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SAMMANFATTNING 

Marknaden för skyddsbyxor är stor, ändå har utvecklingen av dessa byxor skett relativt långsamt i 

jämförelse med exempelvis sportkläder. Det dominerande materialet, bomull, har en del negativa 

egenskaper som skulle kunna undvikas om man istället producerade i ett syntetiskt material. Men att 

tillverka skyddsbyxor i hundra procent syntetiskt material har hittills inte fått någon genomslagskraft.   

Syftet med studien har varit att ge en bild av branschen för skyddskläder och undersöka användarnas 

inställning till syntetiska material. Det har också undersökts vilka krav som ställs på ett syntetiskt 

material för att kunden ska motiveras att köpa dessa framför ett par konventionella skyddsbyxor. 

Studien har utförts genom intervjuer på yrkesverksamma produktutvecklare och en undersökning av 

slutanvändare för att få en uppfattning om branschen. Svaren från dessa användes för att utforma en 

marknadsplan och en kravspecifikation.  

  

Resultatet från studien har visat att det nya materialet behöver överträffa de material som idag 

används i dessa kläder. Materialet borde namnges och marknadsföras så att produkten framstår som 

innovativ och teknisk för att inte associeras med de negativa föreställningar som finns om syntetiska 

material. För lanseringen av det nya varumärket har det visat sig klokt att rikta sig mot den yngre 

generationen hantverkare då de upplevdes mest mottagliga för innovationer. Marknadsföringen 

borde fokuseras på produkt och plats för försäljning. För att nå konsumenterna bör man satsa på att 

finna nya distributionsvägar som till exempel genom personlig försäljning. Då utbudet idag visat sig 

vara relativt likriktat, bord ett innovativt företag som verkligen satsar på design och innovation kunna 

skaffa sig framgång på marknaden. 

ABSTRACT 

The market for protective pants is large. Still these pants have developed in a very slow pace 

comparing to, as an example, sportswear. The main material used for these pants, cotton, has some 

negative characteristics that could be avoided if a synthetic fabric was used instead, but this has so 

far not had any success.  

The purpose with this study has been to get a picture over the market for protective clothing and 

research the carriers attitude towards synthetic material. The requirements that a synthetic material 

must achieve, so that the costumer will buy these pants instead of a pair of conventional protective 

pants, has also been examined. 

The study is based on interviews on product developers and a survey of carriers to get an idea about 

the business. These answers have been used to form a plan of marketing and a list of requirements.  

The result shows that the new material must exceed the conventional material. The material should 

be named and marketed in a way that the product appears innovative and technological. It is 

important that the material is not associated with the negative image of synthetic materials. To 

address to a younger target group seems suitable since these people are probably more receptive for 

new innovations. The marketing should be focused on product and place. To reach the customers it is 

important to find and use new ways of distribution such as personal sales. Since the selection of 

protective clothes is today quite similar, a company that focuses on design and innovation could be 

able to reach great success.   
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1. INLEDNING  

Det inledande kapitlet presenterar studien, ger en bakgrund till problemet och redogör varför det är 

intressant att studera skyddsbyxornas utveckling. Därefter presenteras syftet med studien och 

arbetets huvudfrågeställning tillsammans med underfrågeställningar.  

1.1 Bakgrund 
De personer som dagligen använder skyddsbyxor i sitt arbete är många.  

Bara byggnäringen i Sverige omsätter idag ungefär tio procent av det totala antalet sysselsatta i 

landet. Majoriteten av de som arbetar inom branscher där hantverksbyxor används är män. (Internet 

1, 2) Hantverksbyxornas stora fördel gentemot vanliga jeans eller andra byxor är att de utvecklats för 

att vara multifunktionella och är speciellt anpassade för verktyg. De har ofta många fickor, är 

slitstarka och det finns många olika modeller som anpassats för att skydda mot bland annat kyla, 

värme och skärsår. 

På senare tid har det kommit in mycket mer mode i kläderna för byggbranschen. Kläderna arbetarna 

bär skapar en identitet och bärarna ställer högre krav på passform och utbud av färger. Detta är 

något produktutvecklarna hos hantverksklädestillverkarna måste ta hänsyn till i utvecklingen av nya 

kollektioner. (Internet 3) 

1.2 Problemområde 
Trots att det finns så många som bär skyddsbyxor i sitt arbete, är intresset för kläderna relativt lågt i 

jämförelse med den uppmärksamhet som ges åt exempelvis verktyg och maskiner i olika 

branschmedia och branschorganisationer. Byggarbetare arbetar i många fall i farliga miljöer och det 

är viktigt att kläderna de bär skyddar dem. (Internet 4) 

Även om utvecklingen av hantverkskläder gått framåt under åren är det inte i närheten av den 

utveckling som skett inom till exempel sportklädesbranschen. När man ser på en byggarbetare från 

1950-talet och jämför med en byggarbetare idag så är det inte så mycket som skiljer. Det finns några 

nya materialblandningar och man använder sig av en del nya tekniker men det dominerande 

materialet är fortfarande mycket bomull i traditionella färger som blått, svart och grått. (Internet 5) 

Det skulle finnas många fördelar med att använda skyddsbyxor framtagna i hundra procent syntetiskt 

material. Dessa material är bland annat lättare att få rena, torkar snabbare och har bättre slittålighet. 

(Reis, 2003, Textil materiallära – allmän del, s. 15,46)  

1.3 Presentation av samarbetsföretag 
Studien görs tillsammans med F.O. V Fabrics AB som sedan 1962 har sitt säte i Borås. 

 F.O. V Fabrics är ett materialtillverkande företag som exporterar högteknologiska vävda textilier 

inom både beklädnad och industri, över hela världen. Deras affärsidé är att utveckla, tillverka och 

marknadsföra tekniskt vävda textilier och funktionsmaterial för beklädnad. Produkterna skall ge 

avkastning till företaget och kunderna. Företaget har ett hundratal anställda och producerar 15 

miljoner kvadratmeter vävda textila material varje år. De är ett av få företag som fortfarande 

bedriver egen produktion i Sverige. De har full kontroll över hela den vertikalt integrerade 

produktionsprocessen, vilken innehåller allt från vävning till färg, beredning och kvalitetskontroll i 

egna laboratorier.  F. O. V utvecklade år 1991 en airbagväv för Autoliv Inc. som varit en utav 

företagets viktigaste produkter sedan dess. Företaget är mycket aktiva inom Smart Textiles och 

samarbetar med universitet, undersökningsinstitut och högteknologiska företag inom olika 

industrier. De medverkar också i en rad olika EU-projekt rörandes textil. (Internet 6) 
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1.4 Syfte  
Studien syftar till att ge en bild av branschen för skyddskläder och undersöka användarnas inställning 

till syntetiska material. Studien syftar också till att ta reda på vilka krav som ställs på ett syntetiskt 

material för att kunden ska föredra dessa framför ett par konventionella skyddsbyxor. 

1.5 Problemformulering  
1.5.1 Huvudfrågeställningar  

Vilka krav måste ett par skyddsbyxor av hantverkstyp i syntetiskt material uppfylla, för att kunden ska 

föredra dessa framför ett par traditionella skyddsbyxor?  

Hur går man till väga för att nå och tilltala målgruppen och få dem att köpa den nya skyddsbyxan?   

1.5.2 Underfrågeställningar  

Vad har användare av skyddskläder för uppfattning om syntetiska material?  

Vilka egenskaper är de avgörande vid val av skyddskläder av hantverkstyp?  

Vilka krav måste materialet uppfylla för att kunderna skall bära det?  

Vilka är målgruppen?  

Hur gör konkurrenterna för att nå sina målgrupper? 

1.6 Målgrupp 
Studien är skriven för produktutvecklare inom den textila branschen samt studerande vid textil 

utbildning som riktar sig mot entreprenörskap och produktutveckling. Studien kan också passa till 

personer med intresse för hur man etablerar sig på en marknad. 

1.7 Avgränsningar 

Studien syftar inte till att ta fram ett faktiskt material utan att sammanställa en kravspecifikation till 

ett syntetiskt material och en strategi för hur man kan nå målgruppen. Det kommer inte att läggas 

någon större vikt vid ekonomi eller produktionsunderlag i denna studie. Undersökningen av 

branschen för hantverksbyxor berör endast den svenska marknaden. Vid intervjuer med företag som 

tillverkar arbetskläder har endast produktutvecklare som arbetar i Sverige kontaktats. Materialet är 

tänkt att lämpa sig för byxor till hantverkare av mer allmän typ och kommer inte ta hänsyn till 

yrkeskårer med väldigt specifika och ovanliga krav, exempelvis brandmän.  

 

1.8 Förtydligande av begrepp 

Följande definitioner är självdefinierade, där inte annat anges, och är till för att förtydliga de ord som 

är vanligt förekommande i uppsatsen. 

Hantverkare: I modernt svenskt språkbruk avses med hantverkare oftast yrkesgrupper med särskild 

kompetens inom byggsektorn till exempel snickare, plåtslagare, elektriker, rörmokare, murare och så 

vidare. Utöver dessa yrkeskategorier avses även de andra yrken där hantverksbyxor används i 

utövandet av arbetet. (Internet 7) 

Skyddsbyxor: Med skyddsbyxor avses funktionsbyxor som används av arbetande vid bland annat 

byggarbetsplatser. Byxorna har ofta många fickor för förvaring av verktyg och är ofta försedda med 

förstärkningar för att vara mycket slittåliga.  

 

Kvalitet: Kvalitet är alla sammantagna egenskaper hos en produkt som ger dess förmåga att 
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tillfredställa uttalade eller underförstådda behov. (Hedén & McAndrew, 2005, Modefabriken – 

kreativt affärsmannaskap från insidan, s.77) 

Innovation: införandet av något nytt, ny idé, uppfinning (Malmström, Györki & Sjögren, 2002, 

Bonniers svenska ordbok, s. 251)  

 

2. METOD 
I detta avsnitt förs en diskussion kring val av metoder av relevans för studien och hur dess 

tillförlitlighet stärks. Motivering av valda metoder omnämns, samt redogörelse för hur den 

kvantitativa studien och den kvalitativa undersökningen genomförs. Avsnittet behandlar även hur 

informationen som ligger till grund för resultatet har samlats, konstruerats och analyserats. 

2.1 Deduktiv metod 

Den deduktiva metoden är ett vetenskapligt tillvägagångssätt som går ut på att formulera en eller 

flera hypoteser och att härleda och tolka konsekvenser som logiskt måste följa av dessa. Syftet är att 

undersöka om dessa konsekvenser stämmer överens med verkligheten, och om inte då förkasta 

dessa hypoteser. Resultat som visar sig stämma överens med teorin kan stärka hypotesen, men dess 

riktighet kan inte påvisas. Det är ingen absolut sanning som söks. (Internet 8)(Åström, Engström & 

Marklund, 1992, Nationalencyklopedin. [CAS-DIN] s. 463)  

2.2 Induktiv metod 

Den induktiva metoden är ett vetenskapligt tillvägagångssätt där empiri används som utgångspunkt. 

Data samlas in från ett mindre urval som används till att dra slutsatser och tolka resultat, så kallad 

kvantitativ undersökning. Empirin används till att forma nya teorier, stärka eller förbättra dessa. 

Kvantitativa metoder dominerande fram till 60-talet inom samhällsvetenskaperna, för att därefter 

kombineras med eller kompletteras av kvalitativa arbetssätt. (Internet 8) (Åström et. al, 1992, [HIM-

ISSK] s. 434) 

2.3 Undersökningsmetod 
2.3.1 Kvalitativ metod 
Kvalitativ metod är ett arbetssätt där datainsamling och analys sker samtidigt. Man försöker att fånga 

såväl människors handlingar som dess meningar, exempelvis via en intervju. Genom att man med 

kvalitativa metoder försöker att åstadkomma en så nära sann bild som möjligt av det undersökta, 

utförs denna typ av studier i mindre omfattning än de kvantitativa undersökningarna.  (Internet 9) 

2.3.2 Kvantitativ metod 
Metoden är ett samlingsbegrepp inom samhällsvetenskaperna för de arbetssätt där man metodiskt 

samlar in empiriska data, sammanför detta statistiskt och utifrån det analyserar utfallet i testbara 

antaganden. Ett representativt urval i en befolkning eller grupp undersöks med någon form av 

mätinstrument, exempelvis en enkätundersökning, som skall påvisa ett slags utfall eller samband. 

(Internet 10) 

2.4 Val av metod 

Vanligen använder man sig av flera metoder vid genomförande av en studie. Denna studie är främst 

baserad på den induktiva metoden då de kvantitativa data som insamlats använts för analys och 

dragning av slutsatser utgjort den största delen av arbetet. En kvantitativ enkätundersökning har 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Hypotes
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gjorts på användare av byxor av hantverkstyp. Detta för att få en uppfattning om användarnas 

nuvarande vanor och inställning till arbetskläder helt i syntet. Data från denna undersökning har 

använts för att representera och antas ge en god översikt över de branscher som använder sig av 

hantverksbyxor. En kvalitativ undersökning har utförts där produktutvecklare på några av Sveriges 

ledande arbetsklädestillverkare intervjuats för att få en bild över marknaden och utvecklingen för 

syntetarbetskläder.  

2.5 Metodens begränsningar 

Enkäter och intervjuer där frågorna till viss del är fria kan ge missvisning, samt det faktum att studien 

bedrivs under en relativt kort period. Detta kan medföra att undersökningarna inte ger en 

hundraprocentig klar bild av marknaden. De personer som deltagit i undersökningen representerar 

en stor grupp yrkesverksamma människor men utgör bara en ytterst liten del av branschen. Då den 

kvantitativa undersökningen utförts på internet finns risk att människor från yrken utan relevans 

deltagit. Det faktum att alla ålderskategorier inte representerats rättvist kan vara en begränsning för 

metodvalet. Dessa ovanstående begränsningar är viktiga att ha i åtanke vid analys av data. Uppgifter 

som lämnats får antas vara relevanta och korrekta för studien.  

2.6 Val av tillvägagångssätt 

Den kvalitativa undersökningen utformades efter ett antagande om att hantverksbyxor helt i syntet 

är ovanligt på marknaden för arbetskläder. För att bestyrka detta antagande utformades 

intervjufrågor till produktutvecklare på några av Sveriges ledande företag för arbetskläder. Den 

kvantitativa undersökningen, i form av en online-enkät, grundades dels på resultatet från den 

kvalitativa undersökningen, och dels på hypotesen kring att användare har en negativ inställning till 

syntetmaterial . Samt att dessa upplever att materialet har sämre hållbarhet och känns obekväma 

mot kroppen.  

Samtidigt undersöktes användarnas egna önskemål kring förbättringar av hantverksbyxor angående 

funktion och utformning, men även vad som upplevdes positivt med de arbetsbyxorna de använder 

idag. Utifrån detta resultat skrevs en marknadsplan för att visa framtagandet och handlingsplanen av 

lanserandet för det nya konceptet kring hantverksbyxor i syntet.   

Inför framtida eventuell produktframtagning skrevs en kravspecifikation för materialet.  

2.7 Val och behandling av källor 
2.7.1 Primärdata 

Primärdata i studien är personliga intervjuer av produktutvecklare vid Sveriges ledande varumärken 

för hantverksbyxor och en online-enkät för användare av hantverksbyxor. 

2.7.2 Sekundärdata 

Valet av sekundärdata utgörs främst av litteratur som behandlar utformning av designprojekt, 

marknadsföring, företagsekonomi, affärsplanering, samt hur man tar fram en marknadsplan. 

 

2.7.3 Val av data 
Vid val av data har kvalitativa intervjuer och kvantitativa enkätundersökningar varit det viktigaste. 

Litteraturen ligger till grund för utformningen av kravspecifikationen för materialet samt vid 

formulerandet av marknadsplanen. 

2.7.4 Val av personer för undersökning 
Val av personer för intervju omfattas av personer som leder produktutvecklingen på företag som är 
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verksamma med arbetsklädestillverkning på den svenska marknaden. Dessa har störst inblick i den 

produktframtagande processen och har en god erfarenhet av vad som efterfrågas på marknaden. 

Till den kvantitativa undersökningen har personer med anknytning till hantverksyrket, som 

därigenom antas använda någon typ av hantverksbyxor, valts ut i varierande åldrar.  

Bland annat har olika gymnasieprogram med inriktning mot hantverk, bygg och liknande kontaktats 

samt ett antal byggföretag. 

2.7.5 Val av intervju- och enkätmetod 
Intervjun har haft fria frågor utan svarsalternativ som lämnar plats för egna tankar och värderingar 

för den intervjuade. En intervjumall med frågor har använts som stöd men respondenten har fått 

möjlighet att styra intervjun mycket själv. Beroende på företagets storlek, intervjupersonens 

arbetsuppgifter och företagets produktsortiment har svaren ibland skiljt sig en del åt. De svarande 

kommer behandlas anonymt och inte omnämnas i rapporten. Detta med hänsyn till företagen och 

dessa personer.  

