transportsättet. För att kompensera det går det att arbeta aktivt med vardagliga 

miljöfrågor i butik, som till exempel återvinning, lågenergilampor med mera.
8
 

 

1.3 Problemformulering 

1.3.1 Huvudproblem 

Hur utformar vi en hållbar affärsplan? 

1.3.2 Delproblem 1 

Hur skapar vi en affärsidé för vårt valda koncept? 

1.3.3 Delproblem 2 

Hur ska erbjudandet utformas och vilka delar bör ingå för att nå potentiella konsumenter? 

 

1.4 Syfte               

Vårt syfte med vår studie är att undersöka, beskriva och analysera hur vi skapar en affärsplan 

för ett företag som ska sälja herrkläder i ett lägre prissegment.  

 

1.5 Problemavgränsning 

Vi kommer i vår studie att beskriva hur en affärsplan utformas för ett företag inom 

detaljhandeln som kommer att sälja herrkläder till ett lägre pris i Sverige med början i Borås. 

                                                           
7
 Gezelius, C., Wildenstam, P. s. 176 

8
 Kotler, P., m.fl., s. 27 
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Då tiden har varit begränsad till tio veckor har vi valt att göra vissa avgränsningar i 

affärsplanen, vi har valt att inte gå in närmare på den ekonomiska planen och inte heller på 

butikskommunikation.  

 

1.6 Disposition 

Vårt arbete kommer att genomföras enligt följande disposition. 

1.6.1 Kapitel 1: Introduktion 

Rapportens inledande kapitel består av problembakgrund, problemdiskussion och 

problemformuleringar i form av huvudproblem och delproblem. I första kapitlet beskrivs även 

syfte, nyckelord och definitioner.  

1.6.2 kapitel 2: Studiens metod och genomförande 

I kapitel 2 diskuterar vi undersökningens syfte och beskriver vilka tillvägagångssätt som valts 

för att genomföra undersökningarna samt motiverar våra val. Vi diskuterar även vilka 

insamlingstekniker vi använt och undersökningens tillförlitlighet. 

1.6.3 Kapitel 3: Teoretisk referensram 

I kapitel 3 presenteras de teorier och modeller som använts under arbetets gång. Den använda 

teorin är basen i vår studie och strukturerar upp empirin. Teoriavsnittet utgör en vetenskaplig 

tyngd i arbetet.  

1.6.4 Kapitel 4: Empiri 

I kapitel 4 tar vi upp vår marknadsundersökning och redovisar resultatet.  

1.6.5 Kapitel 5: Analys och tolkning av empiri  

I kapitel 5 har vi utgått från den teoretiska referensramen och utformat en affärsplan för vårt 

koncept.  

1.6.6 Kapitel 6: Slutsatser 

I kapitel 6 presenteras våra svar på studiens huvudproblem och delproblem. 

1.6.7 Kapitel 7: Avslutande diskussion 

I kapitel 7 förs en diskussion angående uppsatsens tillförlitlighet och källkritik.  

1.6.8 Kapitel 8: Referenser 

Här presenterar vi de litterära och muntliga källor som vi har använt oss av i studien. 
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1.7 Definitioner och nyckelbegrepp 

Brus: är störningar i kommunikationen som kan göra att budskapet missas eller 

missuppfattas. Ett överflöd av reklam i vardagen som blir störande.
9
 

Fast fashion: är klädkollektioner som är skapade efter de allra senaste trenderna.
10

  

Produktlivscykel: är en varas livslängd för försäljning.
11

  

Mode: det som ett stort antal människor anser är trendigt under samma tidsperiod.
12

  

Code of Conduct: det svenska ordet är uppförandekod och är riktlinjer för hur ett företag 

eller en organisation ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och/eller miljömässigt 

riktigt sätt.
13

 

Ledtid: den tid det tar från att en order läggs till att varan finns i butik.
14

 

 

  

                                                           
9
 Gezelius, C., Wildenstam, P. s. 218 

10
 en.wikipedia.org, fast fashion, hämtat 2010-04-19 

11
 Gezelius, C., Wildenstam, P. s. 176 

12
 en.wikipedia.org, fashion, hämtat 2010-04-19 

13
 sv.wikipedia.org, uppförandekod, hämtat 2010-04-19 

14
 wikipedia.org / Ledtid, hämtat 2010-05-06 
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2. Studiens metod och genomförande 

 

I kapitel 2 diskuterar vi undersökningens syfte och beskriver vilka tillvägagångssätt som valts 

för att genomföra undersökningarna samt motiverar våra val. Vi diskuterar även vilka 

insamlingstekniker vi använt och undersökningens tillförlitlighet. 

 

 

2.1 Undersökningens syfte 

Vanligen finns två olika syften med undersökningar. Det ena är att ha ett explorativt syfte och 

det andra är att ha ett beskrivande syfte.
15

  

 

Vi har utgått från ett beskrivande och ett explorativt syfte. Huvudsakligen har vi använt oss av 

ett beskrivande syfte men vi har även använt oss av ett explorativt syfte då vi hade begränsade 

kunskaper i ämnet i början av vår studie.  

 

2.2 Undersökningsmetod 

Valet av undersökningsmetod avgör hur och vilken information du kommer att få. Det finns 

två sätt att dela in data.
16

  

 

Vi har använt oss utav både en kvalitativ metod och en kvantitativ metod genom arbetets gång 

för att samla in information från olika synvinklar och undersökningsområden, för att på så vis 

få ett mer täckande resultat. Vi har haft kontakt med projektledaren Linn Johansson på 

Drivhuset i Borås, där vi genom personliga intervjuer samlat information om hur en affärsplan 

ska se ut. Den kvalitativa metoden i vårt arbete har bestått av en marknadsundersökning med 

en avgränsning till män mellan 18-30 år för att ta reda på mäns köpbeteende och attityder.  

  

                                                           
15

 Christensen, L., s. 85-89 
16

 Christensen, L., s. 85-89 
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2.3 Urval 

I vår studie har vi valt att göra ett urval ur vår målpopulation, som är killar mellan 18 till 30 

år. Vi valde att skicka ut enkäten via det sociala nätverket Facebook för att få en spridning 

över hela Sverige, det kompletterade vi sedan med att stå ute på torget i Borås för att 

undersöka efterfrågan i Borås. Vårt mål var att få ihop femtio svar och undersökningarna 

skedde icke-slumpmässigt.   

2.3.1 Bortfallsfel 

I undersökningen via Facebook och ute på torget i Borås tillfrågades sammanlagt 150 

personer. Av de tillfrågade fick vi 35 respondenter, vilket vi kände oss nöjda med då vi stötte 

på svårigheter med att fånga människors intresse men även då svaren var likvärdiga. 

 

2.4 Olika typer av data 

Det finns olika typer av data, primärdata och sekundärdata.
17

 

 

I vår studie har vi använt oss av båda metoderna för att få mer information och för att sedan 

kunna ta ut det som för vår studie är mest relevant. Vår marknadsundersökning och intervjuer 

är den primärdata som vi har använt oss av i studien. Utöver primärdata har vi använt oss av 

sekundärdata i form av skriven litteratur, artiklar och Internet för att ta reda på vad en 

affärsplan bör innehålla. 

 

2.5 Datainsamlingstekniker 

I vår studie har vi använt oss av enkätundersökningar som vi sedan har analyserat. På det 

sättet har vi fått en kvantitativ undersökning från vår målgrupp. Vi skickade ut enkäter på det 

sociala nätverket Facebook till killar mellan 18-30 år med en spridning över hela Sverige för 

att undersöka intresset för vårt koncept. Vi har även använt oss av personliga intervjuer med 

Linn Johansson på Drivhuset i Borås för att få en bättre inblick i hur vi går tillväga för att 

starta upp ett nytt företag och få in sin affärsidé på marknaden.  

                                                           
17

 Christensen, L., s.65-75 
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2.6 Undersökningens tillförlitlighet 

En undersökning måste vara pålitlig och giltig och detta bestäms av två betydelsefulla 

variabler, reliabilitet och/eller validitet.
18

 

För att förstärka validiteten i vår undersökning testade vi den på fyra personer innan vi 

skickade och delade ut vår enkätundersökning. Det gjorde vi för att få åsikter på enkäten och 

för att se om frågorna gav oss det samband vi var ute efter, därefter gjorde vi korrigeringar 

efter deras åsikter.   

 

150 killar tog emot vår enkät och av dem svarade cirka 20 procent på den vilket gav oss ett 

stort bortfall. Vi nöjde oss ändå med de 20 procenten då svaren inte skiljde sig så mycket från 

varandra. 

  

                                                           
18

 Andersen, H., s.91-92 
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3. Teoretisk referensram  

__________________________________________________________________________  

I kapitel 3 presenteras de teorier och modeller som använts under arbetets gång. Den 

använda teorin är basen i vår studie och strukturerar upp empirin. Teoriavsnittet utgör en 

vetenskaplig tyngd i arbetet. 