Till online-enkäten har svarsalternativen blandats med både obligatoriska, fria, en- eller flerval och 

matriser. Detta för att underlätta för respondenterna samt vid sammanställande av data för att få så 

exakta svar som möjligt.  

 

2.7.6 Trovärdighet 
Tolkning och analys av data, främst de kvalitativa, påverkas av personen som sammanställer data och 

hur dennes uppfattning om omvärlden beskaffats. Personliga värderingar, föreställningar, medvetna 

eller omedvetna åsikter.  Detta speciellt om man har en nära relation till ämnet som sådant, då detta 

kan skapa präglade förväntningar. Vilket både kan vara en för- och en nackdel, då goda förkunskaper 

om ämnet kan sättas i realitet till det givna utfallet och då styrka trovärdigheten.  

Empirin bygger på personliga intervjuer från personer anställda på företag, vilket kan innebära att 

vissa företagshemligheter skyddas för att inte nå ut till allmänheten och att information undanhålls 

för att inte skada företaget.  

Angående enkätundersökningen, är antalet personer som besvarar enkäten i förhållande till hela 

branschen relativt liten. Även att de svarande kan ha en personlig relation till de som utför studien 

kan ha en viss partisk påverkan. Respondenterna betraktas ändå som tillförlitliga då dessa personer 

antas ha en gedigen erfarenhet då kläderna används nästintill varje dag i yrket.  

De som utför studien anser sig ha goda förkunskaper i affärsplanering, marknadsföring och 

produktutveckling. Båda har anknytning till dessa yrkesområden genom arbetslivserfarenhet samt 

närstående som arbetar med eller har arbetat i branscher av relevans för ämnet. 
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3. RESULTAT 
I följande stycke har boken Design i fokus för produktutveckling (Österlin, 2003, s. 37) använts. 

Ur denna litteratur har struktur och underlag hämtats för presentation av resultat. 

3.1 Designprojekt  
För att underlätta designprocessen kan man ta hjälp av en checklista. Utformandet skall vara tydligt 

för att undvika missförstånd mellan designer och uppdragsgivare.  

Planeringen sker i tre steg: definition av målsättning och dess syfte, formulering av arbete som krävs 

för att nå syftet och tidsplanering. Nedan följer en tabell (tabell 1) som redovisar fyra olika block över 

studiens arbetsplanering. 

Block ett omfattas av marknadsplanen (bilaga 1), block två innehålls av kravspecifikationen och 

utformandet av marknadsplanen för att få fram en strategi.  

I block tre, som inte behandlas i denna studie, avläses det om det finns någon möjlighet till 

framtagning av ett material i samråd med FOV Fabrics AB. 

Slutligen anges block fyra, där allt insamlat underlag bearbetas, skisser och undersökningar för 

framtagning av prototyp. Prototypen sätts i produktion och justeras samt vidareutvecklas för 

lansering på marknaden. Inte heller denna del omfattas av rapporten.  

TABELL 1 

 

  

BLOCK

1

2

3

4

ARBETSUPPGIFT

Affärsmöjligheter: Vilket behov? Fördelar jämfört med konkurrenter? Hur skall 
produkten tillverkas och genomföras? Ny design?  
Uppstart: Mål? Hur skall behover lösas? Vilken marknad? Resurser och 
omfattning? Fördelning av arbetet? Målgrupp?

Analys av data: Vad krävs av produkten? Funktion, ergonomi, estetik? Vad 
skall undersökas? Kravspecifikation. Utformning av marknadsplan.

Idéskissning: Brainstorm, Skisser, Idéutveckling. Utvärdera och plocka fram det 
bästa förslaget.

Bearbetning: Justering, Detaljutveckling, prototypframtagning, materialval 
osv.
Uppföljning vid tillverkning: Uppföljning av detaljutveckling. Finjustering. 
Kvalitetsuppföljning.
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3.2 Lansering av ett nytt varumärke  
För att få fram ett förslag till hur ett nytt företag kan etablera sig på marknaden med ett nytt koncept 

bör en marknadsplan skrivas. Syftet med en marknadsplan är att tydlig identifiera möjligheterna på 

marknaden, kunna behovsanpassa företagets olika utbud till de krav som marknaden ställer och 

skapa en optimal balans mellan de olika konkurrensmedlen som ingår i företagets marknadsmix En 

marknadsplan ger även en bra grund för hur ett företag skall agera för att uppnå synergieffekter och 

handla med knappa resurser. (Andberg & Eliasson, 2005, s.11) Nedan kommer först innebörden av de 

olika delarna beskrivas och därefter den föreslagna aktionsplanen för lanseringen av det nya 

varumärket som är utdrag från marknadsplanen (bilaga 1). 

 

Marknadsplanen delas in i följande block:  

 

3.2.1 Marknadsbestämning 

Vid starten av marknadsplanen är det viktigt att göra en grov definition av marknaden man agerar på. 

Det är en viktig grund för att kunna genomföra senare processteg. Även om definitionen skall vara 

grov får den inte bli alltför bred då detta kan leda till att man sprider sina marknadsföringsresurser på 

marknader där ingen effekt ges. (Andberg & Eliasson, 2005, s.21) 

 

3.2.2 Situationsanalys 

I situationsanalysen fördjupas kunskaperna om marknaden. Informationen som samlas här ska ge 

fördjupad förståelse för företagets situation och vilka möjligheter som finns i den marknad som 

preliminärt definierats. Situationsanalysen är indelad i fyra olika områden för att få en korrekt och 

omfattande uppfattning om marknaden. Den första delen, omvärldsanalysen, behandlar de 

pågående händelserna i världen. Dessa är faktorer som företaget i allmänhet har väldigt små 

möjligheter att påverka, men som kan ha stor inverkan på företagets handlande. Utifrån de rådande 

förhållandena sammanställs möjligheter och hot.  

Del två är en marknadsanalys där leverantörer och målgrupp analyseras för att redogöra utsikterna 

för etablering på den tänkta marknaden. Även här sammanställs möjligheter och hot.  

1
• Marknadsbestämning

2
• Situationsanalys

3
• Positionering

4
• Strategisk inriktning

5
• Handlingsplan
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Den tredje delen analyserar konkurrensen på marknaden. Här analyseras hur konkurrenterna agerar 

för att tilltala marknaden och förhoppningsvis upptäcks brister eller luckor som kan användas till en 

handlingsplan. Varje konkurrents styrkor och svagheter analyseras och detta sammanställs sedan till 

möjligheter och hot för det nya företaget. 

Slutligen analyseras även det egna företag för att se vilka förutsättningar som finns inom det egna 

företaget. Detta för att kunna sammanställa allt insamlat analysmaterial i en sammanfattad SWOT-

analys.  En SWOT är en undersökningsmetod där styrkor och svagheter inom det egna företaget samt 

möjligheter och hot utanför företaget analyseras. Detta ger en bra överblick beträffande företagets 

situation och är ett utmärkt verktyg för att indikera tänkbara åtgärder i handlingsplanen (Andberg & 

Eliasson, 2005, s.46) 

3.2.3 Positionering 

Avsikten med positioneringen är att göra det tydigt vilken ställning det nya företaget har i relation till 

konkurrenterna samt illustrera dynamiken i marknaden genom att indikera förflyttningar i 

marknadsposition för de olika konkurrerande företagen, inklusive det egna. (Andberg & Eliasson, 

2005, s.47) Detta görs med olika mätinstrument och parametrar för att få fram en bild av 

konkurrenssituationen. Ett sätt att göra detta är genom ett Marknadspositioneringsdiagram där olika 

funktioner poängsätts för att ge en indikation om hur olika företag förhåller sig till varandra (Andberg 

& Eliasson, 2005, s. 59) 

3.2.4 Strategisk Inriktning 

Den strategiska inriktningen innehåller företagets vision, affärsidé och strategier. Detta utformas för 

att precisera syftet med verksamheten och hur man ska agera utifrån olika begrepp, exempelvis 

marknadsstrategi och produktstrategi. Utifrån strategierna kan man göra affärsmodeller för att visa 

hur olika delprocesser i företaget går till.  Ett ytterligare steg i den strategiska inriktningen är att sätta 

upp mål för verksamheten för att skapa fokus, klarhet och utmana samt ge möjlighet till effektiv 

uppföljning och utvärdering (Andberg & Eliasson, 2005, s.57 ff) 

3.2.5 Handlingsplan 

Handlingsplanen bygger på dragna slutsatser från de tidigare analyserna. Syftet med handlingsplanen 

är att nå företagets marknadsmål med bästa möjliga avkastning. Den unika kombinationen av dessa 

aktiviteter kallas för konkurrensmedelsmix eller marknadsmix. (Andberg & Eliasson, 2005, s.73) 
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3.3 Tolkning av resultat – Marknadsplan 
Allt material som använts i följande kapitel kommer från den fiktiva marknadsplan som upprättats (se 

bilaga 1). Förslaget för hur företaget kan agera är baserat på de fakta som framkommit genom 

analys av omgivningen samt marknadens olika delar. 

3.3.1 Marknadsbestämning 
Branschen som det nya företaget skall agera på består av företag som produktutvecklar, marknadsför 
och distribuerar skyddsutrustning för privatpersoner och yrkeskårer. 

3.3.2 Situationsanalys 

Omvärld  

Ett tilltalande utseende och en identitet på skyddskläder har fått en ökad efterfrågan i branschen och 

kan vara en möjlighet för fortsatt tillväxt. Satsning på ny teknologi så som moderna säljkanaler, nya 

medier eller ny teknisk tillverkningsutrustning innebär effektivisering, kvalitetsförbättringar och 

möjligheter för produktproducerande företag.  

Att produktionen förläggs allt mer ifrån Sveriges gränser och att mindre kontroll över hela 

tillverkningsprocessen kan vara ett hot teknologiskt. Utvecklingsländer som saknar ekonomiska 

resurser och tid för att utföra uppdatering gällande tillverkningsutrustning och mjukvaruprogram, 

kan vara ett hot kvalitets- och kunskapsmässigt.  

Utökad förflyttning av produktion och tillverkning till utlandet medför också ett hot för yrken där 

skyddskläder av hantverkstyp används. Detta leder till varsling av anställda och lägre försäljning av 

skyddskläder. Det finns signaler som tyder på att vi går från ett mer industri- och produktorienterat 

samhälle mot ett mer tjänsteinriktat. Detta kan komma att minska efterfrågan på kläder till yrken 

inom denna bransch.  

Återuppbyggnad efter eventuella naturkatastrofer innebär ökad efterfrågan på hantverkare och 

byggnadsarbetare av olika slag. Detta medför också att efterfrågan på skyddskläder kan komma att 

öka. 

Minskning av naturens resurser till prisökningar som påverkar hela ledet från råvaruleverantör till 

konsument. Detta gäller även överdriven skövling av råmaterial, ökade fraktkostnader, inflation och 

lågkonjunktur. 

Det är viktigt för företag att aktivt medverka i etiskt- och miljödrivande arbete, detta ger företagen 

en möjlighet att bättre kunna möta konsumenternas krav på rättvist tillverkade produkter. Kunskap 

om framställningsprocessen och om råmaterialens påverkan på vår omgivning är en möjlighet för att 

verka mot ett mer hållbart samhälle.  Medlemskap i etiska flerpartsorganisationer bör väljas med 

omsorg och uppförandekoder skall vara väl utformade för att kunderna inte skall uppleva företagen 

som oseriösa och ointresserade.  

 

Marknad  

Leverantörer har olika kompetenser inom olika tillverkningsområden. Detta måste man ta hänsyn till 

beroende på vilken textil produkt man ska tillverka och vad företaget eftersträvar, om det är kvalitet 

eller lägsta pris.  

Att europeiska företag söker underleverantörer på en närmre marknad blir allt vanligare då närheten 

till produktion underlättar för kvalitetssäkring och uppföljning. Nationellt tillverkade produkter kan 

innebära en marknadsfördel, då det är ovanligt, men även innebära ett instinktivt mått på kvalité hos 

konsumenter.  

Användare av skyddskläder av hantverksbyxor är många. Bara byggbranschen sysselsätter 10 % av 
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det totala antalet arbetande i Sverige. Förutom de som arbetar i skyddskläder finns de som använder 

denna sorts kläder vid hemmasnickeri. I de yrkeskategorier där skyddsbyxor kan tänkas användas är 

80 % män. Geografiskt sett finns marknaden främst i Europa, Nordamerika och vissa delar av 

Oceanien.  

Tack vare bland annat ROT-avdraget har marknaden under den senaste tiden ökat och marknaden lär 

påverkas om ROT-avdraget tas bort.  

På senare tid har konsumenterna börjat ställa högre krav på passform och utseende. Detta öppnar 

upp för en modernisering av dessa kläder då marknaden har börjat mogna och frångår den allt mer 

traditionella utformningen av skyddskläder. 

 

Konkurrenter 

Företagen som undersökts i konkurrensanalysen är alla svenska. Många av företagen är etablerade i 

Boråsområdet som är ett känt område för textilproduktion. Sverige som land har också gott rykte vid 

utveckling av hantverkskläder. Företagen har stor likhet i sina kollektioner i både färgval och 

sortiment och val av branscher. Det finns några företag som sticker ut med vissa produkter, men 

överlag är produktutbudet väldigt likt. Detta kan bero på att de traditionella färgerna representerar 

olika yrkeskårer som kunderna faktiskt vill bära. Att försöka föra in nya färger i hantverkskläder 

kanske inte har någon framgång då branschen möjligtvis vill bära de färgerna som representerar 

respektive yrkeskår.  

Företagen marknadsför sig på olika sätt men en gemensam nämnare är att de riktar sig mot sport, 

humor och saker som användarna kan förknippa med sin vardag. De flesta av företagen har förstått 

vikten av att ha en professionell hemsida, för att enkelt kommunicera med sina kunder. Många av 

företagen har insett att man bör rikta sig mot en yngre målgrupp som är mest mottaglig för 

förändringar. Detta gör de bland annat genom nya kollektioner och färgställningar. 

Företagen särskiljer sig inte speciellt mycket åt vad gäller löften om respektive produkter. Design, 

kvalitet, funktion, passform, skydd och kompetens är de orden som man slänger sig med. 

Det är svårt att avgöra vilket företag som är marknadsledare då de är olika vad gäller 

produktsortimentet. Vissa av varumärkena ingår i eller under olika bolag, detta gör det därför svårt 

att hitta relevanta och rättvisande nyckeltal. Fristads har högst omsättning av de företag som 

analyserats och att producera 500 000 produkter per år. Blåkläder däremot, har en betydligt lägre 

omsättning men producerar en miljon produkter per år. Enligt det marknadspositionsdiagram som 

gjorts visade sig Fristads vara det ledande företaget på marknaden utifrån satta premisser. (se bilaga 

1 s. 21)  
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Sammanfattande SWOT-analys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.3.3 Förslag på företagsagerande  

Positionering 

Företaget bör ta rollen som utmanande aktör på marknaden. Utmanaren kännetecknas av att denna 

ofta har hård satsning på marknadsföring för att attackera och hota marknadsledaren. Denne aktör 

erbjuder också innovativ lösning i form av ny teknik. Utmanaren lämnar i vissa fall också ett lägre pris 

på sin produkt för att konsumenten skall föredra denna före marknadsledarens. (Eliasson & Kolar, 

2006, Affärsplanen: praktisk handledning för affärsplanerare, s. 59) 

Då företaget ska lansera en kollektion av skyddsbyxor i 100 % syntetiskt material bör företaget lyfta 

fram denna innovation för att framstå som kunniga och nytänkande.  

 

Strategisk inriktning 

Nedan ges förslag på lämplig vision, affärsidé och strategier som det nystartade företaget skulle 

kunna använda sig av.  

Vision  

Vi vill förgylla arbetsplatsen. 
 

Styrkor

•Geografiskt läge som kan innebära 
klusterfördelar

•Närproducerat kan innebära fördelar både 
produktionsmässigt och 
marknadsföringsmässigt

•Samarbete med F.O.V Fabrics

•Kompetens inom företaget

•God kunskap om marknad och konkurrenter

•Innovation och nytänkande med koppling till 
sport- och modebranschen även för 

skyddskläder. 

•Brett kontaktnät

Svagheter

•Nyetablerade

•Ingen finansiell styrka vilket även innebär 
lägre förhandlingskraft

•Risk att vi ryker vid bakslag av finanskrisen 
då vi är ett okänt varumärke

•Okunskap och förutfattade meningar på 
marknaden om fördelarna för syntetiskt 

material

•Högre kvalitet medför högre kostnader och 
framtagandet av materialet hos ett svenskt 

företag medför höga materialkostnader.

Möjligheter

•Stor och homogen marknad

•Politik och lagstiftning kan leda till 
underlättnad för branschen

•Aktivt arbete med miljö och etik kan ge 
konkurrensfördelar

•Differentiering genom annorlunda 
formspråk gentemot resten av marknaden

•Boråsområdet är ett textilområde och bra 
för kontaktnät och kunskap. 

Hot

•Ökad tjänsteindustri kan leda till 
nedskärningar i branscher där skyddskläder 

används

•Den oberäkneliga naturen kan leda till 
prisökningar, osäkrare marknader och lägre 

marginaler

•Likheterna i utbudet hos konkurrenterna 
kan bero på att detta är det önskvärda 

utseendet och utstickande design kanske 
inte får något genomslag på marknaden. 

•På marknaden finns redan många 
väletablerade företag och det kan vara svårt 

att etablera sig som nytt märke. 
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Affärsidé  

Genom utveckling och uppdatering om nya teknologiska material, vill företaget vara revolutionärer 

inom branschen för skyddskläder. Vi vill erbjuda kläder för starka personligheter inom yrkeskårer 

med höga krav på kvalitet och funktion, samt med behov av personligt uttryck. 

Marknadsstrategi 

Fokusering bör ske på produktsegmentet skyddskläder och på produktutvecklingen, där företaget 

kan vara framstående. Företaget bör rikta sig mot både stora och små kunder och arbeta med att 

skapa goda kundrelationer för att vinna marknadsandelar.  

 

Prisstrategi 

Priset sätts i det övre medelprissegmentet, max 1000 SEK. Det är ett erbjudande om mervärde och 

bättre lösningar åt kunden som ges och därför eftersträvas inte lägsta pris.  

 

Produktstrategi  

Ständig produktutveckling krävs för att ligga i framkant jämfört med konkurrenter. Hårda 

kvalitetskontroller bör utföras för att uppnå önskad kvalitet. Satsning på ny och annorlunda design 

bör implementeras som en norm i företaget, detta för att få ryktet om sig att vara banbrytande och 

innovativa i branschen för skyddskläder. Materialet för skyddsbyxorna bör namnges så att 

konsumenten upplever produkten som innovativ och teknisk, liknande funktionsmaterialen Gore-Tex 

och Cordura.  

  

Sortimentsstrategi  

Satsning ska ske på ett smalt sortiment endast innehållandes skyddskläder, men till flera olika 

marknader och olika yrkeskårer för att uppnå kvalitet i produktutvecklingen.  

 

Distributionsstrategi 

Företaget ska vara vakna för nya distributionskanaler. Personlig försäljning kan vara lämpligt då det 

blir en djupare relation mellan försäljare och köpare och varumärket kan få en positiv bild. Andra 

lämpliga distributionskanaler är internethandel och utskick av kataloger till företag.  

 

Tillväxtsstrategi 

Företaget ska få en stor marknadsandel på den befintliga marknaden genom att ta fram nya 

produkter som bättre svarar på kundens behov och önskemål, skapa en personlig relation till 

kunderna genom den personliga försäljningen och i övrig marknadsföring.   

 

Promotions strategi 

Den personliga försäljningen blir en viktig promotionskanal. Att ha en uppdaterad och modern 

hemsida som kunden tilltalas av är också viktig. Företaget skall upplevas modernt och innovativt som 

satsar på produktutveckling och design. 

 

Miljöstrategi 

Det är viktigt att arbeta för att hålla företagets ekologiska fotavtryck lågt. Detta kan göras genom 

nära arbete med producenter som har ett aktivt miljöarbete och att alltid använda så miljövänliga 

alternativ som möjligt.  
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Handlingsplan 

För att företaget ska nå marknaden bör marknadsföringen fokuseras på produkt och plats. Genom att 

erbjuda en högre grad av kvalitet och service tillsammans med innovation och design kan företaget 

möta kundens behov.  

För att ta sig in på marknaden och bli konkurrenskraftig är det viktigt att hitta nya distributionsvägar.  

En framgångsrik distributionskanal är personlig försäljning då ett möte sker i avslappnad miljö och 

bygger på en mer personlig relation med kunden. Genom denna försäljningskanal får företaget en 

god möjlighet att förmedla sitt varumärke på ett önskvärt sätt. En förutsättning för framgång är att 

försäljarna är kunniga om både varumärke och produkternas fördelar, samt att de har tillgång till 

informativt och slagkraftigt säljmaterial. För större tillgänglighet är ett bra komplement en hemsida 

och katalog, varvid kunden lätt kan lägga en ny order utan att behöva söka upp en återförsäljare.  

Hemsidans utformning bör vara modern, tilltalande och lättnavigerad.  

All media som når kunder och intressenter bör hålla en tydlig grafisk profil för igenkänning och 

återkoppling av varumärket. Vid marknadsföring är det viktigt att först göra marknaden medvetna 

om varumärkets existens för att därefter tydliggöra vilka värderingar företaget representerar samt 

produkternas fördelar gentemot konkurrenternas. Baserat på konkurrent- och marknadsanalys är 

lämpligt val av varumärkesprofilering attityd, uttryck för identitet och personlig prägel. Återkoppling 

till kundernas fritidsintressen och en kultur som tilltalar målgruppen, exempelvis idrott, sport och 

fordon kan vara en nyckel för att fånga målgruppens intresse.  

Nystartade företag har ofta en begränsad budget vilket kräver god planering av marknadsföring.   

Marknadsföringen bör främst riktas mot den yngre generationen hantverkare och snickare även om 

kundgruppen troligtvis är större. Denna målgrupp upplevs mest mottagliga för förändringar och är 

inte så traditionella vad gäller utformning och färgsättning av skyddskläderna. Restplatser i relevanta 

bransch- och livsstilsmagasin bör utnyttjas då dessa säljs till fördelaktigare pris. Den personliga 

försäljningen spelar en viktig roll för varumärkets marknadsföring och uppbyggnad. 

Priset bör baseras på det mervärde produkten genererar och inte sträva efter att vara det billigaste 

alternativet. 
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3.4 Tolkning av resultat- kvalitativ undersökning 
I detta stycke presenteras resultat från intervjuer. Intervjuerna har gjorts för produktutvecklare på 

företag som är ledande inom branschen för arbetskläder. Dessa personer och företag har önskat att 

inte bli enskilt omnämnda i en rapport som kan nås av konkurrenter. Informationen kommer därför 

att presenteras sammanställt över alla svarande. Intervjufrågor som omfattas av stycket redovisas i 

bilaga 3.  

3.4.1 Konventionella material 

Bomull eller bomull/polyester används i största mån med tanke på slitstyrka och dess 

komfortegenskaper, samt att tyget kan stå emot gnistor från slipverktyg utan att fatta eld. 

Ett av de intervjuade företagen uppger att kvadratmetervikten på tyget bör vara 350-375 g för att ge 

produkten de mest optimala komfortegenskaperna som efterfrågas av kunderna. Denna vikt gör 

också produkten mycket slitstark. 

Material som används till förstärkningar för utsatta områden på hantverksbyxor är i största mån 

Cordura . Materialet är ursprungligen tillverkat i viskos, men framställs numera i polyamid 6.6 och 

är designad för extremt hög hållbarhet. (Internet 11) 

Beläggningar av arbetsbyxor av hantverkstyp är inte så vanligt även om det förekommer. Ny teknik 

som beläggning med Nano-Tex, små mjuka molekyler som ger en smuts- och vattenavvisande yta, 

används hos några av företagens produkter. (Internet 12) 

Dessa beläggningar förutsätter att kraven för EU:s kemikalierestriktion REACH uppfylls. Det tillverkas 

många olika produkter för flera arbetsmiljöer. Det är önskvärt inom vissa yrken med en byxa som 

klarar temperaturväxlingar mellan olika arbetsmiljöer inne och ute. En sådan produkt för kalla vintrar 

brukar förses med en kviltad insida och ett vattenavvisade yttertyg. 

Livslängden på byxorna hos företagen varierar självfallet beroende på vilken typ av byxa och 

ändamål, men hamnar någonstans mellan 6-12 månader. Ett av företagen erbjuder dock 

livstidsgaranti på deras 3-nåls fällsömmar, vilket innebär att byxan kan bytas in direkt mot ett par nya 

om sömmen skulle spricka.  

3.4.2 Design och Utseende 

Branschen är väldigt traditionell vad det gäller färgskala, där grått, marint och svart dominerar. På 

senare år verkar branschen intressera sig mer för färger och design. Även om efterfrågan främst sker 

på den europeiska marknaden och inte i Sverige.  

3.4.3 Framtagning 

Viktiga parametrar vid framtagning av arbetsbyxor av hantverkstyp är följande: 

 Hög linning: För att undvika att byxorna halkar ned i olika arbetsställningar och att luft blåser 

in och orsakar obehag. 

 Passform och rörelsevidd: Byxan skall förutom verka som skydd även vara ett hjälpmedel och 

inte hindra personen i arbetet. Exempelvis vid snabba rörelser i olika miljöer, på hög höjd 

eller i trånga skitiga utrymmen, får byxan inte förhindra och orsaka fara för bäraren. 

 Slitstyrka: Arbetsuppgifterna kräver att byxor av hantverkstyp håller för starka yttre 

påfrestningar samtidigt som den ska skydda brukaren. 

 Funktioner och förvaring: Placering på dessa är av relevans för att samverka och underlätta i 

yrket. Fickor är viktigt för verktyg, redskap och andra lösa föremål, mått på dessa bör också 

anpassas väl.   
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 Extra förstärkning: Krävs vid utsatta områden som knä, lår, fickor/fickpåsar och fotfåll för att 

hålla i hårda arbetsmiljöer. 

3.4.4 Syntetmaterial 

Vissa av företagen har tillverkning av hantverksbyxor i 100 % syntetiskt material och de främsta 

positiva egenskaperna är att de står emot syra, exempelvis vid arbete med batterier. Dessa produkter 

beställs ofta i liten skala efter speciella önskemål från kunden och är inte vanlig i den bemärkelsen. 

Anledningen till att företagen som intervjuats inte utvecklar och satsar mer på arbetsbyxor helt i 

syntet är att det är svårt att få en produkt med en fin känsla/finish.  

Enligt företagen måste tyget i syntet bli tyngre för att bli lika slitstarka som konventionella 

hantverksbyxor i exempelvis bomull. Då får man problem med att materialet kommer att andas 

sämre, säger dessa kontaktpersoner. 

3.4.5 Miljö 

Företagen framhåller att miljö och etiskt ansvar är viktigt och är vanligen certifierade enligt Öko-Tex 

och ISO 14001. 

Däremot anser företagen att kunderna inom hantverks/byggbranschen kanske inte prioriterar den 

frågan lika högt, som exempelvis konsumenterna hos de stora modekedjorna. Användarna av 

arbetsbyxor av hantverkstyp betalar hellre ett högre pris för byxans egenskaper och dess funktion. 

Ett utav företagen har lanserat en kollektion med återvunnen polyester från PET-flaskor som mött 

bra respons hos kunderna.   

De arbetar mycket med dessa typer av frågor och hoppas på en stor utveckling inom detta område.  
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3.5 Tolkning av resultat - kvantitativ undersökning 
Nedan redovisas resultat som följer ur den kvantitativa enkätundersökningen av arbetsbyxor som 

gjorts online.  

Frågorna har utformats genom matris, fria, en- och flervalsalternativ. Där frågorna har utgjorts av 

fria svar har andelen svar ökat kraftigt, detta beroende på att en och samma respondent kan ha 

angett fler alternativ än ett. För fullständiga resultat med tabeller och diagram från enkäten hänvisas 

bilaga 2. 

Antalet respondenter som deltog i enkätundersökningen på surveypirate.com uppgick i cirka 100 

svarande. Av de svarande var andelen män tre gånger fler än kvinnorna och överrepresenterade i 

åldern 20-30 år.  

Detta ses som positivt då den tilltänkta målgruppen för företaget ligger inom denna ålderskategori 

och då återspeglar deras åsikter väl. 

Merparten av de svarande utgjordes av anställda inom branschen för hantverk och bygg där också de 

flesta svarande använde sig av arbetsbyxor av hantverkstyp (se figur 1).  

FIGUR 1 

 

De tre viktigaste syftena för arbetsbyxan utgjordes av skydd på arbetet, funktion och skydd mot 

smuts. Med funktion menas förvaring av verktyg och diverse lösa prylar som behövs i arbetet, 

funktion kan även innefatta fickor där detta inte anges särskilt. 

Nöjdheten, nöjd eller mycket nöjd med arbetsbyxan som används idag, hos användarna uppgår till 75 

% av alla svarande. Där fickor, passform och funktion framhålls som mest positiva egenskaper. På 

förbättringar ser de svarande gärna att slitstyrkan och hållbarheten på byxans material förbättras. De 

vill också att materialet skall vara lättare att tvätta rent och hållas mer formstabil efteråt.  

Ungefär lika många anser att passformen är en positiv egenskap (18 %) som en negativ egenskap (20 

%). Vilket är ett intressant reslutat, om än svår att tolka (se figur 2 och 3). 

På frågan om utseendet, design, färg och form, är viktigt svarar 25 % att det är det. Medan 30 % 

anger att passform är en väsentligare egenskap. Funktion och skydd i arbetet anses också i viss mån 

vara viktigt (se bilaga 2 fråga 12).   
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FIGUR 2 

 

FIGUR 3 

 

Material som dominerar i respondenternas arbetsbyxor är bomull eller blandmaterial. De flesta vet 

inte vilket som föredras, men av de enskilda materialen har respondenterna föredragit bomull.  

Byxorna slits först ut i grenen, sedan på knäna och i fickor. Förstärkningar förekommer inte så ofta i 

grenen eller i fickorna, ca: 17 % har angett att deras byxor är förstärkta i detta område. Däremot är 

förstärkningen i knäna mycket vanlig i de svarandes arbetsbyxor där över hälften angett detta 

område. 

Tvätt sker mycket sällan, andelen svarande i gruppen som tvättar sina hantverksbyxor en gång i 

månaden eller mer sällan är 40 % och den vanligaste tvättemperaturen är 60 ⁰C. Näst vanligast är att 

man tvättar byxorna en gång i veckan och den andra vanligaste temperaturen är 40 ⁰C. Bara ett fåtal 

får sina kläder tvättade på företaget i cirkulationstvätt, de allra flesta tvättar arbetsbyxorna hemma i 

hushållet. Bara en fjärdedel torktumlar byxorna och då främst av tidsbrist samt bekvämliga själ.  

De svarande framhåller också svårigheten med att det ibland eller ofta blir bestående fläckar på 

arbetsbyxorna även efter tvätt. Smutsen består i 20 % av fallen av svårare fläckar så som olja, fett och 

färg.  

De svarande har dålig generell uppfattning om arbetsbyxor helt i syntetiskt material, som också har 

ett lågt antal svarande. Många vet inte om de har använt syntetiska material i arbetsbyxor någon 

gång. De som har erfarenhet av arbetsbyxor i syntet är 30 %. Dessa upplever då att de framträdande 

egenskaperna främst är negativa så som obehaglig känsla i kvalitén och att de inte andas och blir 

svettiga och varma (se figur 4).  
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FIGUR 4 

 

Viktigaste attributen som anges för hantverksbyxor är komfort, slitstyrka, många fickor samt att 

byxorna skall vara lättskötta. Dessa väljs före utseende, reglerbar längd och andra lågrepresenterade 

alternativ så som utveckling av bättre damstorlekar och knäskydd. 

På frågan om egna tankar till förbättring, domineras de svarande av personer utan egna uppslag. De 

nästkommande grupperna framhåller återigen slitstyrka, funktion och passform som förbättrande 

åtgärder.  

Miljön framhålls som till viss del viktig, men prioriteras sist när viktigaste egenskap hos 

hantverksbyxorna skall utses (se figur 5). 

 

FIGUR 5 
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3.5.1 Kravspecifikation – Materialval 

Utifrån informationen som samlats från de kvantitativa och kvalitativa undersökningarna, 

sammanställdes en kravspecifikation över materialet. Denna specifikation ligger till grund för 

framtagningen av tyget och dess egenskaper som skall användas till hantverksbyxan. 

 

             

KRAVSPECIFIKATION

Egenskap

Slitstyrka

Lättskött/Smutsavvisning

Formstabil

Lukt

Komfort

Brand-/Smältaspekt

Estetiskt värde

Skydd

Miljö

Pris

Definition

Materialet skall vara hållbart och tåla starka yttre 
påfrestningar. Livslängden på textilien skall överträffa 

livslängden för konventionella material ex. CO, CO/PES. Om 
brukaren skulle fastna får inte materialets styrka vara så hög 

att det orsakar olyckor. 

Textilien skall vara lättare att rengöra från svår smuts vid 
låg/normal tvättemperatur än konventionella hantverksbyxor

Materialet skall hålla jämn kvalitet under hela livslängde, och 
skall ej krympa eller omformas negativt under brukartiden

Svettlukt och andra odörer skall ej absorberas in i textilien 
och förstärkas. Dålig lukt skall försvinna efter tvätt. 

Materialets fall och känsla skall vara kraftig och inte sladdra. 
Textilien behöver kunna ruggas så att den blir värmande och 
ej kyler ned brukaren vid arbete i kalla miljöer- Vid arbete i 

varmt klimat skall materialet andas och transportera fukt och 
kroppsvärme. Materialet får inte orsaka några 

obehagskänslor.