__________________________________________________________________________  

 

3.1 Affärsplan 

Det finns olika anledningar till att ta fram en affärsplan, det kan vara för en ny verksamhet 

eller för en pågående verksamhet. En affärsplan kan till exempel innehålla affärsidé, vision, 

långsiktiga mål, marknadsplan och risker (se bilaga 2).
19

  

 

Vid en nyetablering av ett företag utgör affärsplanen i princip hela företaget. Det är tänkt att 

affärsplanen ska ge svar på frågan om det finns förutsättningar att lyckas med sin idé och på 

så vis minskar den risken i satsningen. I affärsplanen analyseras bland annat affärs- och 

marknadsmöjligheterna, hur de ska nås och vilka produkter och tjänster som ska erbjudas. För 

ett nystartat företag uppfyller affärsplanen en viktig funktion då den är det enda som finns för 

att bilda sig en uppfattning om företagsidén. Det är viktigt för företaget att med bestämda 

tidsintervall uppdatera affärsplanen för att hålla den levande genom företagets och branschens 

utveckling.
 20

  

 

Vid framtagandet av en affärsplan är det viktigt att vara medveten om att affärsplanen ska 

fylla olika syften för olika intressenter och det är därför viktigt att få med information som 

uppfyller de olika intressenternas behov. De olika intressenterna kan bestå av ägare, 

finansiärer, styrelse, företagsledning, anställda och kunder. Affärsplanen ska skapa 

trovärdighet och vara ett underlag för tänkta finansiärer, leverantörer, kunder och 

medarbetare.
21

  

 

                                                           
19

 Eliasson, B., m.fl., s. 9-11, 178 
20

 Kubr, T., s. 51-55 
21

 Eliasson, B., m.fl., s. 9-11 
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3.2 Strategisk planering 

Alla delar i affärsplanen ska ha samma långsiktiga mål och behöver därför planeras så att alla 

delar hjälper till att förstärka varandra och skapa en helhet för företaget. En långsiktig 

planering hjälper företaget att skapa konkurrensfördelar och att nå sina mål.
22

  

 

Strategisk planering innebär att företaget utformar sin affärsidé, skriver ned sina visioner, de 

mål och strategier företaget har för att nå ut till sin marknad och sedan även hur de ska lyckas 

med sin affärsidé.
23

  

3.2.1 Affärsidé 

De som är på gång att starta ett nytt företag har en idé om något de vill sälja eller erbjuda en 

marknad, det kan vara en produkt eller en tjänst. Själva idén är inte alltid nedskriven utan 

kanske till en början bara finns huvudet på grundarna av företaget. För att skapa en bra 

affärsidé bör företaget analysera sin tänkta marknad för att undersöka om idén tillgodoser ett 

behov och om idén ens är möjlig. Detta hjälper företaget att hitta sin inriktning på marknaden 

och att hitta sin målgrupp.
 24

 
25

 
26

  

 

Affärsidén hjälper också till att förmedla budskapet till sina medarbetare och även ut till 

omvärlden. Ju mer välarbetad och koncist ens affärsidé är desto lättare når företaget sina 

visioner och mål. 
27

 
28

 

 

En utarbetad affärsidé ska ge svar på fyra grundläggande frågor: 

- Vilket behov på marknaden ska tillfredsställas? 

- Med vilka produkter? 

- För vilken grupp/segment? 

- Med vilka resurser? 
29
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3.2.1.1 Kundnytta 

För att nå framgång bör företaget tänka ur kundernas synvinkel och lägga fokus på kunden 

och vilken nytta produkterna eller tjänsterna tillför dem. Med andra ord är inte produkten eller 

tjänsten det företaget först bör tänka på att föra fram i sitt erbjudande. Att tänka på kundnyttan 

är en bra strategi för differentiering, företaget kan på så vis få med sådant som deras 

konkurrenter kan ha missat. 
30

 

 

För att få fram kundnyttan för kunden gäller det att företaget lyfter fram sitt erbjudande på ett 

för kunden förståeligt och enkelt sätt så att erbjudandet inte kan misstolkas och så att 

kunderna förstår varför de bör välja företagets produkter framför konkurrenternas. Företaget 

behöver på ett tydligt sätt övertyga kunderna om att de har det bästa erbjudandet på 

marknaden. 
31

 

3.2.1.2 Marknad 

Det är bra att veta hur marknaden ser ut redan i ett tidigt skede, men företaget behöver inte 

göra en djupgående analys av marknaden utan det gör företaget först senare i 

marknadsplanen. Det kan räcka med att få en övergripande bild av marknaden med hjälp av 

statistik, artiklar i branschtidningar och tidigare analyser gjorda av andra och liknande för att 

företaget ska kunna uppskatta storleken på sin målmarknad. 
32

 
33

 

 

I affärsidén ska företaget beskriva till vem produkten eller tjänsten ska säljas till, men det kan 

i nuläget vara svårt för dem att konkretisera exakt vem som är kunden. De vet om sin 

målmarknad men bör längre fram ta med variabler som beskriver tydligt varför affärsidén är 

attraktivt för just dessa kunder. Exempel på sådana variabler kan vara olika segment såsom 

geografi, demografi, psykografi och beteende. 
34

 
35

 

3.2.2 Visioner 

Visionen är baserad på vilka förutsättningar företaget har. Den ska visa vart företaget vill vara 

i framtiden och ska vara väl formulerad så att alla inom företaget och dess intressenter aktivt 

jobbar för att nå visionerna och de gemensamma målen inom den uppskattade tiden. Visionen 

                                                           
30

 Kubr, T., s. 40-41 
31
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32
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34
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35
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bör vara kortfattad och gärna dokumenteras i punktform för att den lätt ska kunna 

kommuniceras. 
36

 
37

 
38

 

3.2.3 Mål 

Målformulering behövs för att förstärka företagets vision så att den kan uppnås. Företaget bör 

sätta upp både kort- och långsiktiga mål för sin verksamhet. För att undvika missförstånd och 

för att se till att alla är överens om målen så bör ett väl formulerat mål vara tydligt, 

utmanande, realiserbart, mätbart och kommunicerbart. Alla de punkterna bör höra ihop med 

varandra och ju tydligare mål företaget sätter upp desto bättre. 
39

 

 

3.3 Marknadsplanen 

Marknadsplanen är en viktig del i ett företags kärna och är inte enbart till för de på 

marknadsavdelningen utan är ett internt dokument avsett för alla anställda och som är styrt 

utefter kundernas behov. Marknadsplanen ser olika ut för olika företag men vanligen 

sammanfattar den företaget, marknaden, marknadsinformationen och marknadsbearbetning. 

Utefter den sökta informationen och analyser av tidigare beslut tas beslut kring olika 

åtgärder.
40

  

 

Den övergripande affärsplanen med sin affärsidé, vision och mål styr marknadsplanen som 

bryter ner marknadsfrågorna inom ett företag i detalj. Många anser att den viktigaste delen av 

marknadsplanen är nulägesanalysen vars uppgift är att identifiera och värdera de olika beslut 

som ett företag ska ta. Det vanligaste problemet med nulägesanalysen är att beskrivningen av 

det verkliga nuläget blir fel vilket påverkar analysen och resultatet. Om resultatet inte blir 

välgjort så fallerar marknadsplanen, då det blir fel i de åtgärder som föreslagits.
41

   

3.3.1 Marknadsbestämning med segmentering och analys 

Det finns olika sorters marknader, snäva eller breda marknader. En viktig del i affärsplanen är 

att företag ska besluta sig för vilken marknad dem vill in på. Företag ställs inför en stor 

osäkerhet om de ska in på en helt ny marknad då marknadsbilden grundas på antaganden och 

uppskattningar. Det är viktigt för företag att ha en god marknadsförståelse så att 
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marknadsavgränsningar kan göras för att få en bättre marknadsföringseffekt. Det krävs även 

en medvetenhet om de hinder som finns ute på marknaden och för företag att känna till sina 

styrkor och svagheter. En stor fördel kan vara att kontinuerligt följa de ändringar som sker på 

marknaden vilket blir en god konkurrensfördel då det skapas en möjlighet att vara först med 

att utnyttja nya affärsmöjligheter.
 42

  

 

För att företag ska kunna kundanpassa sig krävs det att de har god kännedom om 

konsumenters behov och önskemål. Genom att göra en marknadssegmentering så bryter 

företag ner marknaden till mindre och mer hanterliga segment. Konsumenter inom samma 

segment har likartade behov och beteenden och en bra segmentering kan i många fall vara 

nyckeln till framgång.
 43

  

 

För att ett företag ska få djupare marknadskunskaper och förståelse görs en marknadsanalys 

genom att bland annat samla in information om marknadsandelar och genom att göra 

målgruppsanalyser.
44

 

 3.3.2 Positionering 

Positioneringen för ett företag är avgörande för deras framgång och därmed direkt avgörande 

för ett företags överlevnad på längre sikt. Ett företag positionerar sig mot deras konkurrenter 

men även mot sina kunder. Avsikten med positioneringen är att göra marknadsbilden 

tydligare och att lättare se skillnader mellan det specifika företaget och deras konkurrenter.
45

 

 

Det är marknadsföringens centrala uppgift att positionera sig i kundernas medvetande och att 

skapa ett unikt kunderbjudande. Företag måste skapa ett mervärde i sina produkter för att 

kunderna ska välja dem framför konkurrenterna och företag gör det möjligt genom att se ur 

kundernas synvinkel. Lyckas företag med det så kommer kunden att associera mervärdet av 

den erbjudna produkten med företagets varumärke.
46

 

3.3.3 Konkurrensbild 

Att bedöma marknaden och konkurrensen för en nyetablerad produkt eller ett företag kan vara 

svårt. Företaget måste då uppskatta och bedöma storleken på marknaden utifrån prognoser 

och undersökningar. Ett bra sätt att börja är genom att göra en marknadsundersökning med 
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hjälp av till exempel enkäter. En sådan undersökning kanske inte ger ett fullständigt eller helt 

korrekt svar men det ger en föraning om marknaden och är en bra grund för företaget att 

bygga vidare på.
 47

  

 

Företaget kan genom en marknadsundersökning också ta reda på vilka som är deras största 

konkurrenter och vilka de borde koncentrera sig på i vidare konkurrentanalyser. De behöver ta 

reda på vart deras konkurrenter står, till exempel vilka som har de största marknadsandelarna 

och försöka ta reda på deras styrkor och svagheter. 
48

 