Vid arbete i brandfarliga miljöer är det av stor vikt att 
materialet inte smälter eller fattar eld. Materialet ska inte 
orsaka värre skador på brukaren vid eventuella olycksfall. 

Materialets färg och utseende skall vara tilltalande och 
attraktivt för kunden. Även om materialets livslängd förlängs, 

skall utseendet hålla samma goda kvalitet under hela 
användartiden. Det estetiska värdet får inte störas av t.ex. 

noppor/pilling. 

Textilen skall skydda mot smuts i arbetet. 

Framställningen av materialet skall ske med största möjliga 
hänsyn till miljön, genom alla processer från fiberval till 

tillverkning. 

Priset skall motiveras av goda egenskaper och förbättringar 
på det framtagna materialet. Detta jämfört med 

konventionella material i nuvarande hantverksbyxor. Slutpris 
skall uppgå till max 1 000 SEK.
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4. DISKUSSION 
Projektet i allmänhet har varit mycket intressant och lärorikt, många olika kunskaper som insamlats 

under studietiden har varit applicerbara i denna uppsats.  

 

Den kvantitativa undersökning som gjordes gav mycket bra underlag och det var positivt med så 

många respondenter som representerade olika yrkeskårer och åldersgrupper. I efterhand blir det 

tydligt att en fokusering i frågorna mot det textila materialet hade gett ett bättre utfall än de mer 

allmänna frågor gällande skyddsbyxor som togs upp i undersökningen. Detsamma gäller till viss del 

den kvalitativa undersökningen med produktutvecklade på skyddsklädesföretag. Diskussionerna där 

tenderade ibland att gå in för mycket på själva hantverksbyxorna vilket egentligen inte har haft 

någon större betydelse för den här studien, även om det hjälp till att skapa en bild av marknaden. 

Den information som samlats in som inte kom till användning i denna studie skulle dock kunna 

användas för vidare studier i ämnet. Vi borde därmed ha avgränsat frågorna och arbetets omfång 

bättre vid utformandet av intervju- och enkätunderlaget. 

 

En kravspecifikation har nu framställts på de önskade kvaliteterna materialet skall uppmäta. 

Huruvida det är möjligt att uppfylla alla dessa krav återstår nu att se. Det är inte helt omöjligt att ett 

krav motsätter sig ett annat och att vissa av egenskaperna kommer behöva kompromissas bort då 

andra ses som mer väsentliga.  

 

Analyserna i marknadsplanen har gjorts utifrån egna antaganden och åsikter och det är inte säkert 

att de faktorer som kan ses som möjligheter faktiskt är möjligheter. Det utformats utifrån egna 

preferenser och antaganden och dess riktighet kan inte visas. Även om målgruppen visar tecken på 

ökat intresse för design och utseende på byxorna är det inte säkert att de faktiskt önskar detta när 

det väl kommer till kritan. De kanske ändå väljer att hålla sig till de traditionella byxor som redan 

finns på marknaden.  

 

Problematik med valen av distributionskanaler kan uppstå om säljarna inte är tillräckligt drivna i 

försäljningen. De kanske ser det mer som en hobby och inte gör det helhjärtat. Att försöka få säljarna 

engagerade och motiverade är en förutsättning för framgång.   

En nackdel med att producera materialet i Sverige blir den dyra produktionskostnaden det kommer 

innebära, vilket ställer höga krav på att produkterna säljs så att företaget inte dras med stora 

restlager. 

 

Som förslag till vidare studier anges framtagande och utveckling av olika material och kontroll mot 

den uppsatta kravspecifikationen.  

Ett andra förslag är utveckling av prototyp utifrån den information som insamlats i denna studie och 

låta yrkesverksamma pröva dessa för att tolka och analysera utfallet.  

Samt det sista förslaget som framkommit genom studien är lansering av varumärke enligt satt 

marknadsplan för att studera produkten och materialets eventuella genomslagskraft.  
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5. SLUTSATS  
Studien syftar till att ge en bild av branschen för hantverksbyxor och undersöka användarnas 

inställning till syntetiska material. Studien syftar också till att ta reda på vilka krav som ställs på ett 

syntetiskt material för att kunden skall föredra dessa framför ett par konventionella skyddsbyxor. 

Marknaden för skyddsbyxor av hantverkstyp är en stor och homogen, och består till cirka 80 % av 

män. För att det nystartade företaget ska nå och tilltala marknaden och dess målgrupp bör 

marknadsföringen fokuseras på produkten och plats för försäljning. Försäljningen av de nya 

skyddsprodukterna riktas mot den yngre generationen hantverkare och snickare. Denna målgrupp 

upplevs mest mottagliga för förändringar och är inte så traditionella vad gäller utformning och 

färgsättning av skyddskläderna. Färg och utseende skall därefter utformas tilltalande och attraktivt 

för målgruppen. Marknadsföringen skall knyta an till kundernas övriga fritidsintressen och med en 

kultur som tilltalar målgruppen, exempelvis idrott, sport och fordon. Det finns olika 

branschorganisationer och branschtidningar som marknaden kan nås igenom. Genom att utnyttja 

dessa kanaler kan man nå målgruppen utanför arbetsplatsen. 

För att ta sig in på marknaden och bli konkurrenskraftig är det viktigt att hitta nya distributionsvägar.  

En framgångsrik distributionskanal är personlig försäljning då ett möte sker i avslappnad miljö och 

bygger på en personlig relation med kunden. Ett bra komplement till denna säljkanal är hemsida och 

katalog. Baserat på konkurrent- och marknadsanalys är lämpligt val av varumärkesprofilering attityd, 

uttryck för identitet och personlig prägel. Namnet på det nya materialet bör leda tankarna till 

funktionella och tekniska textiler. 

 

Konkurrenterna marknadsför sig på lite olika sätt, men har som gemensam nämnare att försöka rikta 

sig mot sport, humor och saker som användarna kan förknippa till sin vardag. Alla företagen har 

börjat förstå vikten av att ha en professionell hemsida. De trycker på relativt liknande egenskaper i 

marknadsföringen. Design, kvalitet, funktion, passform, skydd och kompetens är de ord som 

företagen oftast slänger sig med. Då utbudet på marknaden idag är relativt likriktat, borde ett 

innovativt företag som verkligen satsar på design och innovation kunna skaffa sig framgång på 

marknaden. 

 

Kraven som ställs på ett nytt material i syntet jämfört med konventionella material i skyddsbyxor är 

många. Förutom grundläggande förutsättningar som skydda mot smuts i arbetet och att vara 

slitstarka, så behöver dessa byxor utvecklas så att materialet upplevs än mer positivt än de 

traditionella naturmaterialen. Bland annat bör livslängden på den nya textilen skall överträffa 

livslängden för nuvarande skyddsbyxor i bomull.  

Textilen skall vara lättare att rengöra från svår smuts och materialet måste hålla jämn kvalité under 

hela livslängden för att inte krympa eller omformas negativt under brukartiden. Man måste även 

finna ett sätt att få bort svettlukt och andra odörer som lätt absorberas i syntetmaterial. Dålig lukt 

ska kunna tvättas bort. Materialets fall och känsla skall vara kraftig och inte sladdra för att 

målgruppen skall vara villig att köpa slutprodukten. De generella uppfattningarna om 

syntetmaterialen är bland annat att de ej andas och blir varma och fuktiga. Dessutom upplever 

studiens respondenter att materialet kyler bäraren av plaggen vid kalla miljöer. Textilen behöver 

därför kunna ruggas så att den blir värmande och ej kyler ned brukaren vid arbete i kalla miljöer. Vid 

arbete i varmt klimat bör kunden upplysas om att syntetmaterial faktiskt transporterar fukten och 

inte suger upp den lika väl som exempelvis bomull. Vid arbete i brandfarliga miljöer är det av stor vikt 
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att materialet inte smälter eller fattar eld.   

 

Framställningen av materialet skall ske i största möjliga hänsyn taget till miljön, genom alla 

processer. Däremot är miljön inte ett jätteviktigt attribut för kunden då andra egenskaper hellre 

efterfrågas, så som passform eller slitstyrka.  

Detta bör man kanske tänka på som nystartat företag, då miljö kanske inte är den fråga som når 

störst framgång marknadsföringsmässigt hos denna målgrupp. 
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SAMMANFATTNING  
 
 SPIKEN AB är ett nystartat företag med säte i Borås. Företaget agerar på branschen för skyddskläder 
och planerar att ta fram en kollektion med hantverksbyxor helt tillverkade i syntetiskt material. 
Anledningen är att man vill använda syntetiska material är för att dessa har många egenskaper som 
lämpar sig bättre för denna typ av byxa jämfört med ett material innehållandes bomull, som idag är 
det vanligaste. Företagets affärsidé är ”Genom utveckling och uppdatering om nya teknologiska 
material, vill SPIKEN vara revolutionärer inom branschen för skyddskläder. Vi vill erbjuda kläder för 
starka personligheter inom yrkeskårer med höga krav på kvalitet och funktion, samt med behov av 
personligt uttryck.” 

Målgruppen är stor och homogen, nästan uteslutande bestående av män. Utvecklingen av 
hantverksbyxor har gått relativt lite framåt under de senaste femtio åren om man jämför med till 
exempel sportbranschen. Utbudet hos de stora svenska skyddsklädesföretagen är väldigt likt i design 
och färgställningar. SPIKEN vill agera som en utmanande aktör på marknaden genom innovation och 
stark marknadsföring. Då företaget är litet och inte så finansiellt starkt till en början kommer 
marknadsföringen behöva planeras väldigt väl så att pengarna inte spenderas på aktioner som inte 
ger någon effekt. Företagets marknadsmix kommer satsa främst på produkt och plats, detta då 
produktutveckling är en central del i företaget. Distribution sker bland annat genom personlig 
försäljning där bärarna av produkterna själva är återförsäljare. Orden innovation, kompetens, kvalité, 
identitet, attityd och originalitet skall genomsyra hela företaget och vara den bild som sänds ut mot 
omvärlden.  

Marknadsplanen beskriver det fiktiva företaget SPIKEN AB och redogör för hur företaget skulle kunna 
agera för att nå marknaden. Marknadsplanen är indelad i fem kapitel: Marknadsbestämning, 
Nulägesanalys, Positionering, Strategisk inriktning och Handlingsplan.  Marknadsbestämningen görs 
för att få en första inblick i vart man agerar och utifrån den görs sedan en djupare analys i 
Nulägesanalysen där olika delar av omgivningen analyseras. I avsnittet Positionering beskrivs vilken 
roll företaget ska ta på marknaden och därefter görs en strategisk inriktning där bland annat vision, 
affärsplan, strategier och mål behandlas. Det sista kapitlet, Handlingsplan, visar på hur SPIKEN AB ska 
marknadsföra sig i förhoppning om att vinna marknadsandelar.  
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INLEDNING 
Marknadsplanen är utformad för att kartlägga det nya varumärket SPIKEN och skriva en 

handlingsplan för lanserandet av det helt nya konceptet för skyddskläder. Då företaget ännu inte är 

uppstartat avvaktar vi med att sätta ett faktiskt namn på företaget och använder oss av 

arbetsnamnet SPIKEN AB.  

Syftet med marknadsplanen är att ta fram en strategi för hur man skall marknadsföra det nya 

varumärket för att locka målgruppen. Både SPIKEN AB:s externa och interna omgivning kommer 

försöka kartläggas. Detta görs med hjälp av en SWOT-analys där företagets möjligheter, hot, styrkor 

och svagheter redogörs. Vidare kommer företagets mål och strategier presenteras. Här beskrivs 

företaget utifrån den fyra P: na som är produkt, pris, plats och promotion. Avslutningsvis behandlas 

företagets mål och kontroll av strategier och mål.  

Metoder presenteras med hjälp av modeller/bilder utifrån Kotler et al. (2002,2005 & 2008) 

 

Spiken AB 

SPIKEN AB grundades 2010 av Hanna Svedman och Annelie Särnefält som ett resultat av en studie de 

gjort under sin tid på Textilhögskolan i Borås, där de båda studerade Textil Produktutveckling med 

Entreprenörs- och Affärsinriktning. Studien hade som syfte att undersöka branschen för skyddskläder 

för att få fram ett underlag för att ta fram ett syntetiskt textilt material motsvarade slutanvändarens 

krav och som denne faktiskt ville använda. Studien har gjorts tillsammans med F.O. V Fabrics då de 

ansåg att det fanns ett hål på marknaden och att utvecklingen av skyddskläder inte skett i den takt 

som många andra branscher, till exempel sportkläder.  
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MARKNADSBESTÄMNING 

Branschdefinition  
Branschen består av företag som produktutvecklar, marknadsför och distribuerar skyddsutrustning 
för privatpersoner och yrkeskårer. 

 
Målgrupp 
Branschen för hantverksbyxor är stor och det finns många potentiella kunder. SPIKEN riktar sig mot 
de yngre, och då främst manliga hantverkarna i åldern 20-40. Detta för att denna målgrupp är störst 
inom branschen, samt att de antas vara mindre traditionella och mer öppna för förändringar.  

Värdegrund 
SPIKENS interna värdegrund som varje medarbetare skall sträva efter är 

 innovation, kompetens och kvalité.   
 
SPIKENS yttre värdegrund, vars målsättning är hur företaget skall upplevas av kunderna, genom den 
interna målsättningen är 

  identitet, attityd och originalitet 

 

Marknadssegmentering 
Marknadsplanen riktar sig mot affärsenheten hantverksbyxor. Detta är den första produktgruppen 

som företaget lanserar. Förhoppningen är att lanseringen kommer leda till att varumärket blir känt 

inom branschen och att utökning av produktsortiment kan ske.  

SPIKEN AB väljer att specialisera sig på produktområdet skyddskläder, för att kunna erbjuda 

kvalitativa produkter till alla yrkeskårer och privatpersoner på flera delmarknader. Styrkan med detta 

val är fokuseringen, vilket leder till stor kunnighet om produkternas kvalité och anpassning efter de 

olika delmarknaderna. Med en så bred definierad marknad och relativt smalt produktutbud så måste 

marknaden bearbetas väl för att generera god lönsamhet hos företaget.  

NULÄGESANALYS  
En SWOT- analys syftar till att beskriva en verksamhets styrkor, svagheter, hot och möjligheter.  Ett 

företag kan fastställa vad som är viktigt och vad som påverkar dem genom att samla information om 

den interna (svagheter/styrkor) och externa (hot/möjligheter) omgivningen. Detta för att kunna 

granska det och ta reda på vart man skall lägga fokus.  
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Omvärldsanalys 

 
                 Källa: Kotler et al. (2002: 124)   

Demografi  

I den demografiska miljön kollar man på den mänskliga befolkningen utifrån storlek, ålder, kön, ras, 

yrke, inkomst, boendesituation, köpvanor med mera. (Kotler 2005 s.91) 

Möjligheter 

Marknaden för handelsbyxor är stor och homogen. Statistik från Statistiska Centralbyrån visar att i 

branscher där hantverksbyxor används är cirka 80 % män. (Internet 1) (Internet 2) Användarna ställer 

nu högre krav på utseendet på sina byxor. Skyddsbyxorna skapar en identitet och därför önskas 

större utbud. Detta ger en möjlighet för branschen att utveckla sina produkter och en möjlighet att 

öka försäljningen om man lyckas anpassa sig efter kundens önskemål. (Internet 3) 

Hot 

Vi går mer åt att vara ett tjänsteorienterat samhälle. Tjänstesektorn svarar för ungefär hälften av den 

totala sysselsättningen i Sverige. Det finns en risk att produktproducerande företag, där 

hantverksbyxor används, avlägsnar sin verksamhet på grund av dålig lönsamhet och väljer att 

förflytta tillverkningen till ett billigare produktionsland, till exempel Asien. Det är en risk att 

förflyttning av produktion sker från många i-länder där branschen för hantverksbyxor troligen har de 

flesta av sina kunder. (Internet 4)  

Natur 

Den naturrelaterade miljön innefattar de naturresurser som krävs för att marknaden ska fungera och 

den delen av naturen som påverkas av marknadens rörelse. (Kotler 2005 s.104) 

Möjligheter 

Då naturkatastrofer och snabba väderförändringar blir mer och mer vanligt kan det behövas fler 

anställda inom bland annat byggbranschen som återuppbygger områden som förstörts. Detta kan i 

sin tur generera en ökad försäljning av hantverkskläder och gynna branschen.  