3.3.3.1 Porters 5-kraftsmodell 

När ett företag tar fram en bild av konkurrensen är det viktigt för dem att även ta fram andra 

faktorer än just den befintliga konkurrensen på marknaden. Ett bra exempel på modell för just 

det är Michael E Porters femkraftsmodell. 
49

 
50

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Porters 5-kraftsmodell
51

 

 

- Potentiella konkurrenter: De företag som upplever att de kan konkurrera framgångsrikt 

med lägre priser inom samma bransch kommer att bli potentiella konkurrenter. Dessa 

konkurrenter ser en möjlighet och är inte rädda för att ta den. Här behöver företaget 

granska om det finns nya aktörer på marknaden och hur stora etableringshindren är.
52
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- Kundernas förhandlingsstyrka: Företaget behöver här sätta sig in i den tänkta kunden 

och ta reda på deras behov, beteende och styrka.
53

 

 

- Tillgång till substitut: Det är ofta här som det för många företag brister, 

marknadsföraren på företaget bör ha koll på hela marknadens trender för att undvika 

hot från substitut. Företaget analyserar risken och de tänkta fördelarna substituten har i 

förhållande till sin egen produkt eller tjänst.
54

 
55

   

 

- Leverantörernas förhandlingsstyrka: Förhandlingsstyrkan hos leverantörerna baseras 

på antalet och deras kunskap om marknadsförhållanden. Företaget bör ha koll på hur 

deras marknad ser ut, om deras bransch domineras av små företag och därmed inte 

prioriteras av leverantörer eller består branschen av stora företag och en stark 

förhandlingsstyrka?
56

 

 

- Rivalitet inom branschen: Företaget granskar marknaden inom den bransch de 

befinner sig och tar bland annat reda på hur konkurrensbilden ser ut, hur stor den är 

och storleken på de konkurrerande företagen.
57

  

 

3.3.4 SWOT - analys  

En SWOT-analys är ett bra sätt att tydliggöra ett företags situation och analysen görs även på 

dess konkurrenter. Genom en SWOT-analys så analyseras företagets interna faktorer, styrkor 

och svagheter och externa faktorer, möjligheter och hot. Allt ska sedan sammanfattas och en 

åtgärdsplan bör upprättas. När ett företag gör en SWOT-analys är det bra att rangordna i en 

prioritetsskala där det viktigaste kommer högt upp på listan för att företaget sedan ska kunna 

ta tag i de delarna först.
 58

 
59
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Figur 3.2 SWOT
60

  

Vid en analys börjar företaget att titta på de externa faktorerna och inom dem finns det ett 

antal områden företaget kan välja att studera. Exempel på områden är: kunderna, 

konkurrenterna och marknadsutvecklingen. När analysen av de externa faktorerna är gjord så 

övergår företaget till att analyserna de interna faktorerna som är företagets egna resurser. Det 

företaget kommer fram till under styrkor och svagheter ställer de mot de externa faktorerna 

för att kunna komma fram till en bra lösning. SWOT-analysen är således en vägledning för 

företag. 61 62 

3.3.5 Omvärldsanalys 

Företag bör göra en analys på sin omvärld. I omvärldsanalysen analyseras faktorer utanför 

företaget som kan påverka dem på olika vis. Till exempel bör företaget fokusera på samhällets 

ekonomiska situation, ränteläge, vad myndigheter har bestämt, lagstiftning, olika miljökrav 

med mera. Det är även bra att ha koll på vad som sker utanför landet och den specifika 

marknaden.
63

 

3.3.6 Marknadsmixen – 4P 

Ett företag behöver ha en strategi som beskriver vägen till målet. Den strategin beskriver de 

åtgärder företag tänkt göra i genomförandet av sin plan och åtgärderna delas in i 

                                                           
60

 http://www.lerdell.com/wp-content/uploads/2009/07/449-swot-analys-swot-analysis-strengths-weaknesses-

opportunities-threats-styrkor-svagheter-mojligheter-hot-modell.jpg, hämtat 2010-05-18 
61

 Eliasson, B., m.fl.,  s. 96-99 
62

 Gezelius, C., Wildenstam, P. s. 63-67 
63

 Holmström, N., s. 64 

http://www.lerdell.com/wp-content/uploads/2009/07/449-swot-analys-swot-analysis-strengths-weaknesses-opportunities-threats-styrkor-svagheter-mojligheter-hot-modell.jpg
http://www.lerdell.com/wp-content/uploads/2009/07/449-swot-analys-swot-analysis-strengths-weaknesses-opportunities-threats-styrkor-svagheter-mojligheter-hot-modell.jpg


17 
 

marknadsföringens 4 P:n: Produkt, pris, plats och promotion. I en del fall har de 4 P:n 

kompletterats med ett femte P som är personal.
64

 
65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3 Marknadsmixen
66

  

 

3.4 Riskanalys 

Risker är något som alla företag, i synnerhet nyetablerade, råkar ut för och därför är 

riskanalysen en oerhört viktig del i affärsplanen. Det är viktigt att upptäcka risker i ett tidigt 

skede då de inte är statistiska. Risker måste utvärderas kontinuerligt och de kan förekomma 

både inom företaget och på marknaden.
 67

 

 

I riskanalysen identifierar och värderar företaget möjliga risker men redogör även lämpliga 

åtgärder. Analysen är inte enbart viktig för det enskilda företaget utan även för eventuella 

investerare. Om ett företag väljer att inte göra en riskanalys kommer investerare högst troligt 

att granska affärsplanen hårdare än om företaget har en analys vilket visar investerare att 

affärsplanen är väl genomarbetad.
68

 

 

Ett förekommande exempel på uppbyggnaden av en riskanalys är att analysera och identifiera 

eventuella risker utifrån tre vanliga scenarier; normalfallet, bästa fallet och sämsta fallet. 
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Normalfallet är det mest troliga som kan ske, bästa fallet är det ultimata som kan inträffa och 

det sämsta fallet är det värsta som skulle kunna hända.
69
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4. Empiri  

__________________________________________________________________________  

  I kapitel 4 tar vi upp vår marknadsundersökning och redovisar resultatet. 

__________________________________________________________________________  

 

4.1 Marknadsundersökning 

Frågorna till vår undersökning tog vi fram utefter den informationen som vi ville få in. När vi 

kände oss klara med enkäten så testade vi den på fyra personer för att få feedback om 

uppbyggnaden och om frågornas utformning. Efter ett par korrigeringar skickade vi ut 

enkäten till killar mellan 18-30 år spridda över hela Sverige via det sociala nätverket 

Facebook. Vi valde även att tillfråga killar ute på torget i Borås för att komplettera vår 

undersökning.  

4.1.1. Fråga 1 

 
 

Då vi skickade ut marknadsundersökningen över Facebook tog vi med frågan om vilken ort 

de bor på. Vi ställde frågan för att vi ville se om det fanns samband mellan storlek på ort och 

köpbeteenden. Köps det kläder för mer pengar i en större stad? Kan det då bero på att utbudet 

är större, eller att det finns mer exklusiva affärer på större orter?  

 

Småstad kallar vi de städerna som har upp till 50,000 invånare, mellanstad mellan 50,000-

200,000 invånare och storstad kallar vi de städer som har över 200,000 invånare. 

STAD

Småstad - 37 %

Mellanstad - 40 %

Storstad - 23 %
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4.1.2 Fråga 2 

 
 

Vi gav ut vår enkät till killar i ålderspannet 18-30 år.  

 

4.1.3 Fråga 3 

 
 

Vi ville ta reda på hur många av våra respondenter som arbetade, studerade eller var 

arbetslösa. Vi tyckte frågan var relevant för den kan kopplas ihop med andra frågor och ge ett 

bra samband, till exempel ifall någon köper kläder för lite pengar varje år, kan det bero på att 

personen är arbetslös eller studerar och på så vis har låg inkomst. Posten annat innefattar 

arbetslösa och värnpliktiga. 

 

 

 

 

 

 

Ålder 18 - 0 %
19 - 0 %
20 - 8,6%
21 - 2,8 %
22 - 8,6 %
23 - 31,4 %
24 - 28,6 %
25 - 5,7 %
26 - 0 %
27 - 5,7 %
28 - 0 %
29 - 8,6 %
30 - 0 %

Sysselsättning

Arbetar - 60 %

Student - 34,3 %

Annat - 5,7 %
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4.1.4 Fråga 4 

 
 

Vi ställde frågan om hur ofta våra respondenter handlar kläder för att på så vis ta reda på 

intresset, och även här kunna koppla ihop det med sysselsättning/inkomst.  

4.1.4.1 Fråga 4:2 

 
 

Vi ställde en följdfråga på hur ofta de handlar för att få ett lite djupare svar på föregående 

fråga och ta reda på varför de handlar sällan ifall de kryssat i det alternativet. 

 

Vi fick fram att det vanligaste var att de tillfrågade inte hade något intresse av att handla 

kläder och att de flesta också handlade mer sällan men effektivt då de väl handlade. Till 

exempel att de hellre köpte många plagg på en gång och på så vis slippa handla ofta. 

 
4.1.5 Fråga 5 

 
 

Hur ofta handlar du kläder?

En eller flera gånger i veckan - 14,2 
%

En eller flera gånger i månaden -
42,9 %

Mer sällan än en gång i månaden -
42,9 %

Om mer sällan, varför? Inget intresse - 33.3 %

Inget behov - 13,4 %

Pengabrist - 20 %

Handlar sällan men effektivt -
33,3 %

Hur mycket pengar skulle du 
uppskatta att du lägger på kläder per år?

0-5000kr - 28,6 %

5000-10,000 - 45,7 %

10,000-15,000kr - 17,1 %

över 15,000kr - 8,6 %
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I diagrammet ovan ser vi tydligt att de flesta lägger ganska lite pengar på kläder varje år. 

Nästan hälften av våra respondenter uppgav att de handlar kläder för någonstans mellan 

5000–10,000 kronor per år, vilket utslaget blir mellan 400-800 kronor i månaden.  

 
4.1.6 Fråga 6 

 
 

 

Svaren på frågan är ganska jämt fördelade men den största procenten har nej sidan. Vi tror att 

även om en person föredrar dyrare plagg behöver det inte betyda att det är de plaggen han 

eller hon köper utan att det är här som inkomst och sysselsättningsfrågorna kommer in och 

bestämmer över beslutet. 

4.1.7 Fråga 7 

 
 

Vi frågade våra respondenter vilka de skulle ange som topp tre av butiker de handlar kläder i. 

Vi fick fram vilka våra tre största konkurrenter bör vara och de är Carlings, Jack & Jones och 

H&M. Det stämmer bra med den uppfattningen vi själva har fått av marknaden.  

 

Vi tog med Internet och postorder handel som en intressant punkt då det är en ganska stor 

andel av respondenterna som föredrar det framför fysiska butiker. Något vi kan ha i åtanke för 

framtiden i vår affärsplan.  

 

Föredrar du billigare plagg framför dyrare?

Ja - 31,4 %

Nej - 40 %

Priset har ingen betydelse - 28,6 %

De tre populäraste butikerna

Carlings

Jack & jones

H&M

Internet & postorder
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4.1.8 Fråga 8 

 

Intresset är övervägande stort för vår affärsidé som är att sälja herrkläder i ett lägre 

prissegment, vilket är positivt för oss.  

 

 

 

  

Om det skulle finnas en butik för killar som erbjuder 
snygga modekläder till ett lägre pris skulle du handla där? 
(Ett koncept där det erbjuds nyheter ofta och som ligger i prisklass med 
H&Ms herrkläder.) 

Ja - 82,9 %
Nej - 14,3 %
Vet ej - 2,8 %
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5. Analys och tolkning av empiri  

__________________________________________________________________________  

I kapitel 5 har vi utgått från den teoretiska referensramen och utformat en affärsplan  

för vårt koncept. 

__________________________________________________________________________ 

 

 

5.1 Marknadsundersökning 

Vi har noga utvalt frågorna till undersökningen för att alla frågor skalla kunna komplettera 

varandra och för att vi skall kunna dra ordentliga slutsatser kring undersökningen. Alla frågor 

är för oss relevanta och har gett oss bra grunder att bygga vidare vår affärsidé på.  

 

Med vår enkätundersökning ville vi ta reda på om det fanns något intresse från killar att 

handla i en butik som säljer moderiktiga herrkläder i ett lägre prissegment. Vi ville även med 

vår undersökning försöka att specificera vår målgrupp mer noggrant. Tidigare har vi utgått 

ifrån att vi velat vända oss till killar mellan 18-30 år och tänkt att vårt koncept skulle tilltala 

de med något lägre inkomst.  

 

Vi delade ut enkäten till killar i ålderspannet 18-30 år. Av resultatet kan vi konstatera att vi 

inte fått med hela det ålderspannet då ingen i åldern 18, 19, 26, 28, 30 svarade. Däremot är 

övervägande, 60 procent, av respondenterna i åldern 23-24 år. Vi tror att resultatet beror på 

vårt medvetna urval att skicka ut över Facebook där de flesta av våra vänner är i just de 

åldrarna.  

 

Av våra respondenter ser vi en jämn fördelning över storlek på bostadsort, storstad var minsta 

andelen på 23 procent. På grund av det jämna utfallet kan vi inte dra några slutsatser kring 

huruvida det handlas mer kläder beroende på var konsumenterna bor i landet.    

 

60 procent av de som svarat på enkäten arbetar och de resterande 40 procenten har en 

begränsad inkomst och är således studenter eller arbetslösa. Det är för oss intressant i det 

avseendet att vi har en affärsidé som bygger på att sälja herrkläder till ett lågt pris. De flesta 

av våra respondenter uppgav att de handlade en eller flera gånger i månaden eller mer sällan 

än det och att det främst berodde på saknat intresse av att handla kläder eller för att de handlar 

sällan men effektivt. 74,3 procent av respondenterna har angett att de handlar kläder för 

mindre än 10,000 kronor om året, vilket i snitt blir cirka 800 kronor i månaden.  
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83 procent av respondenterna är positiva till vårt koncept och om vi hade funnits på 

marknaden idag så hade de handlat hos oss. Vi är medvetna om att den frågan är ledande och 

kan ge en något felaktigt svarsfrekvens, men vi valde att ta med den för att kunna ta reda på 

om det finns ett intresse. Vi har förstått att priset inte är den huvudsakliga orsaken till inköp 

utan att de allra flesta vill ha snygga kläder oavsett pris, men att de då hellre köper billiga, 

snygga kläder än dyra just för att många av dem som svarat på enkäten har en begränsad 

inkomst. De tycker inte att priset spelar någon större roll så länge kläderna har en hög 

modegrad. 

 

Något som för oss känns viktigt att ta reda på är vilka butiker våra respondenter handlar mest i 

och därför bad vi dem att skriva ned de tre butiker de handlar flest kläder i. Vi fick många 

spridda svar men kunde få fram att våra allra största konkurrenter är Carlings, Jack & Jones 

och H&M. Undersökningen visar att många av respondenterna handlar via Internetbutiker 

vilket vi tycker förstärker vår vision om att finnas på Internet inom tre år, vi har en förståelse 

för att många handlar över Internet då det är lättillgängligt för alla dygnet runt.  

 

5.2 Affärsplan 

Då vi gjort vår affärsplan har vi utgått från ett exempel på vad en affärsplan kan innehålla (se 

bilaga 2) och valt ut de delar vi ansett vara viktigast och sådant vi haft viss kunskap om inom 

den tidsram vi haft på tio veckor. Det vi tar upp i vår affärsplan är: affärsidé, visioner och mål, 

marknadsplan, konkurrensbild och riskanalys och har av tidsbegräsningen valt att inte beröra 

den ekonomiska biten eller butikskommunikation då vi anser att vi inte haft tillräckliga 

kunskaper inom ämnena.  

5.2.1 Affärsidé 

Vi erbjuder kläder med hög modegrad till ett lägre pris, för sociala och modemedvetna killar, i 

Sverige med start i Borås. I vår butik hittar kunden alltid något nytt och vi erbjuder en hög 

service. 

5.2.1.1 Målgrupp 

Vår marknadsundersökning gav oss en tydligare bild av vem som kan tänkas vara vår kund. 

Från början hade vi en bild av att vår kund var en kille mellan 18-30 år men vi har nu insett att 
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vi inte vill begränsa oss till en specifik åldersgrupp utan att vårt koncept ska vända sig till män 

i alla åldrar som är modeintresserade.  

 

Vi tänker oss att vår rätta kund är en man som har ett intresse av kläder, av att se bra ut. Han 

är social och tycker om att en öl tillsammans med grabbgänget framför en fotbollsmatch. 

5.2.2 Visioner och mål 

Vår vision är att vi inom tre år ska finnas på Internet och att vår hemsida inte bara ska fungera 

som ett showroom utan vara en webbshop.  

 

Efter vår marknadsundersökning konstaterade vi att med merparten av våra respondenter 

föredrar att handla via internet på grund av tillgängligheten, bekvämligheten och utbudet. 

Grundtanken är att redan i ett tidigt skede starta ett showroom på Internet som vi senare ska 

utveckla till en webbshop.  

 

Vid uppstarten är det tänkt att det endast är vi två som grundat företaget som ska vara 

verksamma inom företaget och i den första butiken. Vårt mål är att vi efter två år ska kunna 

anställda personal vilket är en förutsättning för vår utveckling. Vi räknar med att vårt företag 

efter två år har nått den punkt då verksamheten börjar bli lönsam.  

 

Vi har som mål att vår verksamhet ska utvecklas och att vi på längre sikt ska finnas över stora 

delar av Sverige med start i Borås.  

 

 

5.3 Marknadsplan 

I vår marknadsplan analyserar vi konkurrenterna, marknaden, omvärlden samt gör en 

riskanalys. 

5.3.1 Marknadsbestämning 

Till en början kommer vi att befinna oss på en snäv och lokal marknad då vi kommer att 

öppna vår första butik i Borås, för att vinna marknadsandelar. Vår strävan är sedan att vi 

växer och som en följd kommer att kunna öppna fler butiker runt om i Sverige vilket kommer 

öppna dörrarna till en bredare marknad. 
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5.3.2 Segmentering 

Till en början kommer vårt företag bara befinna sig i Borås och därför har vi automatiskt fått 

en demografisk segmentering på våra kunder. Senare i framtiden för vårt företag kommer vi 

att fortsätta segmentera demografiskt efter städer och försöka att ta fram varje stads fördelar i 

vårt koncept och vår marknadsföring. 
70

 

Vi har tänkt marknadsföra oss genom lokala tidningar och lokala radiokanaler och kommer 

inte koncentrera oss allt för mycket på traditionella marknadsföringskanaler då de kostar 

företaget alldeles för mycket pengar. Vi kommer att vara nyligen uppstartade och ha en 

begränsad marknadsföringsbudget. Det sociala mediet Facebook tror vi är ett bra alternativ för 

oss, där kan vi synas och nå vår målgrupp på ett enkelt och billigt sätt. Det kommer 

förhoppningsvis också generera att nöjda kunder bjuder in andra och att ett gott rykte på så vis 

startas genom mun till mun marknadsföring. 