 

Hot 

Medvetenheten om hur naturen påverkas av människans levnadssätt har under de senaste åren växt 

sig större. Naturens resurser är begränsade och vi måste ständigt arbeta för att hitta nya 

energikällor. Materialen som används i hantverkskläder idag är i stor utsträckning bomull eller olika 

bomullsblandningar. Bomullsodling kräver väldigt mycket naturresurser, landarealer och vatten. För 

att undvika insektsangrepp och få så god skörd som möjligt använder sig odlarna av insektsmedel och 
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konstgödsel. Dessa kemikalier leder på sikt till att marken blir obrukbar och man måste hitta nya 

arealer att odla på. Ett hot är att bomullsodlarna i sinom tid inte kommer kunna leverera den mängd 

bomull som efterfrågas och priserna kommer stiga. Naturens sinande resurser tillsammans med de 

ökande naturkatastroferna kan också komma att ställa till problem när det gäller frakt av varor från 

fabriker och till butiker. (Internet 5)  

Ekonomi 

Ekonomiska krafter är vidare enligt Kotler et al. 2005 faktorer som påverkar kundernas köpkraft och 

köpmönster, dvs. inkomstfördelning, förändringar i köpkraften, ändrade köpmönster etc.   

Möjligheter 

Byggbranschen drabbades hårt av finanskrisen, särskilt i USA. En förhoppning är att efterfrågan på 

byggarbetare i USA ska öka och att detta leder till många nyanställningar och ökad efterfrågan på 

hantverksbyxor. (Internet 6)  

Genom statligt finansierade avdrag, så som ROT-avdraget, stimuleras byggnäringen att nyanställa och 

att fler jobb blir vita. (Internet 7)    

Materialkostnaden utgör en relativt stor del av produktens slutpris. Om denna kostnad skulle kunna 

sänkas, leder detta till att man kan använda sig av högre marginaler eller sätta ett mer attraktivt 

slutpris.  

Hot 

Den ekonomiska situationen i samhället kan ha stor inverkan på hur enskilda företag lyckas. Många 

företag får det exempelvis tufft under dåliga ekonomiska tider, likt den ekonomiska kris som 

fortfarande råder över hela världen. Vilken på många håll också leder till hög arbetslöshet. Den 

största inverkan på köpkraften är nämligen om det är hög- eller låg konjunktur. (Kotler et al 2005) 

Att etablera sig i en lågkonjunktur när många företag kan ha tvingats varsla personal kan vara 

problematiskt. Företagen kan vara aktsamma mot nyinvesteringar och hålla sig till traditionella 

varumärken som de vet är lönsamma och inte utsätta sig för onödiga risker. 

Marginalerna i textilbranschen är relativt låga och löneökningar hos leverantörer kan göra det svårt 

att hålla ett konkurrenskraftigt pris. Speciellt då man är ett nyetablerat företag med små kvantiteter.  

Ett annat ekonomiskt hot är en eventuell inflation, som då det leder till prisökningar, på både 

råvarupriset och priset på den färdiga produkten. 

Teknologi 
Teknologiska styrkor består enligt Kotler et al. (2005) av krafter som skapar ny teknik, nya produkter 
och nya möjligheter.  
 
Möjligheter  

Att ha en enkel, bra, fungerande och modern hemsida som visar företagets affärsidé, produkter och 

värderingar underlättar kommunikationen med kunderna. Nya säljkanaler som efterfrågas av köpare, 

exempelvis via hemsida, måste snabbt tillämpas av företaget för att hänga med i den teknologiska 

utvecklingen för att inte förlora konkurrenskraft.    

Effektivare tillverkningsutrustning kan sänka kostnaderna, med tanke på kostnader för spillmaterial 

och övrigt svinn. Noggrann kalkylering och planering av transport och logistik kan också på sikt 

innebära en möjlighet till kostnadsbesparingar. Att ta tillvara på de ständigt nya kunskaper och 
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tekniker som presenteras kan man som företag utnyttja till en konkurrensfördel, genom att utveckla 

nya material som både lämpar sig bättre för ändamålet och som är mindre skadliga för miljön. 

Hot 

Om leverantörer inte kan erbjuda det teknologiska behov som eftersträvas av företaget, så som 

maskiner eller råvaror kan detta bli kostsamt. Särskilt om konkurrenterna har leverantörer som klarar 

av detta. Att kunna erbjuda sina kunder rätt kvalité till rätt pris är viktigt för att som företag inte 

tappa förtroende hos sina kunder. Då leverantörer inte hänger med eller kanske har råd till denna 

utveckling kan det uppstå problem. 

Politik 
Politiska krafter beskrivs av Kotler et al. (2005) som krafter vilka påverkar organisationer och 
individer i samhället. 
 
Möjligheter 

Minskade tullavgifter eller på annat sätt förändrad lagstiftning som öppnar upp och gör det enklare 

att importera varor kan ge konkurrensfördelar. Förändringar i arbetsmarknadspolitiken kan vara 

både hot och möjligheter beroende på vad som bestämt och hur det utnyttjas. Avregleringar inom 

arbetssektorer som leder till fler och mer gynnsamma nyanställningar ses som en möjlighet för 

företagen. Ett ökat flöde av arbetstillfällen är positivt för hela samhället. Om regleringar gällande 

lokal produktion skulle premieras, av exempelvis EU-bidrag, skulle detta också innebära en möjlighet. 

Då skulle överproduktionen kunna minskas då efterfrågan och tillgången på marknaden kan beräknas 

mer exakt. Dessutom får produktionen kortare ledtider och en mindre geografisk spridning. 

Produkter kan lättare kvalitetssäkras, fler arbetstillfällen genereras med mindre miljöpåverkan som 

följd.  

Hot 

Höjda tullavgifter eller någon annan reglering som exempelvis begränsning av volymer för import, 

kan anges som hot mot produktproducerande företag. En nackdel som förändrade lagar kan medföra 

är att dessa ofta innehåller datum för när man skall ha åtgärdat dessa. Detta kan leda till att man 

tvingas förändra något inom företaget under en period då man kanske varken har tid eller 

ekonomiska möjligheter att göra detta. Även här kan avregleringar och lagstiftning om 

arbetsmarknad fördyra eller försvåra nyanställningar och då vara ett hot mot företagen för att skaffa 

sig ny kompetens i form av personal. 

Kultur 

Den kulturella miljön består av institutioner och andra krafter som inverkar på samhällets 

grundvärderingar, preferenser och beteende. (Kotler et al. 2005)  

Möjligheter 

Det etiska och sociala ansvaret blir alltmer viktigt för alla företag, inte minst för de som handlar med 

textil. Det bli allt mer nödvändigt att företag verkar för att förbättra arbetsvillkoren i 

leverantörsländer och i vissa fall även har en egen avdelning som sköter dessa frågor på företaget . 

Genom att bli medlemmar i något etiskt flerpartsinitiativ och/eller upprätta en bra och utförlig 

uppförandekod så visar företag sin ståndpunkt och ställer krav på leverantörer för att inte gå emot 

de mänskliga rättigheterna. Genom att ett aktivt etik- och miljöarbete föregår företaget med gott 

exempel inför branschen och sina kunder. God förmedling av sitt miljöarbete till sina kunder, 

exempelvis via hemsida, är även en möjlighet till konkurrenskraft för att visa sitt ställningstagande 
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och ansvar. Genom att förflytta sin produktion närmare, kanske ibland även lokalt, ges större 

möjlighet till kontroll och kvalitetssäkring av sina produkter. 

 Hot 

Att utge sig för att agera bättre än vad man kan ha kontroll över kan medföra risker och negativ 

publicitet mot företaget. En total kontroll över hela värdekedjan är viktigt för att ta sitt kulturella och 

etiska ansvar fullt ut gällande miljöfrågor. Medlemskap i icke-seriösa etiska flerpartsorganisationer 

kan även det vara ett hot mot företaget då man lätt kan upplevas som ointresserad gällande avtalens 

innebörd.  

Sammanfattning omvärldsanalys 
Möjligheter  

Byggbranschen är stor och domineras starkt av män. Ett tilltalande utseende och en identitet på 

dessa kläder har fått en ökad efterfrågan. Vid återuppbyggandet av eventuella naturorsakade skador, 

liksom vid avdrag för reparation av privatägda fastigheter ökas efterfrågan på arbetande inom 

byggnäringen. Detta skulle kunna innebära fler nyanställningar och ett större behov av kläder för 

denna bransch. 

Satsning på ny teknologi så som moderna säljkanaler, nya medier eller ny teknisk 

tillverkningsutrustning innebär effektivisering, kvalitetsförbättringar och möjligheter för 

produktproducerande företag. Regleringar och lagstiftning med positiv aspekt som medför lägre 

kostnad för import och framställning av produkter medför positiva utsikter. Bidrag och avdrag som 

premierar lokal produktion leder automatiskt till nya arbetstillfällen och bättre kvalitet på framställda 

produkter.  Ett aktivt etiskt- och miljödrivande arbete ger företagen en möjlighet att bättre kunna 

möta konsumenternas krav på rättvisa produkter. Kunskap om framställningsprocessen och om 

råmaterialens påverkan på vår omgivning är en möjlighet för att verka mot ett mer hållbart samhälle.   

 

Hot 

Det finns en risk att vi går från ett mer industri- och produktorienterat samhälle till att bli ett mer 

tjänsteinriktat, vilket kan komma att minska efterfrågan på kläder till yrken inom denna bransch. 

Utökad förflyttning av produktion till utlandet kan leda till varsel av anställda som använder sig av 

skyddskläder. 

Minskning av naturresurser leder till prisökningar som påverkar hela ledet från råvaruleverantör till 

konsument. Detta gäller även överdriven skövling av råmaterial, ökade fraktkostnader, inflation och 

lågkonjunktur. Att produktionen förläggs allt mer ifrån Sveriges gränser och att vi inte längre har total 

kontroll över hela tillverkningsprocessen kan vara ett hot teknologiskt. Utvecklingsländer som saknar 

ekonomiska resurser och tid för att utföra uppdatering gällande tillverkningsutrustning och 

mjukvaruprogram, kan vara ett hot kvalitets- och kunskapsmässigt. Total kontroll över hela 

värdekedjan från odling/framställning till färdig produkt är viktig för att ta sitt miljö- och etikansvar 

fullt ut. Medlemskap i etiska flerpartsorganisationer bör väljas med omsorg och uppförandekoder 

skall vara väl utformade för att kunderna inte skall uppleva företagen som oseriösa och 

ointresserade. 
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Marknadsanalys 
I detta stycke analyseras leverantörer, marknad och kunder för att få djupare förståelse kunskap om 

branschen och vilka marknaden utgörs av samt hur de fungerar. Relevant fakta söks och analyseras 

sedan för att ge en så korrekt bild som möjligt. Stycket avslutas med ett resonemang med möjligheter 

och hot utifrån framkommen fakta. 

Leverantörer  

Det finns en rad olika leverantörer till oss och våra konkurrenter. Bland andra materialtillverkare och 

de fabriker som syr upp våra produkter. Kvaliteten på leverantörerna varierar och varje fabrik är olika 

duktiga på olika saker. Vissa fabriker är duktiga på att producera stora kvantiteter till ett billigt pris 

men kanske inte kan producera avancerade textiler. Andra fabriker kanske har välutbildade arbetare 

och kan producera väldigt avancerade plagg eller textilier men till ett högt pris. Idag sker mycket utav 

produktionen för hantverkskläder i Asien, som kan erbjuda konkurrenskraftiga priser då de ofta kan 

tillverka så stora kvantiteter till många olika. Idag börjar allt fler europeiska företag använda sig av 

mer närliggande producenter för att underlätta kvalitetssäkring och uppföljning.  

Möjligheter  
Närheten till produktion underlättar för kvalitetssäkring och uppföljning och minskar risken för 

kulturella skillnader. Kontroller kan genomföras kontinuerligt och ändringar i ordern kan ske utan 

fördröjningar. Svensktillverkade produkter kan innebära en marknadsfördel, då det är ovanligt. 

Svenskheten kan också innebära ett omedvetet mått på kvalité hos konsumenter.  

Hot 
Produktion i utvecklingsländer medför vissa risker. Det är inte ovanligt med strejker och förseningar 

och man kan inte vara helt säker på att man får det man efterfrågar då det är svårt att få full kontroll 

över tillverkningskedjan. En risk är att fabriker eller materialleverantörer startar konkurrerande 

verksamheter då de har lägre marginaler. Har man utvecklat en ny textil finns risk att denna kopieras 

i fabriken och säljs till konkurrenter.  

 

Marknad och kunder 
Som tidigare nämnt är marknaden för hantverksbyxor stor. Bara byggnäringen i Sverige omsätter 

idag ungefär tio procent av det totala antalet sysselsatta i landet och utöver dessa finns många andra 

yrkeskårer och privatpersoner som använder olika typer av hantverksbyxor. (internet 1) Majoriteten 

av de som arbetar inom branscher där hantverksbyxor används är män.(Internet 2) Tack vare 

lagstiftning om ROT-avdrag har arbetsmöjligheterna ökat i byggbranschen och detta gör att det idag 

är en av få branscher där det efterfrågan på personal är större än den personal som finns att tillgå. 

(Internet 8) 

 Marknaden har utvecklats relativt lite under åren men nu har en efterfrågan på högre modegrad och 

bättre funktion höjts. (Internet 9, 10)  

Enligt uppgifter från intervju med produktutvecklande företag köps nya hantverksbyxor en till två 

gånger per år då det är ungefär så länge ett par hantverksbyxor håller. Det är med andra ord en 

sällanköpsprodukt vilket gör att kunden lägger ner lite mer energi vid köptillfället för att hitta 

någonting som passar denne.  För att nå kunden är det viktigt att man har tydlig och bra information 

på varumärkets hemsida om vart kunden kan köpa produkterna. Kunderna kan vara både 

privatpersoner och företag så det är viktigt att kunna möta alla kunders specifika behov. Branschen 
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är priskänslig till viss del men det huvudsakliga köpbeslutet är uppfattningen om god funktion och 

kvalitet visar resultat från en användarundersökning. De förmodade kunderna för hantverksbyxor 

bor i utvecklade i-länder i främst Europa, Nordamerika och vissa delar av Oceanien.  

Värderingar 

 Efterfrågan på design och passform har ökat men de förändringar som har skett har hittills inte varit 

så stora. Det viktigaste med byxorna är slitstyrka och funktion visar användarundersökningen vi 

genomfört. Miljömedvetenheten har ökat hos många men att ha ett tydligt miljöarbete verkar inte 

vara något starkt säljargument enligt undersökningens resultat.  

 

Hur når man målgruppen 

Det finns olika branschorganisationer och branschtidningar som marknaden kan nås igenom. En 

annan strategi är att nå marknaden i deras vardag genom att ta reda på vad de gör när de inte 

arbetar. Detta kan göras genom marknadsföring i olika livsstilsmagasin, sportevenemang, 

radiokanaler som marknaden kommer i kontakt med. Utifrån samtal med yrkesverksamma inom 

bygg och industribranschen har vi fått uppfattningen att marknaden generellt sett kollar mycket på 

sport, tränar, lyssnar på musik och spelar musik själva, gillar bilar, båtar, elektronik, datorer, att grilla 

och olika humorinslag. Genom att utnyttja dessa kanaler kan man nå målgruppen även utanför 

arbetsplatsen.  

Möjligheter 

Branschen innefattar en stor marknad och om ROT-avdraget blir kvar kommer det förmodligen 

anställas fler inom branscher där skyddskläder används. Modetänket har nu börjat nå 

arbetsbranschen och det har blivit viktigare att se bra ut när man arbetar och äga kläder som 

förmedlar identitet . En satsning på design och utseende ger en möjlighet att skapa sig 

marknadsandelar. Genom att marknadsföra sig väl kan man skapa medvetenhet hos kunden om 

varumärket och på sätt vara med i beslutsprocessen när kunden bestämmer vilka hantverksbyxor 

denne skall köpa. Det är även viktigt med en välutvecklad hemsida och tydlig information om hur 

kunden kan köpa kläderna. Att försöka nå kunderna genom deras fritidsvanor är också ett sätt att 

skapa medvetenhet hos kunden om varumärket.  

Hot 

Det diskuteras att ROT-avdraget skall avskaffas vid maktskiftet i Sverige och då kanske efterfrågan 

minskar. Vid marknadsföring i livsstilsmedia är det lätt att göra felbedömningar och lägga ut mycket 

pengar på annonsering som inte når fram till målgruppen.    

Sammanfattning Marknadsanalys 

Det finns många olika leverantörer med olika profiler, vissa erbjuder lägre priser och andra högre 

kompetens. Det är viktigt att hitta en leverantör som motsvarar företagets profil så att 

produktkvaliteten blir den eftersträvade. Att europeiska företag söker underleverantörer på en 

närmre marknad blir allt vanligare och ett högre pris kan motiveras med garantier om högre kvalitet. 

Marknaden är stor och består främst utav män inom många olika yrkeskårer med olika krav på sina 

skyddsbyxor, i Europa, Nordamerika och i vissa delar av Oceanien. Tack vare bland annat ROT-

avdraget har marknaden under den senaste tiden ökat och marknaden lär påverkas om ROT-avdraget 

tas bort. Högre krav på passform och utseende ställs nu på de kläder marknaden vill bära.  
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Konkurrensbildsanalys 
I detta stycke kommer de konkurrenter vi anser vara de största på den svenska marknaden tas upp. 
Företagen jämförs för att se vilka likheter som finns och vilka strategier de använt sig av för att 
tilltala marknaden och skilja sig från mängden.  
 

  

Fristads 
 

Fristads grundades av John Magnusson 1929. Verksamheten startades genom att tillverka 

arbetskläder i ett tyg av långfibrig bomull från Malmö. Idag levererar Fristads 500 000 plagg per år 

och har 500 modeller om man ser till hela sortimentet. De ingår i koncernen Kwintet Group och har 

sitt kontor i Fristad utanför Borås. 

Produkterna säljs i en rad olika länder, i bland annat Skandinavien och Mellaneuropa, hos 

återförsäljare och finns både i fysiska butiker och webbaserade. 

Fristads sortiment innehåller hantverksaccessoarer, arbetskläder, skjortor, jackor, underkläder, skor 

med mera och innefattar flera olika yrkeskategorier. (Internet 11)  

Framgångsfaktorer enligt Fristads:   

Vi satsar på kvalitet, komfort, funktion och design. Kunden kan skilja sig från mängden i kläder som 

både skyddar och är snygga. Vi har John Magnuson i bakhuvudet när vi skapar snygga, smarta och 

professionella kläder som människor vill bära både på arbetet och privat. Vi är experter på textil vilket 

har gjort det möjligt att skapa nya designer som uppfyller de tuffa kraven i dagens arbetsmiljöer.  

Affärsidé 

Fristads gör professionella, snygga och bekväma arbetskläder som håller länge. De är designade av 

experter för att skydda från tuffa miljöer, smutsiga jobb och dåligt väder. Kläderna är skapade för att 

du ska ha dina verktyg till hands, ge ett professionellt intryck och förmedla din personliga stil. 

Grafisk profil och marknadsföring utåt  

Färger som förekommer i företagets grafiska profil är grå, blå och vit. 

Hemsidan är helt ny och känns professionell även om många delar inte är helt uppdaterade ännu. 

Nätkatalogen är överskådlig och man hittar lätt information som söks. Fristads refererar mycket till 

storstadsliv och fritid i sin marknadsföring och försöker skapa en identitetskänsla. Budskapet som 

förmedlas från reklamfilmerna är att alla kan bli proffs i Fristads arbetskläder.  

Företaget har även lanserat kollektionen Gen Y som riktar sig mot en yngre målgrupp för att nå de 

som har ökade krav på passform. (Internet 12)  

Styrkor 

Fristads har funnits länge och känns tillförlitligt. De har nyligen uppdaterat sig och insett vikten av att 

ha en bra hemsida. Lanseringen av kollektionen riktat mot en yngre målgrupp där design och 

passform är i fokus visar att de är vakna för förändringar på marknaden. Fristads är placerade i 

Boråsområdet vilket ger fördelar vid rekrytering av ny personal, då både folk med erfarenhet och 

nyutexaminerade studenter finns i området, och det ger närhet till den svenska textilbranschen.  

Svagheter 

Företaget säger att de skiljer sig från mängden men är väldigt lika konkurrenternas produkter. 
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Kollektionen för den yngre generationen känns inte särskilt moderiktig även om den har lite snävare 

passform och viss inspiration av jeansmode.  

 
L.Brador 

 

 

L.Brador är ett varumärke under det Ulricehamnsbaserade företaget Skydda. Skydda tillhör i sin tur 

koncernen B&B Tools AB som grundades 1906. Skydda säger sig vara nordens största leverantör av 

industriförnödenheter och industrikomponenter, och därtill relaterade tjänster. De riktar sig mot den 

nordiska industrin.  

L.Brador riktar sig till många olika yrkesgrupper, bland annat Hantverk, Flamskydd, Varselkläder (Hi-

Vis), Industri och Profilkläder. Produkterna säljs i Skandinavien, Estland, Italien, Spanien, Tyskland, 

Storbritannien och Irland i både fysiska butiker och webbaserade. 

 

Framgångsfaktorer enligt L.Brador:  

”Vi kämpar för att alla skall ha rätt till kvalitativa arbetskläder, våra arbetskläder är marknadens 

snyggaste enligt många. Men för den sakens skull lutar vi inte oss tillbaka. Vi vill göra riktigt bra 

arbetskläder med kvalitet in i minsta detalj, med en passform som ger dig ökad komfort och en 

skönare känsla. L. Brador vill ha stil- och slitstyrka på högsta nivå. 

 

Affärsidé 

Skydda utvecklar marknadsför lösningar inom personlig skyddsutrustning för professionella 

användare i norra Europa.  

 

Mission  

Funktion, kvalitet och rätt pris.  

Grafisk Profil och marknadsföring utåt  

Färger som ingår i företagets grafiska profil är svart, orange och vit. 

Hemsidan är modern och lättnavigerad men saknar viss relevant fakta om företaget. Detta finns 

däremot på företagets koncerns hemsida Skydda och B&B Tools.  

Nätkatalogen är snygg, uppdaterad och ger en bra översikt, bilderna ger ett professionellt intryck. De 

arbetar med konceptet ”snyggare byggare” som de ofta refererar till. I reklamfilmer använder de sig 

av akrobatik och gatukultur, men dessa reklamfilmer inte har visats så mycket i media.  

I kataloger och reklamfilmer använder de sig gärna av deras kunders tilltänkta fritidsintressen, så som 

exempelvis grillning. De vill skapa snyggare arbetskläder och är inte rädda för att sticka ut med 

skrikiga mönster, bland annat har de tillverkat kritstrecksrandiga hantverksbyxor. (Internet 13) 

Styrkor 

L.Brador sticker ut en aning gentemot de andra konkurrenterna. De har börjat tänka mer i banor 

kring utbud av design, mönster och färger. Företaget sticker ut ganska mycket i sin marknadsföring 

och har bland annat synts i herrmagasinet King. L. Brador känns som de mest ungdomliga av 

konkurrenterna som jämförts. De säljer sina produkter i många länder och har en styrka i att vara en 

del av en större koncern. Företaget är baserat i Ulricehamn vilket ger en närhet till den svenska 
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textilindustrin.  

 

Svagheter 

L.Brador är ett ganska litet företag och man har inte satsat fullt ut på sin marknadsföring. Detta har 

medfört att företagets varumärke är relativt okänt. 

 

Blåkläder 

 

Blåkläder Workwear grundades 1959 och hette då Gustonbolaget. Blåkläder har idag sitt 

huvudkontor i Svenljunga utanför Borås. Moderföretaget heter Blåkläder BV och har sitt säte i 

Holland. Blåkläder producerar och distribuerar yrkeskläder i huvudsak till den svenska marknaden, 

men finns representerade i de flesta europeiska länderna samt i Canada och USA. De utbildar sina 

återförsäljare så att de skall ha kunskap om produkterna de säljer. Varje år tillverkar Blåkläder cirka 

en miljon plagg i egna fabriker. I december 2009 tillsattes en ny Sverigechef på Blåkläder som säger 

att han vill öka modetänket i byggbranschen. (Internet 14) 

 

Framgångsfaktorer enligt Blåkläder:   

Vi har grejer som tål tuffa tag och som verkligen fungerar. Vi har bra och genomtänka produkter som 

tillverkats sedan 1959. Våra tyger, tråd och dragkedjor kommer från världens främsta leverantörer. 

Blåkläders drivkraft ligger i utmaningen att utveckla produkter som gör din vardag säkrare, enklare 

och bekvämare.  

Affärsidé  

Blåkläder utvecklar, producerar och säljer arbetskläder, handskar och skor för yrkesmänniskor med 

höga krav på funktion, kvalitet och design. Vi säljer våra produkter på en internationell marknad via 

återförsäljare eller via direktavtal med större företag.  

Mission   

Genom att respektera vår identitet, våra rötter samt vårda varumärket och själen i Blåkläder, skall vi 

utveckla, producera och sälja arbetskläder, handskar och skor. Våra produkter skall göra kundens 

jobb enklare och ge dem maximalt skydd.   

Vision 

Blåkläder skall var en ledande leverantör av arbetskläder, handskar och skor för kunder som har 
höga krav på funktion, kvalitet och design på alla marknader där vi är verksamma.  
 
Grafisk profil och marknadsföring utåt 
Blå, gul, röd och grått ingår i företagets grafiska profil.  

Hemsidan är snygg, tydlig och lättnavigerad, nätkatalogen är modern, inspirerad av Captain Jack 

Sparrow från filmen Pirates of the Carribean, med genomgående professionella bilder.  

Blåkläder är det företaget som mest i olika massmedia. Marknadsföringen riktar sig mot en livsstil 

och ungdomskultur. Detta gör de genom tv-reklam med amerikanska ungdomar, longboardåkare och 

parcourutövare.  Blåkläder ett retursystem där de tar hand om de utslitna arbetskläder som skickas 

tillbaka till företaget för att visa på miljöansvar. De använder sig till viss del av återvunnen polyester i 

vissa kollektioner.  (Internet 10) 
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Styrkor 

Företaget har marknadsfört sig mycket och är ett välkänt företag hos både privatpersoner och 

företagare. De relaterar mycket till ungdomskultur och slitstyrka och de känns som ett seriöst 

företag. De verkar även ha förstått att modet är på väg in i arbetsbranschen och de kommer 

förmodligen att fokusera mer på klädernas design. Björnkläder har även lanserat en hantverkskilt 

som de fått mycket publicitet omkring, vilket visar på innovation. Företaget har sitt kontor utanför 

Borås som är en samlingsplats för den svenska textilindustrin och detta är positivt både vid 

rekrytering av ny personal samt kontakt med branschen.  

Svagheter  

Blåkläders kollektioner särskiljer sig inte särskilt mycket från konkurrenterna.  

 

Björnkläder 

 

1905 startade J.F. Bellander tillverkning av yrkeskläder i Gävle under varumärket Björnkläder. Det är 

idag ett företag i Berendsen-koncernen och har egen produktion och produktutveckling av 

skyddshjälmar, arbetskläder och arbetshandskar. Yrkesbutikerna heter Grolls och arbetskläderna 

Björnkläder. Björnkläder AB säger sig vara Sveriges ledande leverantör av personligt skydd och 

ytterkläder. De producerar ungefär 900 000 produkter per år.  

Företaget erbjuder yrkeskläder, arbetskläder och skyddskläder. De har dels skyddsutrustning så som 

hjälmar, handskar, ögonduschar och första hjälpen och dels yrkes/profilkläder bestående av 

flamskyddsplagg, varselplagg, industri & verkstad, livsmedel, regn, vinter.  

Björnkläder har en egen webbshop, men du måste vara ett företag för att få registrera dig. De säljer i 

Norden, Estland, Italien, Nederländerna, Storbritannien och USA. 

Framgångsfaktorer enligt Björnkläder:  

Vi är Sveriges ledande leverantör av personligt skydd och yrkeskläder. Björnkläder arbetar aktivt med 

miljöfrågor. Vi väljer konkurrenskraftiga material och produkter för att minska miljöbelastning. 

Medarbetarnas kompetens, trivsel och engagemang är en förutsättning för vår framgång.  

Grafisk profil och marknadsföring utåt 

Björnkläders grafiska profil har färgerna blå och vit, hemsidan är utformad på ett simpelt sätt och 

känns ouppdaterad. Nätkatalogen ger intryck av att den är mer modern än själva hemsidan där 

brottaren Ara Abrahamian syns på omslaget. Företaget använder sig gärna av sport och humor i sin 

marknadsföring. De har bland annat komikern Jan Bylund i sin tv-reklam där han berättar hur många 

snusdosor som ryms i hantverksbyxorna för att referera till att byggarbetare ofta snusar. (Internet 

15) 

 

Styrkor 

 Björnkläder har en egen webbshop vilket gör att man, som företag, kan handla direkt på hemsidan 

då man registrerar sig.  De producerar väldigt många produkter i olika produktkategorier men som 

passar till samma bransch, så kallad branschglidning. Detta gör att företaget kan öka försäljningen 

genom att erbjuda snarlika produkter som kunderna förväntas köpa.  

 

Svagheter 

Björnkläder är ett stort företag, trots det verkar de inte ha förstått vikten av att ha en bra hemsida. 
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Företaget känns litet, gammalt och oseriöst. Även om katalogen är betydligt mer uppdaterad än 

hemsidan känns den mer som en traditionell postorderkatalog. Företaget tappar i trovärdighet, trots 

att de besitter kompetensen att uppdatera sig på nya och konkurrenskraftiga material. Björnkläder 

har sitt kontor i Gävle och kan då kanske inte dra fördelar av närheten till textilkulturen som de 

Boråsbaserade företagen. Att webbshopen endast riktar sig mot företag kan också ses som en 

svaghet.  

  

Tranemo Workwear 

 

Tranemo Textil AB grundades 1934 i Tranemo utanför Borås. Företaget distribuerar över 600 000 

plagg per år till hela Europa och säljer sina produkter i både webbutiker och fysiska butiker. 

Företaget finns i Norden, Mellaneuropa, Storbritannien och Irland.    

De fokuserar på tre kärnområden i sin verksamhet - Flamskydd, Varsel och Identitet.  

Företaget menar att deras framgång ligger i att de har 75 års erfarenhet och att de har en ambition 

att ständigt förbättra företagets påverkan på miljön.  

 

Affärsidé 

Tranemo designar, tillverkar och säljer högkvalitativa och profilerade arbets- och skyddskläder för 

den Europeiska marknaden. 

Vision  

Skapa yrkesstolthet och förebygga allvarliga skador på arbetsplatser runt om i Europa.  

 

Grafisk profil och marknadsföring utåt 

Färger som ingår i Tranemos grafiska profil är svart och grått samt orange. Hemsidan är enkel men 

känns ändå relativt modern. Nätkatalogen går att ladda ner som pdf-fil och visar på att de har en 

väldig bredd inom olika branscher. Den är informativ och det är lätt att se vilka materials om 

används. De har bilder på både kvinnor och män i katalogen. (Internet 16) 

 

Styrkor 

 Att fokusera på tre kärnområden är en fördel för företaget, därför att det fokuseras mer på dessa 

produkters kvalitet istället för att erbjuda ett brett och spretigt sortiment. Tranemo är etablerat i 

Boråsområdet vilket har fördelen genom att man kan dra nytta av företag i samma bransch. Att de 

har bilder på både kvinnor och män i katalogen kan vara en styrka, då det är väldigt få av de andra 

företagen som visar på jämställdhet i branschen. 

 

Svagheter 

Tranemo satsar väldigt mycket på marknadsföring av sitt miljöengagemang. Enligt SPIKEN AB:s 

kundundersökning är det inte så viktigt för målgruppen med fokus på miljö. Även då detta anses vara 

viktigt till en viss del väljer kunderna hellre en produkt som tagits fram med egenskaper som hög 

slitstyrka och bättre passform. Detta kan vara en svaghet då kunderna kanske inte är lika mottagliga 

för denna typ av marknadsföring. Tranemo bör möjligtvis marknadsföra sitt miljöarbete på ett mer 

innovativt sätt.  Över huvudtaget satsar de lite på marknadsföring och är inget företag som syns 

mycket i media.  
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Översikt för nyckeltal på konkurrenter  

 

Nyckeltal/Företag  

 

  
 

Omsättning (MKR) 944 1100/125 391 554 126 

Anställda 286 125 134 185 36 

Årets Resultat (MKR, 
2008)  

119 110/>12,5 18 2,9 11,5 

Summa Tillgångar 786 - 350 465 111 

Källa: (Internet 17) 

Sammanfattning konkurrentanalys   
Företagen som har undersökts är alla svenska. Många av företagen är etablerade i Boråsområdet 

som är ett känt område för textilproduktion. Sverige som land har också gott rykte vid utveckling av 

hantverkskläder. Företagen har stor likhet i sina kollektioner i både färgval och utbud till olika 

branscher. Det finns några företag som sticker ut i vissa delar av marknadsplanen men överlag är 

produktutbudet väldigt likt. L.Brador har lite annorlunda mönster på sina arbetsbyxor, Fristad har en 

särskild ungdomskollektion, Blåkläder har lanserat en hantverkskilt och de andra företagen har 

kanske även de någonting som skiljer sig från konkurrenterna. Företagen marknadsför sig på lite olika 

sätt, men en gemensam nämnare i marknadsföringen är att de försöker rikta sig mot sport, humor 

och saker som användarna kan förknippa till sin vardag. Björnkläder och Tranemo Workwear har inte 

så utvecklade hemsidor medan de övriga tre konkurrenterna har förstått vikten av att ha en 

professionell hemsida.  

Det är svårt att avgöra vilket företag som är marknadsledare eftersom de har olika utbud i sina 

sortiment. Många av varumärkena är uppdelade i flera olika aktiebolag i olika länder och det är 

därför svårt att veta hur relevant och rättvisande deras nyckeltal är. Fristads har högst omsättning av 

de företag vi analyserat och säger att de producerar 500 000 produkter per år men Blåkläder som har 

betydligt lägre omsättning producerar en miljon produkter per år. Det är svårt att veta vilket företag 

som är ledande bara på hantverkskläder, men vi kan anta att det är Fristads. 