Vi vill att våra kunder ska ha en känsla av genuinitet och slippa massmarknadsföring. Vi 

hoppas att vårt koncept och sortiment känns så pass unikt och tilltalande att det på så vis säljer 

sig självt och att de kunder som väljer oss gör det för att de gillar vårt koncept och inte för att 

de blivit påverkade av reklamutskick och liknande. 

 

5.3.3 Positionering 

Det är viktigt att lyckas positionera sig i kundens medvetande och att se till att kunden ser ett 

så pass stort värde, i produkten som vi erbjuder, att de återkommer. För att lyckas med det 

krävs det att vi förstår marknaden, kundens behov, väljer bra strategier, levererar värde och 

tillfredsställelse men även har kunskapen om att bygga starka kundrelationer.
71

 

 

Vi kommer att arbeta aktivt med att skapa ett mervärde för våra kunder genom att få dem att 

känna sig trygga med oss, detta kan vi åstadkomma genom att erbjuda hög service, bra 

köpvillkor och möjlighet till reklamation. Vi har även tänkt starta en kundklubb där vi 

kommer att erbjuda alla de kunder som vill möjligheten att delta. Genom kundklubben ska vi 

skicka ut nyhetsbrev genom mail med de senaste nyheterna och eventuella rabatter.  För att 

positionera vår kundklubb vill vi vara annorlunda mot andra likvärdiga kundklubbar. Vi 

tänker ha ett samarbete med de olika bankerna så att vi kan erbjuda våra kunder att ha 

klubbkortet genom sitt bankkort och på så vis slippa ett extra kort i plånboken. För att erbjuda 

våra klubbmedlemmar något utöver det vanliga bjuder vi in dem till olika klubbkvällar i 
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butiken där vi till exempel visar en fotbollsmatch på vår storbildskärm, eller har en stylist på 

plats, samtidigt som vi erbjuder dem tio procent på hela sortimentet. 

 

5.3.4 Konkurrensbild 

Vi valde att undersöka marknaden genom en marknadsundersökning för att bland annat ta 

reda på om det finns någon konkurrens till vårt koncept på marknaden. Vi är medvetna om att 

en undersökning av det här slaget kan ge ett icke fullständigt svar men vi valde ändå att 

genomföra den med förhoppningar om att vi skulle få en grund och en klarare bild av hur 

marknaden ser ut, konkurrenterna, den tänkta kunden och efterfrågan.   

 

Vår undersökning visar att de fyra främsta konkurrenterna för oss är Carlings, Jack & Jones, 

H&M och Internet/postorderföretag. Vi har valt att ta oss en närmare titt på de två företagen 

Carlings och Jack & Jones för att ta reda på vart de står och granska deras styrkor och 

svagheter. För att se deras styrkor och svagheter se punkt 5.4.5 SWOT-analys. 

5.3.4.1 Porters femkraftsmodell  

Med hjälp av Porters femkraftsmodell har vi analyserat andra faktorer än den befintliga 

marknadssituationen. Det är viktigt för oss att se till omvärlden och vad som eventuellt är på 

gång att hända för att hela tiden hänga med i utvecklingen och konkurrensen. 

Potentiella konkurrenter 

Vi ser fyra utländska klädföretag som potentiella konkurrenter om de beslutar sig för att 

etablera sig på den svenska marknaden;  

1. Det är det amerikanska företaget FOREVER 21 med sina herrkläder 21MEN.  

2. Det irländska företaget primark som öppnade sin första butik i Dublin 1969 och som 

idag finns i Irland, England, Spanien, Nederländerna, Portugal, Tyskland och 

Belgien.
72

 

3. Det amerikanska företaget Hollister som finns i USA, Canada, Storbritannien, Italien 

och Tyskland.
 73

 

4. Det tyska företaget s.Oliver som öppnade sin första butik 1969 och som idag har totalt 

115 butiker.
 74

 
75
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De nämnda blir våra potentiella konkurrenter om de etablerar sig på den svenska marknaden 

vilket inte är omöjligt då de konstant öppnar nya butiker och befinner sig inom samma 

prissegment som oss.  

 

Kundernas förhandlingsstyrka 

Enligt vår undersökning kan vi konstatera att respondenterna är positiva till vårt koncept och 

om vi hade funnits på marknaden idag så hade 82,9 procent av de som svarat handlat hos oss.  

Vår tänkta kund ser ett intresse i att handla moderiktiga och billiga kläder ofta. Han har ett 

behov av att förnya sig och att vara rätt i tiden samtidigt som han inte vill lägga allt för 

mycket pengar på sina inköp. Hans beteende och styrka är att han är social och bryr sig om 

hur han ser ut vilket tenderar till att han handlar ofta hos oss.  

 

Tillgång till substitut  

För att vi som företag inte ska fallera lägger vi en stor vikt vid att ha koll på marknadens 

trender och eventuella hot från substitut. Vi ser idag att en stark trend och möjligtvis ett 

substitut till oss skulle kunna vara ekologiska plagg inom samma prissegment som vårt, till 

exempel från H&M. Allt fler av dagens konsumenter blir mer och mer miljömedvetna, så 

även inom klädindustrin. Följden av att vi har valt att fokusera på att hålla ett lågt pris ut mot 

kund medför att vi i alla avseenden inte kan vara miljövänliga. Det är därför oerhört viktigt att 

vi har koll på våra konkurrenter och ser upp för att bli överkörda. H&M som är den största av 

våra konkurrenter på marknaden är det just på grund av deras storlek, starka varumärke, 

liknande sortiment och deras förhandlingsstyrka med leverantörer.  

 

Leverantörernas förhandlingsstyrka 

Den bransch vi befinner oss inom består mestadels av stora företag, vi är dock ett litet företag 

och vill inte använda oss av samma leverantörer som våra större konkurrenter då vi upplever 

att vi i det fallet inte skulle ha så mycket att säga till om. Vi ser hellre att vi samarbetar med 

mindre och färre leverantörer så att vi istället kan utveckla en nära relation och på så vis 

förhandla bättre om priset.  

 

I och med att vi ska ha korta ledtider och nyheter varannan vecka så väljer vi att placera vår 

produktion i Turkiet, för att snabbt få hem våra varor med flyg.  
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Rivalitet inom branschen 

Konkurrensen idag inom detaljhandeln är hård vilket beror på att det idag existerar så många 

företag i branschen. I undersökningen antal företag per bransch i Sverige den 23:e november 

2009 gjord av SCB visar att parti- och detaljhandeln innefattar 122 090 företag vilket utgör 

13,4 procent av alla företag i Sverige.
76

 

 

Utifrån vår marknadsundersökning har vi kommit fram till att våra tre främsta konkurrenter är 

H&M, Jack & Jones och Carlings. Skillnader i företagsstorlek förekommer, H&M är störst 

medan Jack & Jones och Carlings ligger på ungefär samma nivå. Vi kommer att börja med att 

öppna en butik i Borås och väljer därför att även studera konkurrenternas position på den 

lokala marknaden. Vi kan konstatera följande: 

1. H&M 133 butiker i Sverige, Borås 2 butiker.
77

  

2. Jack & Jones 66 butiker i Sverige, Borås 1 butik.
78

  

3. Carlings 66 butiker i Sverige, Borås 1 butik.
79

 

 

 

5.3.5 SWOT - analys 

Vi har valt att göra SWOT-analys på två av våra konkurrenter Carlings och Jack & Jones för 

att jämföra deras svagheter och styrkor, resultatet har hjälpt oss i vår analys av vårt företag. 

 

Tack vare SWOT-analysen kan vi på ett överskådligt och enkelt sätt se vad vi behöver 

koncentrera oss på, bli bättre på och på så vis bättre positionera oss. Vi kan jämföra oss med 

våra två största konkurrenter och se vad de är starkast respektive svagast på och utnyttja den 

kunskapen för att kunna bygga vidare på vår affärsidé. Det absolut viktigaste för oss att ta itu 

med först är att vi behöver få kunderna att hitta till oss så att vi snabbt blir ett välkänt 

varumärke på marknaden. 
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5.3.5.1 Carlings 

Styrkor 

- Välkänt företagsnamn som har funnits sedan 1986 och i Sverige sedan 1997. 
80

 

- Mer än 160 butiker runt om i Norden (Norge, Danmark, Sverige, Finland) + Polen.
81

 

- 66 butiker i Sverige.
82

 

- Ingår i en större koncern – Varner gruppen. 
83

 

- Välkända varumärken som Wrangler, Miss Sixty, Diesel med flera utöver deras egna 

(Red Label för tjejer och Poco Loco för killar). 
84

 

- En välkänd stil på kläderna.  

- Sortimentet riktar sig mot både killar och tjejer. 
85

 

- Sponsrar olika kulturarrangemang som festivaler och konserter. 
86

 

 

Svagheter  

- Stilen på kläderna kan bli en svaghet då den kanske inte tilltalar alla. 

- Gentemot oss har de relativt höga priser på sitt sortiment. 

- Målgruppen är tjejer och killar mellan 15-30 år, vilket gör att de missar en stor del av 

befolkningen. 
87

 

Möjligheter  

- Nätbutik. 

- Öppna fler butiker i Sverige. 

- Etablera sig på flera marknader utanför Norden och Polen.  

Hot  

- Lågkonjunktur. 