Alla företag trycker på relativt lika saker i sin marknadsföring till kunden; design, kvalitet, funktion, 

passform, skydd och kompetens bland annat. Tranemo skriver inte så mycket om vikten av design 

utan är ett mer traditionellt företag.  Fristads beskrivs som originalet och premiumvarumärket i 

Europa. L. Brador försöker skapa en lite mer vardaglig relation med kunderna och skriver alldagligt 

och humoristiskt i sina kataloger och på hemsida och trycker på att kläderna ser bra ut och fungerar 

ännu bättre. Blåkläder refererar till sport och ungdomskultur i sina marknadsföringskanaler och lyfter 

fram slitstyrkan och skyddet i sin marknadsföring.  

Möjligheter 

Då utbudet på marknaden idag är så lika borde ett nytänkande företag som verkligen satsar mer på 

design kunna få marknadsandelar. Genom att särskilja sig från mängden om de inte gör som alla 

andra och bara säga att de satsar på design, utan verkligen gör det. Att finnas i Boråsområdet verkar 

vara ett strategiskt bra val då många konkurrerande företag också etablerat sig här och det finns 

företag i omnejden som har kompetens och erfarenhet av liknande rörelser som vi kan samarbeta 
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med. Många företag har insett vikten av att nu rikta sig mot en yngre målgrupp och gjort detta på 

olika sätt och detta stödjer även vårt val att rikta oss i första hand mot en yngre målgrupp och visar 

på att detta är en bra tidpunkt att göra så.  

Hot 

 Att utseendet på skyddskläderna är så lika kan bero på att de här färgerna representerar olika 

yrkeskårer och att det är färgerna kunderna faktiskt vill bära. Att försöka föra in nya färger i 

hantverkskläder kanske inte har någon framgång då branschen vill ha de färgerna som de alltid haft. 

Att etablera sig som ett nytt varumärke när det finns många väletablerade på marknaden kan vara 

svårt. 

 

Intern analys 
SPIKEN AB är lokaliserat till Borås, företaget samarbetar med materialtillverkaren FOV Fabrics AB. 

Grundarna till företaget SPIKEN är utbildade på Textilhögskolan i Borås till produktutvecklare mot 

entreprenörs- och affärsinriktning. Utbildningen innebär en bred kompetens inom den textila 

värdekedjan, främst mot affärs- och produktutveckling. Utbildningen har även resulterat i ett brett 

kontaktnät med företagslivet, och andra viktiga kunskapskällor tack vare Textilhögskolans 

universitetsadjunkter. Med tanke på kompetensen som finns inom företaget kommer fokus främst 

ligga på produktutveckling och design.  

F.O. V Fabrics är ett materialtillverkande företag som exporterar högteknologiska vävda textilier inom 

både beklädnad och industri, över hela världen. De har sedan 1962 sitt säte i Borås. 

Affärsidén är att utveckla, tillverka och marknadsföra tekniskt vävda textilier och funktionsmaterial 

för beklädnad. Produkterna skall ge avkastning till företaget och kunderna. Företaget har ett 

hundratal anställda och producerar 15 miljoner kvadratmeter vävda textila material varje år. De är 

ett av få företag som fortfarande bedriver egen produktion i Sverige. De har full kontroll över hela 

den vertikalt integrerade produktionsprocessen, vilken innehåller allt från vävning till färg, beredning 

och kvalitetskontroll i egna laboratorier. F. O. V utvecklade år 1991 en airbagväv för Autoliv Inc. som 

varit en utav företagets viktigaste produkter sedan dess. F.O.V är mycket aktiva inom Smart Textiles 

och samarbetar med universitet, undersökningsinstitut och högteknologiska företag inom olika 

industrier. De medverkar också i en rad olika EU-projekt rörandes textil. (Internet 18) 

Styrkor 

Placeringen i Borås kan innebära klusterfördelar genom den starka företagskulturen inom textil som 

staden kan erbjuda. Inför framtida rekrytering av medarbetare kan läget vara en styrka med tanke på 

närheten till Textilhögskolan och andra stora textil- och modeföretag.  

Samarbetsföretaget F. O. V Fabrics AB kan genom sin erfarenhet i branschen och kompetens inom 

materialframställning medföra styrkor för SPIKEN AB. Kunskap, utveckling och framgång av andra 

produkter inom F. O. V kan erbjuda en möjlighet för SPIKEN genom fortsatt samarbete för 

produktutveckling. Närheten till produktion underlättar för kvalitetssäkring och uppföljning. 

Kontroller kan genomföras kontinuerligt och ändringar i ordern kan ske utan fördröjningar. 

Svensktillverkade produkter kan innebära en marknadsfördel, då det är ovanligt. Svenskheten kan 

också innebära ett omedvetet mått på kvalité hos konsumenter.  

Även den egna kunskapen inom affärs- och entreprenörskap med spetskunskap som finns hos 

grundarna innebär också en tillgång för företaget.   

Viktigt för företaget SPIKENS framgång är kartläggning av den nuvarande marknaden och 

konkurrenternas strategier. Vilket genomförs via marknadsplanen, detta är ett viktigt underlag för 
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företaget och för framtida satsningar. En noga genomförd marknads- och affärsplan är ett viktigt 

styrmedel och en styrka. 

Innovationen och nytänkande inom företaget som influeras från sport- och modebranschen är en 

styrka jämfört med den annars så traditionella branschen för skyddskläder. Genom ett gediget 

kontaktnät från utbildningstiden kan SPIKEN komplettera med kunskaper utifrån som inte finns inom 

företaget. 

Svagheter 

Då SPIKEN AB är ett nyetablerat företag innebär detta att företagets finansiella styrka de första 

verksamhetsåren inte kommer att vara speciellt hög. Vilket därmed ses som en svaghet. SPIKEN 

måste satsa på goda relationer med intressenter och finansiärer för överlevnad. 

SPIKEN är inte marknadsledande, vilket kan anses vara en svaghet.  Detta kan medföra en nackdel då 

man inte kan kontrollera marknaden på samma sätt. Det är viktigt med finansiell styrka med tanke på 

förhandlingskraft med leverantörer för att skapa bra avtal. Bakslag på finanskrisen innebär också det 

att vi är det företag som går omkull först då vi inte är ett tillräckligt etablerat och välkänt företag för 

att överleva en ekonomisk nedgång. Våra kunder vet ännu inte om fördelarna med att använda 

hantverksbyxor i det nya materialet och kan därför inte definieras som köpstarka. Det finns en risk 

att de nöjer sig med de traditionella byxorna. Det blir en viktig del att marknadsföra de nya byxorna 

på rätt sätt för att nå ut till kunderna.  

Avveckling av produktion för F.O.V: s viktigaste produkt för lönsamhet, airbagväven, har skett 

successivt under det senaste decenniet. Detta på grund av att produkten har konkurrerats ut av 

utländska producenter som kan erbjuda ett lägre pris. Företaget saknar numera en signaturprodukt 

som motsvarar airbagvävens tidigare lönsamhet. Denna osäkerhet kan komma att vara ett hot då 

höga produktionskostnader kräver kvalitet, egenhet och design som gör det svårt för konkurrenter 

att kopiera innovationer. För att företaget skall kunna fortlöpa med lönsamhet krävs stora satsningar 

på forskning och utveckling. 

Sammanfattande SWOT 

 Styrkor  

- Geografiskt läge som kan innebära klusterfördelar 

- Närproducerat kan innebära fördelar både produktionsmässigt och marknadsföringsmässigt 

- Samarbete med F.O.V Fabrics 

- Kompetens inom företaget 

- God kunskap om marknad och konkurrenter 

- Innovation och nytänkande med koppling till sport- och modebranschen även för 

skyddskläder.  

- Brett kontaktnät 

Svagheter 

- Nyetablerade 

- Ingen finansiell styrka vilket även innebär lägre förhandlingskraft 

- Risk att vi ryker vid bakslag av finanskrisen då vi är ett okänt varumärke 

- Okunskap och förutfattade meningar på marknaden om fördelarna för syntetiskt material 
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- Högre kvalitet medför högre kostnader och framtagandet av materialet hos ett svenskt 

företag medför höga materialkostnader. 

 

Möjligheter  

- Stor och homogen marknad 

- Politik och lagstiftning kan leda till underlättnad för branschen 

- Aktivt arbete med miljö och etik kan ge konkurrensfördelar 

- Differentiering genom annorlunda formspråk gentemot resten av marknaden 

- Boråsområdet är ett textilområde och bra för kontaktnät och kunskap.  

 

Hot 

- Ökad tjänsteindustri kan leda till nedskärningar i branscher där skyddskläder används 

- Den oberäkneliga naturen kan leda till prisökningar, osäkrare marknader och lägre 

marginaler 

- Likheterna i utbudet hos konkurrenterna kan bero på att detta är det önskvärda utseendet 

och utstickande design kanske inte får något genomslag på marknaden.  

- På marknaden finns redan många väletablerade företag och det kan vara svårt att etablera 

sig som nytt märke.  

POSITIONERING 

Avsikten med positioneringen är att göra det tydigt vilken ställning det nya företaget har i relation till 

konkurrenterna samt illustrera dynamiken i marknaden genom att indikera förflyttningar i 

marknadsposition för de olika konkurrerande företagen, inklusive det egna. (Andberg & Eliasson, 

2005, s.47) 

Marknadspositioneringsdiagram 

 

Företag 
Funktion 

 

 

  
 

Design 4 4 4 2 2 

Marknadsföring/ 
Grafisk profil 

4 3 5 2 1 

Distribution/ 
Geografisk spridning 

4 2 5 3 2 

Kvalité 4 3 3 3 3 

Miljö 3 3 3 3 3 

Företags storlek 5 1 3 4 2 

Teknisk kompetens 4 4 4 2 4 

Innovation produkter 5 5 5 3 3 

TOTALT 33 25 32 22 20 
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Undersökningen baseras på en femgradig skala där 5 är önskvärt, maximala summan är 40. Vid 

poängsättning har de olika företagen jämförts emellan. Designen poängsattes efter produkternas 

utseende och upplevt intryck från respektive hemsida. Detta gäller även grafisk profil och 

marknadsföring. I marknadsföring har bedömning även gjorts efter reklamkampanjer och teman, 

synlighet i media och produktbroschyrens utformning. Kvalité grundas på ett test från 

branschtidningen Byggnadsarbetaren samt ett test från smartson.se. (Internet 19, 20)  

Miljö poängsattes efter kommunikation av socialt- och etiskt ansvarstagande på företagens 

respektive hemsidor. Företagens storlek jämfördes med hjälp av nyckeltal för omsättning, se 

konkurrentanalys. Teknisk kompetens och innovation på produkter poängsattes rätt snarlika, där 

man tog hänsyn till produktsortiment och materialvariation i de respektive företagens sortiment. 

Vårt diagram visar att Fristads är den starkaste konkurrenten på marknaden och Tranemo Workwear 

är den svagaste, enligt våra observationer.  

Marknadsroll 
SPIKEN AB har rollen som utmanande aktör på den redan befintliga marknaden som 

produktutvecklar, marknadsför och distribuerar skyddskläder för privatpersoner och yrkeskårer. 

Utmanaren kännetecknas av hård satsning på marknadsföring för att attackera och hota 

marknadsledaren. Denne aktör erbjuder också innovativ lösning i form av ny teknik. Utmanaren 

lämnar i vissa fall också ett lägre pris på sin produkt för att konsumenten skall föredra denna före 

marknadsledarens.  

(Eliasson & Kolar, 2006 Affärsplanen: praktisk handledning för affärsplanerare s. 59) 

SPIKEN AB:s största konkurrent är enligt positionsdiagrammet ovan, Fristads. Då SPIKEN AB är helt 

nya på marknaden behöver vi satsa på att göra våra kunder medvetna om att vi finns till. När vi 

etablerat oss i marknadens medvetande är det viktigt att bygga på den positiva bilden av företaget 

och varumärket. Nästa steg blir att satsa resurser på att öka andelen köpare med en positiv bild av 

företaget som förhoppningsvis kommer leda till återköp och trogna kunder.  

SPIKEN AB har upptäckt en lucka i marknaden för skyddskläder, där ingen av de redan etablerade 

företagen fullt ut har utnyttjat de möjligheter som finns i att tillverka hantverksbyxor i 100 % 

syntetiskt material. Därför tror vi att det kommer finnas en plats för oss på marknaden som 

utmanare med en annorlunda och ny lösning. .  

STRATEGISK INRIKTNING 

Vision 

”VI VILL FÖRGYLLA ARBETET” 

Affärside 
Genom utveckling och uppdatering om nya teknologiska material, vill SPIKEN vara revolutionärer 

inom branschen för skyddskläder. Vi vill erbjuda kläder för starka personligheter inom yrkeskårer 

med höga krav på kvalitet och funktion, samt med behov av personligt uttryck.  

Strategier 
Marknadsstrategi  

SPIKEN AB koncentrerar sig på produktsegmentet skyddskläder. Det är inom den textila branschen 
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som företaget besitter kunskaper och kan vara framstående. Skyddskläder innefattar flera olika 

marknader så som bland annat bygg, industri, varsel och privatpersoner. Företaget riktar sig till både 

stora och små kunder och vill gärna bygga en god relation med dessa för att de ska förblir oss trogna.  

Prisstrategi  

Prisläget är i övre medelprissegmentet. Lägsta pris eftersträvas inte, utan priset sätts utifrån ett 

erbjudande om mervärde och bättre lösningar åt kunden.  

Produktstrategi  

SPIKEN AB vill leda utvecklingen för hantverksbyxor och vara innovativa samt ständigt uppdaterade 

om nya teknologiska material. Sortimentet ska ha en genomgående hög kvalitet. Företaget kommer 

satsa på att ge kompetent rådgivning och skapa en personlig relation med kunden. 

 

Sortimentsstrategi  

SPIKEN AB satsar i början på ett smalt sortiment, innehållandes endast skyddsbyxor, men till flera 

marknader inom olika yrkeskårer.  

 

Distributionsstrategi 

SPIKEN AB är öppna för nya distributionskanaler. En förmodad lämplig säljkanal för sortimentet kan 

vara bärarna själva. Därför undersöks möjligheten att använda personlig försäljning där de arbetande 

kan sälja till personer i sin omgivning mot en viss ersättning. Andra lämpliga säljkanaler är 

internethandel och utskick av kataloger till företag inom branscher som bär skyddskläder.   

 

Tillväxtstrategi  

SPIKEN AB:s tillväxtstrategi är en mix av marknadspenetration och produktutveckling. Företaget vill 

få en stor marknadsandel på den befintliga marknaden, genom att ta fram nya produkter som bättre 

svarar på kundens behov kan detta uppnås.  

Promotionstrategi 

Genom den personliga försäljningen kommer kunderna direkt i kontakt med en referensperson som 

själv bär kläderna och rekommenderar dessa till kunderna. Det ger ett väldigt trovärdigt intryck och 

en säkerhet. Företaget tror på att vårda vårt ansikte utåt genom att ha en uppdaterad och modern 

hemsida som kunden kan relatera till sig själv. SPIKEN AB ska kännas som ett modernt och innovativt 

företag som satsar på produktutveckling och design.   

 

IT-strategi 

Då företaget inte innehar kompetens inom detta område kommer IT-relaterade tjänster att 

outsourcas till andra företag. Det är viktigt med en tydlig grafisk profil, en lättnavigerad och modern 

hemsida som attraherar målgruppen, då detta ger en positiv bild av företaget. Företaget riktar sig till 

en yngre målgrupp som är uppväxta i ett IT-samhälle och är vana att söka information på internet.  

Hemsidan blir ett viktigt ansikte utåt eftersom den når många och är ständigt tillgänglig.  

Personalstrategi 
Rekrytering av kompetens som inte finns inom företaget kommer ske externt eller outsourcas till 

konsulter. Mycket av rådgivningen inom produktutveckling och materialutveckling kommer ske i 

samråd med samarbetspartners. Att utbilda återförsäljarna om produkterna och varumärket är också 
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viktigt och en önskan är att återförsäljarna genuint ska känna att de rekommenderar varumärket 

snarare än att de försöker trycka på folk produkterna.  

Miljöstrategi 

SPIKEN AB vill ta sitt miljöarbete på allvar och arbeta för att hålla företagets ekologiska fotavtryck 

lågt. Detta skall göras genom att bland annat ha ett nära arbete med producenter som har ett aktivt 

miljöarbete och agerar på en nära marknad. Företaget vill använda så miljövänliga alternativ som 

möjligt vid transport och ett strävande att tillsammans med producenter använda sig av så 

miljövänliga textila processer som möjligt. Arbetet med lokala tillverkare ger goda garantier och 

säkerhet.   

Affärsmodeller  
Webbutik och katalogbeställning 
Sortimentet presenteras på hemsidan och i katalog och därifrån har privatpersoner och företag 

möjlighet att beställa produkter. Om köparen registrerar ett konto kan betalning ske mot faktura 

annars betalas beställningen direkt online eller mot postförskott.  