- Att folk blir mer medvetna återanvänder/syr om gamla plagg eller börjar handla på 

second hand istället för att köpa nya. 

- Att någon med liknande sortiment tar sig in på marknaden och börjar konkurrera med 

deras originella stil. 
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5.3.5.2 Jack & Jones 

Styrkor 

- Etablerat i Sverige sedan 1991 och en av Europas ledande producenter av herrkläder.
88

 

- En del av bestseller koncernen.
 89

 

- Kända för sina jeans och för sina samarbeten med italienska jeanskreatörer.
 90

 

- Erbjuder sina kunder fyra kollektioner.
 91

 

- Bestsellers Code of Conduct sen 2002, 20 personer jobbar med den i de länder de har 

produktion i.
92

 

- Dem erbjuder organiskt mode, JJ Eco, med flera kollektioner per år i 600 butiker över 

Europa med bland annat Fairtrade certified cotton.
93

 

- Deltog aktivt i insamlingen till Haiti genom att sälja non-profit t-shirts.
94

  

- 66 butiker i Sverige.
95

 

- Starkt varumärke. 

- Nätbutik för svenska kunder.
96

 

 

Svagheter 

- Säljer endast herrkläder.  

- Smalt och djupt sortiment.(Kan även ses som en styrka då de blir experter inom sitt 

område).  

 

Möjligheter 

- Den ekologiska kollektionen är rätt i tiden och kan medföra att kundantalet ökar.  

- Börja sälja damkläder och på så vis öka sina marknadsandelar.  

- Öppna fler butiker i Sverige. 

- Etablera sig på fler marknader utanför Norden.  

 

Hot 

- Lågkonjunktur.  

- Att allt fler börjar handla second hand men även syr sina egna kläder.  
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5.3.5.2 Vårt koncept 

Styrkor 

- Nyetablerat på marknaden. Kan medföra uppmärksamhet och nyfikenhet. 

- Det låga priset. 

- Brett sortiment av snygga modekläder. 

- Hög service och personal som har kunskap om företaget och produkterna. 

- Vårt eget varumärke. 

- Modenyheter ofta. (varannan, var tredje vecka). 

 

Svagheter 

- Nyetablerat företag. Kunden vet inte om oss. 

- Okänt eget varumärke. 

- Säljer endast herrkläder. 

 

 

Möjligheter 

- Bygga upp ett starkt varumärke som blir välkänt på marknaden. 

- Väcka killars intresse för att handla kläder. 

- Att köpa in externa varumärken. (Skulle dock göra att vi fick höja priserna, vilket vi 

inte vill.) 

- Att i framtiden starta upp en webbshop för att nå fler kunder.  

- Öppna fler butiker runt om i Sverige. 

- Börja sälja damkläder. (Vilket vi inte vill).  

Hot 

- Konkurrenter. 

- Lågkonjunktur. 

- Bristande intresse från killar att handla kläder. 

- Internethandeln. 

 

5.3.6 Omvärldsanalys 

En omvärldsanalys är viktig för oss att göra för att hela tiden hålla oss uppdaterade om hur 

läget är i landet och runt om i världen vad gällande samhällets ekonomi, hur ränteläget är, 

vilka lagar och bestämmelser det finns och vilka miljökrav som ställs på oss. Det är även 

viktigt att hålla sig uppdaterad inom dessa områden för att inte stöta på överraskningar i 

framtiden. Vi har valt att försöka hålla oss inom tidsramen från år 2000 fram till idag då vi 

anser att tidigare statistik inte intresserar oss i nuläget och att årtalen säger oss mer om hur 

utvecklingen skulle kunna te sig i framtiden. 
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5.3.6.1 Samhällets ekonomiska situation  

Det vanligaste måttet i Sverige på att mäta inflation är konsumentprisindex, KPI, det mäter 

den genomsnittliga kostnaden för ett hushålls konsumtion av varor och tjänster. Inflation 

betyder att pengar blir mindre värda.
97

 

 

För att vi ska få en klarare bild av hela samhällets ekonomiska situation har vi valt att kolla 

närmare på hur inflationen har sett ut mellan åren 2000 fram till 2009. För att skapa oss en 

mer övergripande bild valde vi även att titta på USA och Eurozonen. Eurozonen utgörs av de 

länder som är medlemmar i EU och som har euro som valuta.
98

 

 

 

Fig. 5.1 Inflation 
99

 

 

Inflationen är i konstant rörelse och utefter diagrammet kan vi avläsa att inflationen i Sverige 

är den som rör sig mest upp och ner. Den amerikanska inflationen har rört sig lite tvärtom i 

jämförelse till den svenska medan inflationen i Eurozonen har varit den mest stabila. Det syns 

tydligt att alla drabbades av lågkonjunkturen i början av 2008.   
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5.3.6.2 ränteläge  

 

Fig. 5.2 Reporäntans utveckling 100 

Som vi kan se i diagrammet ovan så har Riksbanken under de senaste tio åren höjt och sänkt 

reporäntan, det beroende på hur inflationen har sett ut. Sedan juli 2009 fram till idag maj 2010 

så har reporäntan legat på rekordlåga 0,25 %. Senast räntan var i närheten av så låg var mellan 

juli och december 2005 då den låg på 1,50 %. Vi kan även se en ökning där emellan upp till 

4,75 % i september 2008.
101

 

 

Vi ser det som positivt att reporäntan ligger så pass lågt idag och att analyser säger att den 

kommer att ligga lågt även inom den närmsta tiden för att sedan stiga. Det innebär för oss att 

vi kan finansiera vår företagsstart genom lån med låg ränta vilket ger oss en snabb och relativt 

billig start. Negativt med det är att reporäntan med all sannolikhet kommer att höjas om något 

år vilket betyder att räntorna på lånet även de kommer att stiga. Förhoppningarna är att vi då 

kommit igång ordentligt och börjat bli lönsamma så att höjda räntor inte kommer att påverka 

oss allt för negativt. 
102

 

5.3.6.3 Lagstiftning 

Alla företag omfattas av lagstiftningar som måste följas. Många av de lagarna står på 

konsumenternas sida då de i annat fall skulle ha svårt att få rätt gentemot ett stort företag. De 
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lagar som är viktigast för oss att hålla koll på och följa är konsumentköplagen, köplagen och 

marknadsföringslagen. 
103

 

 

Konsumentköplagen innefattar regler som hjälper konsumenten att veta vad de har rätt till 

ifall företaget inte håller vad det lovat eller vid reklamationer. 
104

 

 

Köplagen gäller då inte konsumentköplagen är tillämpbar, till exempel när vi som företag 

köper av ett annat företag. 
105

 

 

Marknadsföringslagen innefattar regler för hur ett företag får marknadsföra sig så att inga 

tveksamheter kan uppstå och ett företag får inte vilseleda de som utsätts för 

marknadsföringen. 
106

 

 

Om vi i framtiden når vår vision om att finnas tillgängliga på Internet så gäller 

distansavtalslagen. Den innebär att våra kunder alltid har rätt att ha fjorton dagars full 

ångerrätt. 
107

 

 

Med tanke på vår blivande kundklubb så bör vi upplysa kunderna om att deras 

personuppgifter är skyddade av personuppgiftslagen och kommer inte att användas i något 

annat syfte än dem som framgår i foldern då de skriver på avtalet. 
108

 

5.3.6.5 Miljökrav 

I Sverige finns det olika miljökrav som företag måste följa, de finns nedskriva i Miljöbalken. 

Främst handlar de om att alla skall arbeta för hållbar utveckling och att så lite naturresurser 

som möjligt skall förbrukas. Det finns till exempel krav för utsläpp och hur mycket ett företag 

får släppa ut och i vissa fall får man betala för utsläppen. 
109

 

 

I Miljöbalken ställs det krav på att byta ut sådant som är skadligt för natur eller människor till 

något likvärdigt som är bättre, kraven innefattar också att den som driver verksamhet skall ha 

god kunskap om miljöpåverkan och hur den skall kunna minimeras. 
110
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I och med att vårt koncept går ut på att erbjuda våra kunder kläder med en hög modegrad och 

nyheter varannan vecka så kommer vi behöva använda oss av flygtransporter. För att 

kompensera det så lägger vi stor vikt vid miljöarbetet i butik. Vi kommer bland annat att 

använda oss av lågenergilampor och ha avfallssortering.  

 
5.3.7 Marknadsmixen – 4P 

I detta avsnitt berör vi marknadsföringens 4P, och hur vi använder oss av dem i vår 

marknadsplan. Vi har även lagt till ett femte P då vi anser att personalen spelar en viktig roll 

för oss. 

5.3.7.1 Produkt  

Våra produkters kärna är att tillfredsställa behovet av att ha moderiktiga kläder och att följa de 

pågående trender som råder på marknaden till ett lägre pris. 
111

 

 

Produkterna kommer att bära vårt eget varumärke och förhoppningarna är att varumärket ska 

positioneras rätt hos kunden så att kunden väljer oss före alla andra. Vi kommer inte att ha 

någon egen produktion utan vi kommer att köpa in från leverantörer och kommer således 

heller inte att designa plaggen själva. Eftersom vi ska ligga i ett lägre prissegment så kommer 

vi inte att kunna hålla allra högsta kvalité på produkterna men däremot den högsta för det pris 

vi satt. Vi vill ändå försöka att hålla en hög nivå och erbjuda en känsla av exklusivitet trots 

vårt lägre pris, det ska vi åstadkomma genom att ha snygga förpackningar och påsar. 
112

 

 

Som en utökning av våra produkter kommer vi att erbjuda öppet köp i 30 dagar och bytesrätt i 

sju dagar. Vår personal ska alltid vara serviceinriktade och uppmärksamma på om kunden 

behöver tips eller råd.
113

 

Vårt sortiment är djupt och brett. Vi erbjuder kläder och accessoarer för en hel garderob i vår 

butik, men dock inte skor. Fokus ligger på produkter med hög modegrad men vi har även en 

baskollektion för att förstärka känslan av att kunna fylla hela garderoben med våra produkter.  

 

Sortimentet vi erbjuder är: T-shirts, linnen, tröjor, skjortor, jeans, byxor, jackor, kavajer och 

västar. Accessoarer i form av sjalar, mössor, halsband, armband och väskor. Merförsäljning 

som består av kalsonger och strumpor.
114
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5.3.7.2 Pris 

Hela vår affärsidé går ut på att hålla låga priser så att alla män i alla åldrar oavsett inkomst 

skall kunna handla hos oss. Vi vill inte att inkomst skall styra modegraden på kläderna som 

män bär utan vi tycker att mode skall vara något som alla ska ha tillgång till.  

 

Vi hoppas kunna skapa konkurrensfördelar och relativt snabbt få marknadsandelar genom att 

ligga lägst på marknaden och kunna konkurrera med de som våra respondenter i 

marknadsundersökningen angav som de största konkurrenterna.  

 

Vi väljer ett lågt pris då vår marknadsundersökning visade att de allra flesta respondenter inte 

handlar kläder för så mycket pengar om året beroende på inkomst och sysselsättning. Men vi 

väljer även ett långt pris då de visade intresse för ett koncept som säljer snygga moderiktiga 

kläder för ett lågt pris. De flesta angav att så länge kläderna är snygga så spelar inte priset 

någon större roll men att de flesta hellre lägger relativt små summor på kläder för att de har en 

begränsad inkomst. Vi tycker att det idag finns ett dåligt utbud på marknaden av herrkläder 

som är snygga till ett lågt pris. Genom att lägga ett lågt pris vill vi försöka öka killars intresse 

av att klä sig snyggt och att kunna variera sin garderob utan att behöva bli ruinerad. 

5.3.7.3 Plats 

I och med att vi ska starta upp en butik så kommer vi att ha direktdistribution till våra kunder 

vilket ger oss fördelen att snabbt kunna snappa upp förändringar på marknaden och att kunna 

åtgärda de förändringar i tid. Det gör vi genom att ha ett nära förhållande till våra kunder med 

en öppen dialog för att på så vis undvika mellanhänder. 
115

  

 

Vår största konkurrensstrategi är vårt låga pris och vi kan därför inte ligga på de allra bästa 

lägena, men vårt mål är att kunna ligga i närheten av där de flesta människorna rör sig.   

De öppettider vi tänker ha i vår butik är måndag-fredag klockan 10-18 och lördagar klockan 

10-14. Den kundservice som vi erbjuder våra kunder kommer till en början bestå utav 

möjligheten att komma i kontakt med oss via telefon, mail och personligt möte i butik. Vår 

vision är att vi inom tre år ska finnas på Internet och att vår hemsida inte bara ska fungera som 

ett showroom utan vara en webbshop, då kommer vi att ha en anställd som enbart arbetar med 

kundservicen i vårt företag.  
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5.3.7.4. Promotion  

Då vi kommer att starta upp en butik från noll har vi ingen möjlighet att lägga ned stora 

summor på marknadsföringen till en början, Tv-reklam och liknande större 

marknadsföringskanaler måste vi av den anledningen utesluta. 

 

Vi har sett i vår undersökning att 82,9 % av våra respondenter kan tänka sig att handla i en 

butik som har vårt koncept. Vi ser dock att de flesta av dem angett att de handlar en eller flera 

gånger i månaden eller mer sällan och vi kan konstatera att det har att göra med brist av 

intresse. Vår stora utmaning blir att väcka intresset och få killarna att komma till vår butik och 

handla kläder hos oss. 

 

Inför öppningen av vår första butik så kommer vi att ha några tidningsannonser i den lokala 

tidningen i god tid innan för att på så vis göra människorna kring Borås uppmärksammade på 

att någonting är på gång. 

 

Facebook är idag ett stort nätverk och ett bra ställe för oss att göra killar uppmärksammade på 

oss. Det kostar oss ingenting och man kommer åt en stor del av målgruppen på ett enkelt och 

snabbt sätt. Där kommer vi att starta upp en grupp och bjuda in killar från närområdet kring 

Borås och de kommer även ha möjlighet att bjuda in varandra till gruppen. De som är 

medlemmar i gruppen kan därigenom ta del av olika erbjudanden och rabatter. 

 

För att ytterligare väcka intresset och få in killarna i vår butik så tänker vi ha en 

storbildsskärm på en av väggarna i butiken och där visa sport och musikvideos. Vi funderar 

även på att placera ut en mindre soffgrupp i lokalen där kunderna kan slå sig ner, läsa en 

tidning och umgås. Vi tror att vår butik kommer att få en egen touch och att det kommer locka 

fler killar till oss om vi erbjuder dem sport, musik och mode vid samma tillfälle. 

  

Under tidens gång kommer vi att starta upp en kundklubb och därigenom ha olika utskick 

med kampanjer, rabatter och som går direkt till medlemmarna. Det gör vi för att premiera de 

som kan anses som stamkunder men också för att koncentrera marknadsföringen till dem som 

är intresserade av oss.  

5.3.7.5. Personal 

Vi anser att nyckeln till en lyckad butik är personalen. Det är de som möter kunden och det är 

även de som ska lyckas föra vidare den positiva atmosfären och ge kunden en bra känsla och 

viljan att komma tillbaka. Vi kommer att lägga stor vikt på att anställa rätt personal för vårt 
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koncept då vi anser att det är den allra största konkurrenskraften efter vårt låga pris. Vi anser 

inte att servicenivån behöver vara låg bara för att priset är det, utan snarare tvärtom. 

 

Vi vill gärna se en blandning i vår personal både vad gällande ålder och kön. Däremot tror vi 

att vi får större dragningskraft om vi har övervägande män bland personalen. Det verkar mer 

trovärdigt eftersom vi säljer kläder för män.  

 

De anställda ska ha en hög servicekänsla och lyckas känna av varje kunds individuella 

situation för att kunna se vilka som vill ha omedelbar hjälp eller vilka som hellre strosar runt 

på egen hand och kikar bland sortimentet.  Personalen skall alltid finnas tillgänglig och skall 

ha god kunskap om både företaget och sortimentet. 

 

5.4 Riskanalys 

I det här avsnittet behandlar vi tre tänkta scenarier normalfallet, bästa fallet och sämsta fallet 

samt åtgärder.  

 
5.4.1 Normalfallet 

Den största risken som vi ser som kan hända oss i normalfallet är att vi som nyetablerat 

företag saknar tillräcklig med kunskap om marknaden vilket skulle kunna leda till att vi inte 

når ut eller lyckas med vårt koncept. 

Åtgärder:  

För att förhindra det scenariot så måste vi skaffa oss tillräckligt med kunskap om både 

marknaden, konkurrenter och våra kunder. Vi anser i dagsläget att vi har god kännedom om 

marknaden men att vi trots det tänker komplettera med att gå kurser eller eventuellt en 

utbildning. Skulle det mot förmodan inträffa behöver vi fördjupa oss ytterligare inom området 

eller eventuellt ta till professionell hjälp utifrån. 

5.4.2 Bästa fallet 

Det bästa fallet för oss skulle vara att vi får så stor respons att verksamheten snabbt blir 

lönsam. Risken med det skulle kunna vara att vi inte hinner med i framgången och att vi 

behöver anställa personal snabbt för att kunna hålla den goda service som vi eftersträvar.  

Åtgärder: 

Vi ska hålla kontakten och starta ett samarbete med textilhögskolan för att kunna erbjuda 

studenter att jobba extra för oss. De får erfarenheten och vi får den snabba hjälp vi behöver. I 
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och med att vi själva har studerat där vet vi att eleverna har en bra grund, stort intresse och 

kunnande inom ämnet textil och att de skulle kunna göra ett bra jobb hos oss. Vi är medvetna 

om att detta bara skulle vara en kortsiktig lösning och att vi behöver anställa personal på 

större andel tid än vad studenter kan ge oss. På länge sikt vore det bra att ha utbildningsplaner 

klara för nyanställning så att vi snabbt kan lära upp ny personal för att kunna leva upp till den 

goda servicen vi vill ha hos oss. 

 

5.4.3 Sämsta fallet 

Det allra värsta fallet skulle vara att ingen tar till sig vårt koncept och inte väljer att handla 

hos oss vilket skulle medföra att vi får stänga ned och att vi står där med skulder på eventuella 

lån eller hos leverantörer som vi inte är kapabla till att betala.  

Åtgärder: 

Vi är medvetna om att den marknadsundersökning vi har gjort hittills inte är tillräckliga 

underlag för en etablering av vår affärsidé. För att inte hamna i det här scenariot så behöver vi 

göra grundligare undersökningar på våra kunder, konkurrenter och marknaden men även 

kontinuerligt hålla oss uppdaterade inom de områdena.  

 

Skulle scenariot inträffa vore kanske det bästa att lägga ned den fysiska butiken och istället 

satsa enbart på en webbshop. En webbshop är mer tillgänglig för alla, överallt, dygnet runt 

och blir billigare för oss att driva än en fysisk butik. Att stänga ned verksamheten helt utan att 

först prova andra alternativ är inget vi strävar efter utan vi tror på vårt koncept och är 

medvetna om att det ibland kan ta tid att ta till sig konceptet.   
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6: Slutsatser 

__________________________________________________________________________  

I kapitel 6 presenteras våra svar på studiens huvudproblem och delproblem. 

__________________________________________________________________________  

 

6.1 Hur utformar vi en hållbar affärsplan? 

Vår huvudsakliga frågeställning i denna uppsats var hur vi utformar en hållbar affärsplan. 

Tanken med uppsatsen för oss har varit att ta reda på hur en affärsplan skrivs, vilka delar den 

ska innehålla och hur vi sedan har användning av den för att kunna starta upp vårt företag.  

 

Vi har under tidens gång fått det klart för oss att affärsplaner kan se olika ut för olika företag 

men att det finns ett par viktiga punkter som bör ingå för att vi skall ha en trovärdig affärsplan 

som uppfyller olika intressenters behov. 

  

Vi har genom vår affärsplan utvecklat vår affärsidé, skrivit ned våra visioner och mål med 

företaget, vi har gjort en marknadsplan där vi har analyserat våra potentiella kunder, 

marknaden och våra konkurrenter och slutligen har vi gjort en riskanalys där vi presenterat tre 

olika scenarier som skulle kunna hända. 

 
6.1.1 Hur skapar vi en affärsidé för vårt valda koncept? 

Vårt första delproblem behandlar frågan om hur vi skall skapa en affärsidé för vårt valda 

koncept. För att skapa en bra affärsidé så har vi analyserat vår tänkta marknad och tack vare 

vår marknadsundersökning fick vi god hjälp för att kunna utveckla vår första idé till en riktig 

affärsidé och vi fick även svar på vem vår kund kan tänkas vara.  

 

En bra och väl genomarbetad affärsidé skall ge svar på fyra frågor, vilka behov som skall 

tillfredsställas, med vilka produkter, för vilken målgrupp och med vilka resurser.
 116

 

 

Med utgångspunkt från de fyra frågorna har vi utvecklat vår slutgiltiga affärsidé som lyder: 

Vi erbjuder kläder med hög modegrad till ett lägre pris, för sociala och modemedvetna killar, i 

Sverige. I vår butik hittar kunden alltid något nytt och vi erbjuder en hög service. 

 

Behovet som vi vill tillfredställa med våra produkter är att erbjuda moderiktiga kläder och att 

våra kunder ska kunna förnya sig ofta genom det låga priset. Målgruppen är alla killar som är 
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intresserade av mode och kläder i Sverige. Vår allra största resurs är vår personal som alltid 

ska ge hög service till våra kunder.  

 
6.1.2 Hur ska erbjudandet utformas och vilka delar bör ingå för att nå potentiella konsumenter? 

Vårt andra delproblem handlar om hur vi skall utforma erbjudandet och vilka delar som bör 

ingå i det för att nå potentiella konsumenter. 

 

Då vi har fokuserat på uppstarten av företaget och vår butik så har vi inte valt att 

marknadsföra oss genom de kanaler som kostar oss för mycket pengar då budgeten för 

marknadsföringen är mycket låg. Istället valde vi att nå ut till våra konsumenter genom 

Facebook som vår primära kanal. Där kan vi synas utan att det kostar oss mer än tid och det är 

också ett lätt sätt att nå vår målgrupp på och på så sätt sprida ryktet om oss vidare. Då de 

flesta inom vår målgrupp använder sig av Facebook tror vi att vi kommer att lyckas bra 

genom att aktivt medverka i diskussioner på vår grupps sida och även nå ut med speciella 

rabatter och erbjudanden till dem som är medlemmar. I ett senare skede ska vi starta upp en 

kundklubb och på så vis nå ut med våra erbjudanden till våra medlemmar. 

 

Det är i butiken vi ska visa upp både oss som företag och vårt sortiment av moderiktiga kläder 

och därför behöver butiken passa hela vårt koncept och passa för vår målgrupp. Därför 

kommer vi att koncentrera oss på att ha en inbjudande butik där våra kunder ska känna sig 

bekväma och avslappnade. Det gör vi genom att ha storbildskärm på en av väggarna där vi 

kommer att visa sport och musikvideos, då vi i vår marknadsundersökning såg att många av 

de som svarat hade sport och musik som intressen. För att öka bekvämligheten så vill vi 

placera ut en mindre soffgrupp i butiken där de som kommer in i butiken kan slå sig ned och 

läsa i tidningar för inspiration eller där sällskapet kan slå sig ned i väntan på den som kanske 

är inne och provar kläder.  
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7: Avslutande diskussion 

__________________________________________________________________________  

I kapitel 7 förs en diskussion angående uppsatsens tillförlitlighet och källkritik.  

__________________________________________________________________________  

 

7.1 Uppsatsens tillförlitlighet 

Uppsatsen är grundad på material som vi ansett vara trovärdigt och vi har försökt att ha så 

nyuppdaterat material som möjligt för att öka uppsatsens tillförlitlighet. 

  

Vi är medvetna om att omfattningen av vår marknadsundersökning var liten och att om vi 

skulle besluta oss för att genomföra vårt fiktiva koncept så skulle vi behöva komplettera med 

en marknadsundersökning till och då en betydligt större. På grund av den begränsade tiden, 10 

veckor, och de svårigheter vi mötte med mottagandet av vår enkätundersökning valde vi att 

nöja oss med de 35 respondenter som vi fick in, reliabilitetsutfallet var ändå godtagbart då de 

35 svaren var likvärdiga varandra. 

 

Vi har under arbetets gång funderat på vilket värde vårt eget varumärke skulle ha för våra 

kunder då vi är ett litet nystartat företag som för oss är kostsamt att driva. Vi är medvetna om 

att det är otroligt svårt att få ut ett nytt varumärke på marknaden och att få det att fastna i 

kundernas medvetande. Vi tror ändå att vi skulle kunna lyckas med det genom vår 

promotiondel där vi beskriver hur vi ska skapa mervärde för våra kunder genom exempelvis 

kundklubben, butiken och personalen. Alla företag och varumärken har någon gång startat på 

noll och vi anser att om vi har tillräckligt under fötterna och är redo för en utmaning så kan vi 

lyckas, men det skulle kräva mer omfattande undersökningar från vår sida och även att vi lär 

oss den ekonomiska biten. För oss är ingenting omöjligt, vägen dit kan dock vara svår.  

 

  

7.2 Källkritik 

Vi har använt oss av flera olika källor till vår uppsats bestående av litteratur, Internet, vår 

marknadsundersökning och coachning från Drivhuset. Litteraturen är den källa som vi har 

använt oss mest av och den har bestått av böcker som vi under vår utbildning har haft som 

kurslitteratur och de övriga böckerna har vi blivit tipsade om av projektledaren Linn 
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Johansson. Vi valde att använda oss av flera böcker för att få en bredare grund och olika 

infallsvinklar.  

 

Internet har vi mer använt som ett komplement till våra litterära källor och vi har försökt att 

hela tiden vara medvetna och källkritiska. På grund av att det är privatpersoner som publicerar 

fakta på Wikipedia så valde vi att enbart använda sidan till att definiera de begrepp som 

presenteras under definitioner och nyckelbegrepp. Övrig användning av Internet har varit 

olika företags egna hemsidor, ekonomifakta.se, scb.se, dagens nyheter, naturvårdsverkets 

hemsida, Expowera och habit.se. 

 

Resultatet från vår marknadsundersökning har vi använt oss av till analysen och till vår 

affärsplan. Trots att vi valde att först etablera oss i Borås så valde vi ändå att tillfråga killar 

utanför Boråsområdet, för att i ett större perspektiv undersöka efterfrågan.  

Vi har haft möjligheten att få coachning från projektledaren Linn Johansson på Drivhuset i 

Borås. Linn har arbetet på Drivhuset sedan augusti 2008 och är bland annat projektledare för 

drivhusets starta eget kurs.  
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Bilaga 1  

Enkätundersökning 

Vi heter Sandra och Anna och är två studenter som läser Butikschef med inriktning Textil och 

Mode på Textilhögskolan i Borås. Vi håller på med vårt examensarbete och skulle vara 

väldigt tacksamma om du skulle vilja ta dig tid och svara på vår marknadsundersökning. I 

denna undersökning vill vi ta reda på köpbeteendet hos killar mellan 18-30 år.  

Detta skulle vara till stor hjälp för oss. 

Kopiera innehållet och skicka tillbaka det med svar. 

Tack så jättemycket. 

Mvh Sandra och Anna.  

 

1. Ort? ________________________________ 

2. Ålder? ______________________________ 

3. Sysselsättning?________________________ 

4. Fritidsintressen?_______________________ 

 

5. Hur ofta handlar du kläder? 

– En eller flera gånger i veckan. 

– En eller flera gånger i månaden. 

– Mer sällan än en gång i månaden.  

            – Om mer sällan än en gång i månaden, hur kommer det sig? 

 

6. Hur mycket pengar skulle du uppskatta att du lägger på kläder per år? 

 

_______________________________________________________ 

 

7. Föredrar du billigare plagg framför dyrare? Varför? 

 

_______________________________________________________ 

 

8. I vilken butik handlar du helst? Nämn topp tre.  

 

_______________________________________________________ 

 

9. Om det skulle finnas en butik för killar som erbjuder snygga modekläder till ett lägre 

pris skulle du handla där? (Ett koncept där det erbjuds nyheter ofta och som ligger i 

prisklass med H&Ms herrkläder.)  

 

            – Om nej, varför inte? 

 

 



 
 

Bilaga 2 

Eliasson, Bengt. Kolar, Christian. Affärsplanen - praktisk handledning för affärsplanerare 

praktisk handledning för affärsplanerare. Liber, 2006. Sid. 178 

 