Personlig försäljning  
Återförsäljaren får vid kollektions release ett erbjudande från oss att köpa in nyheter i kollektionen 

till ett reducerat pris. Detta för att återförsäljaren ska pröva på nyheterna i kollektionerna för att 

kunna rekommendera dem vidare. Återförsäljaren har sedan en marginal inom 25 % att sätta 

priserna. Rekommenderat är att återförsäljarna sätter prisnivån på 10 % under inköpspriset på 

webbutiken för att själv få en ersättning motsvarande de resterande 15 %. Kunden köper alltså ett 

par byxor för 900 kronor istället för 1000 kronor och återförsäljaren får en ersättning på 150 kronor. 

För att återförsäljaren ska få erbjudandet om att köpa den nästkommande kollektionen till det 

betydligt lägre priset måste denne ha sålt varor upp till en viss nivå. Återförsäljaren kan ringa in 

beställningen eller fylla i den på vår hemsida. Reklamationer och återköp skickas direkt till 

centrallagret för hantering direkt av SPIKEN AB. 

Mål 
Strategiska mål 
Vi vill bli det naturliga valet av återförsäljare för yrkeskårer som bär skyddskläder. Vi vill vara ledande 
inom utveckling av skyddskläder. 

Operativa mål  

 I slutet av det första verksamhetsåret vill vi lansera en välfungerande och professionell 

hemsida.  

 Under första kvartalet i det andra året vill vi lansera vår första riktiga kollektion med 

hantverksbyxor.  

 Break-even skall nås under det andra kvartalet i det andra verksamhetsåret.  

 Under det tredje året vill vi utöka vår kollektion med t-shirts, mössor och annan lättare 

konfektion. 

 Från och med januari tredje året vill vi kunna betala ut två deltidslöner á 15 000 kronor/ 

månad . 
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Kvantitativa mål 

Vi ska i första kvartalet under det första året hitta hundra testpersoner till hantverksbyxorna som 

skulle kunna tänka sig att bli återförsäljare.  

 

Kvalitativa mål 

Vi skall hitta en fabrik i ett land nära Sverige som kan möta våra krav på kvalitet och profession. 

Fortsätta utvecklingen av högfunktionella material tillsammans med F.O.V Fabrics.   

 

HANDLINGSPLAN 

Vid val av marknadsföringsstrategier i samband med företagets marknadsföringsplanering 

presenteras valet som en mix av olika konkurrensmedel produkt, pris, plats och påverkan. Enligt 

Kotler består marknadsföringen av att aktiviteter kombineras till en s.k. marknadsmix.  

För att lyckas med sin affärsidé måste man lyckas med sin marknadsföring. Detta handlar inte om 

kvalificerad gissning, utan är ett verktyg för samspel företag och marknad emellan. Bra 

marknadsföring når ut korrekt till människor som fångas genom snuddning av intellekt och känslor. 

Det handlar om att som företag lyssna, förstå, övertyga och engagera målgruppen. 

(Holmström 2007 Företagsekonomi: från begrepp till beslut)  

Beslut om marknadsföring av en produkt berörs praktiskt taget av alla de fyra huvudområdena 

produkt, pris, plats och påverkan/promotion. Beroende på ett enskilt företags situation fokuseras det 

mer eller mindre på vissa av dessa områden. (Gezelius & Wildenstam 2007 Marknadsföring: Modeller 

och principer) 

 

Marknadsmix 
Produkt  

SPIKENS skyddsprodukter vill förmedla en behovstillfredsställelse i form av innovation, kvalitet och 

service. Genom att inom företaget aktivt påverka produktens utveckling i form av uppdatering av 

design, kvalitet och innovation kan produkten få ökad livslängd. SPIKEN är lyhörd för sina kunders 

synpunkter och krav, företaget strävar därför alltid att ständigt förbättra och utveckla sina produkter.  

SPIKEN kommer att trycka på egenskaper i marknadsföringen som syftar på innovation, design, 

livslängd, slitstyrka och förbättrad kvalitet på sina produkter än konventionella skyddskläder i syntet. 

SPIKEN AB satsar kraftigt på produktutveckling och vill ligga i framkant när det gäller nya lösningar. 

Företaget skall vara föregångare vad gäller design, mönster och färgställningar inom branschen. 

SPIKEN AB strävar hela tiden efter att hitta nya sätt att tillfredställa målgruppens behov och tror inte 

på att apa efter konkurrenterna.  

Det nya materialet för skyddsbyxorna bör också namnges så att konsumenten upplever produkten 

som innovativ och teknisk, liknande funktionsmaterialen Gore-Tex och Cordura. 

SPIKEN har genom sin marknadsundersökning sett att användarna har förutfattade meningar om 

syntetmaterial, som till viss del är riktiga men som också är förlegade och felaktiga. För att kunden 

skall föredra att köpa det nya materialet tror företaget att produkten måste marknadsföras så långt 

ifrån anspelningar på syntetmaterial och plast som möjligt. Materialet bör hellre förknippas med 

funktionsmaterial. 
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Pris  

SPIKEN konkurrerar inte om ett lägre pris utan har ett pris i det övre medelprissegmentet. Detta trots 

att marknadsrollen som utmanare i vissa fall innebär ett erbjudande om ett lågpris för att konkurrera 

om kunderna. Vi på SPIKEN erbjuder skyddsprodukter som prissätts efter kvalitet, innovation och 

kompetens men baseras även efter vad marknaden är beredd att betala. Den upplevda höga 

kvaliteten och professionen hos företaget skall uppväga den extra kostnad som produkterna medför. 

Priset skall även motivera känslan av att det ligger mycket tanke och utveckling bakom plaggen för 

att de ska kunna vara anpassade för just kundens behov och arbete. SPIKEN AB satsar på att ha en 

genomgående hög kvalitet på produkterna. Det gäller alla tänkbara steg som kan mätas inom 

begreppet för kvalitet, så som slitstyrka, design, passform och komfort.  

Plats  

Då SPIKEN är nyetablerat är det viktigt att hitta nya distributionsvägar för att nå framgång på 

marknaden.   

Företaget hoppas kunna skapa långvariga och trygga relationer med sina kunder och vill att kunderna 

ska förstå fördelarna med oss gentemot våra konkurrenter gällande bland annat kunskap och 

innovation. Om vi får kunderna att inse fördelarna kommer ett eventuellt högre pris kunna 

motiveras. För att skapa den här relationen tror SPIKEN AB på personlig försäljning.  

Den personliga försäljningen innebär att speciellt utvalda försäljare inom branschen för skyddskläder 

sprider information på arbetsplatsen. SPIKEN kommer inte sälja genom egna eller andras fysiska 

butiker till en början, med tanke på extra kostnad och fördyring av produkterna som då tillkommer. 

Företaget tror att det bästa sättet för oss att sälja är genom yrkesverksamma personer och sprida 

ryktet via ”word-of-mouth”. Produkterna kommer även att finnas tillgängliga för vidare beställningar 

via hemsida och katalog. Förutom personlig försäljning driver SPIKEN även försäljning via katalog och 

hemsida där man enkelt kan lägga sin order. Vid kundträffar kan ett lite mer fördelaktiga priser ges, 

än vid köp i webbutik.  

Hemsidans utformning är modern, tilltalande och lättnavigerad. Detta för att beställningen ska bli så 

enkel som möjligt att genomföra och minimera risken för avbrutet köp med anledning av omständiga 

registreringar osv. Företaget lägger stort fokus på service och vill ha god relation med sina kunder. 

Kunden skall ges möjlighet att enkelt kunna ta kontakt med företaget via hemsidan. 

Påverkan/Promotion 

Då SPIKEN AB är helt nya på marknaden behövs satsning på att göra våra kunder medvetna om att vi 

finns till. När vi etablerat oss i målgruppens medvetande är det viktigt att bygga på den positiva 

bilden av företaget och varumärket. Katalogen och hemsidans utformning skall attrahera den yngre 

målgruppen inom hantverk. Layouten ska också leda tankarna till övriga fritidsintressen och en kultur 

som tilltalar målgruppen, exempelvis idrott, sport och fordon. Varumärket skall utstråla attityd och 

ge uttryck för identitet och personlig prägel.  

SPIKEN tror på att dra nytta av att använda sig av en logotyp med en tilltalande grafisk profil. 

Logotypen är viktig att arbeta på för att skapa en igenkänning, s.k. branding. Varumärket och 

logotypen skall motsvara de värdegrunder som satts upp för företaget. SPIKEN bör jobba mycket med 

en genomgående grafisk layout samtidigt som man arbetar på kundernas uppfattning om företaget, 

så att kopplingen emellan upplevs som positiv. 

I framtiden vill SPIKEN vara originalet, de svenska skyddskläderna. Kläderna skall tillverkas enligt 

värdegrunden för företaget, innovativt med kompetens och kvalitet. Vid personlig försäljning är det 

viktigt att återförsäljaren är kunnig inom området och kan beskriva fördelarna med SPIKENS 
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skyddskläder i syntet jämfört med andra varumärkens. 

Företaget kommer till en början inte att ha möjlighet till så stora marknadsföringsutgifter, så som 

reklam i tv/radio. Annonsering kommer därför till en början ske på restplatser i branschtidningar då 

dessa oftast erbjuder ett mer fördelaktigt pris. Vårt säljmaterial som delas ut till kunderna skall ha en 

lika tydlig grafisk profil som övrigt utgivet material från företaget. Broschyrerna ska ge klar och tydlig 

information om produkterna. Kundträffarna i sig är en stor möjlighet för säljaren där han/hon kan 

engagera sig i kunderna och kommunicera varumärket och dess fördelar direkt till kunden. Dessa tre 

sätt utgör SPIKEN AB:s främsta distributionskanaler. 
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Aktivitetsplan 
Tabellen nedan visar aktivitetsplaneringen under de första tre verksamhetsåren. Verksamhetsåren är 
indelade i fyra kvartal, vilket ger tre månader i varje period. Det orangemarkerade fältet visar på 
aktivitetens start och varaktighet. Aktivitetsplaneringen är preliminär och kan behöva justeras. 
 

AKTIVITETSPLANERING  ÅR 1   
  

ÅR 2 
   

ÅR 3 
   Aktivitet/Kvartal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Utse testgrupp   
           Utvärdering av test 

 
  

          Produktutveckling 

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 Produktionsplanering 

  
    

        Utveckling grafisk profil     
 

  
  

  
   

  
 Inköp säljmaterial 

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 Säljrektryt. & utbildning 

   
                  

Hemsidesutveckling 

   
  

  
  

   
  

 Pressvisning 

    
  

 
  

 
  

 
  

 Presskontakt 

    
                

Mässor 

    
  

 
  

 
  

 
  

 Annonsering 

   
                  

Försäljning 

    
                

Flytt till nya lokaler 

    
  

     
  

 
Känslighetsanalys 
Via en känslighetsanalys identifierats möjliga risker som finns för det nystartade företaget. Analysen 
ger företaget en möjlighet att förbereda sig inför möjliga negativa händelser. En väl genomförd 
analys minskar osäkerheten kring marknadsplanen och ökar dess trovärdighet. 
(Eliasson & Kolar 2006 s. 160) Nedan belyses SPIKEN AB:s främsta risker och ligger till grund för en 

framtida värdering av riskerna och utformning av handlingsplan. 

INTERNA RISKER UTFALL EXTERNA RISKER UTFALL 

Rörelserisker  Affärsrisker  

Misskommunikation 
till fabrik 
 
Felprognos sälj- och 
marknadsföring 
 
Ökning av 
lönekostnader 
 
Oplanerade 
investeringskostnader 
 
 
Dålig rekryteringstakt 
av säljare 
 
Negativt utfall av   
prototyp 
 
 

Leverantörsförseningar, 
felvaror 
 
Fördyring av sälj- och 
marknadsföringskostnad 
 
Fördyring. Minskad 
resultatintäkt 
 
Övertrassering av 
investeringsbudget, 
fördyring 
 
Minskad försäljning 
 
 
Försening, testa ny 
prototyp, omvärdera 
kravspecifikation och 
målgrupp. 

Nya framgångsrika 
aktörer på marknaden 
 
Låg efterfrågan på 
produkt, ändringar 
demografiskt 
 
Prisökning på material 
 
Konkurs av 
materialtillverkare 
eller leverantörer 
 
 
 

Konkurrens, lägre 
marknadsandel  
 
Lägre resultatintäkt 
än beräknat 
 
 
Fördyring av 
produkt 
 
Försening av 
kollektion, 
kapitalförlust 
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Finansiella risker  Politiska risker  

Räntehöjningar 
 
Växelkurs ändningar  
 
 
Soliditets minskining  
 
 
Budgetöverskridning 

Ökad kapitalkostnad 
 
Minskar intäkter, 
fördyrar tjänsten 
 
Konkurs, nya lån 
medges ej 
 
Övertrassering av 
företagets tillgångar 

Ändring av lagar och 
tillstånd  
 
 
Avregleringar och 
avgifter  
 
Intresseorganisationer 
som motsätter sig 
verksamheten 

Försvåring av 
utförandet i 
affärsverksamheten 
 
Medför höjning av 
produkt 
 
Negativ publicitet 
gentemot 
målgrupp 
 

Likviditetsbudget 

Nedanstående tabeller visar på budgeterad likviditet under de första tre verksamhetsåren. En 
likviditetsbudget görs för att se betalningsförmåga i varje period då det inte är säkert att man har 
möjlighet att betala räkningarna i tid även om resultatbudgeten visar att verksamheten går med vinst 
i slutet av året. Likviditetsbudgeten är ett bra underlag för att få reda på hur mycket pengar man 
behöver låna för att kunna driva sin verksamhet. 

 

ÅR ETT (TKR) 1 2 3 4 

Ingående Behållning (IB)  0 -3,3 -7,8 -12,3 

Inbetalningar 
    Försäljning till kunder  35 

   Lån 
    Summa 35 -3,3 -7,8 -12,3 

Utbetalningar 
    Tillverkningskostnader  33,5 

   Löneutbetalning (á 15)  0 0 0 0 

Sociala avg. Pers.skatt (65 % av lön)  0 0 0 0 

moms försäljning 25 % 7 
   moms varuinköp 25 % -6,7 
   Lokalhyra 0 0 0 0 

Kontorsinteriör 0 0 0 0 

Driftskostnader 3 3 3 3 

Hemsida 0 0 0 20 

Försäkringar 1,5 1,5 1,5 1,5 

Marknadsförings 0 0 0 0 

Amortering av lån 0 0 0 0 

Ränta 6 % 0 0 0 0 

Revisionsavgift 0 0 0 0 

Summa utbetalningar 38,3 4,5 4,5 24,5 

Resultat/ Utgående behållning (UB) -3,3 -7,8 -12,3 -36,8 

 
  



30 
 

 

ÅR TVÅ (TKR) 1 2 3 4 

Ingående Behållning (IB)  -36,8 -103,8 40,2 172,7 

Inbetalningar 
    Försäljning till kunder  250 250 250 250 

Lån 
    Summa 213,2 146,2 290,2 422,7 

Utbetalningar 
    Tillverkningskostnader  245 

   Löneutbetalning (á 15)  0 0 0 0 

Sociala avg. Pers.skatt (65 % av lön)  0 0 0 0 

moms försäljning 25 % 50 50 50 50 

moms varuinköp 25 % -49 
   Lokalhyra 1,5 1,5 3 3 

Kontorsinteriör 0 0 0 0 

Driftskostnader 3 3 3 3 

Hemsida 
  

10 
 Försäkringar 1,5 1,5 1,5 1,5 

Marknadsförings 50 50 50 50 

Amortering av lån 
    Ränta 6 % 
    Revisionsavgift 15 

   Summa utbetalningar 317 106 117,5 107,5 

Resultat/ Utgående behållning (UB) -103,8 40,2 172,7 315,2 

 

ÅR TRE (TKR) 1 2 3 4 

Ingående Behållning (IB)  315,2 114,2 168,2 168,2 

Inbetalningar 
    Försäljning till kunder  362,5 362,5 362,5 362,5 

Lån 
    Summa 677,7 476,7 530,7 530,7 

Utbetalningar 
    Tillverkningskostnader  300 

   Löneutbetalning (á 15)  90 90 90 90 

Sociala avg. Pers.skatt (65 % av lön)  58,5 58,5 58,5 58,5 

moms försäljning 25 % 72,5 72,5 72,5 72,5 

moms varuinköp 25 % -60 
   Lokalhyra 3 3 12 12 

Kontorsinteriör 0 0 30 0 

Driftskostnader 3 3 8 8 

Hemsida 
  

10 
 Försäkringar 1,5 1,5 1,5 1,5 

Marknadsförings 80 80 80 80 

Amortering av lån 
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Ränta 6 % 
    Revisionsavgift 15 

   Summa utbetalningar 563,5 308,5 362,5 322,5 

Resultat/ Utgående behållning 
(UB) 114,2 168,2 168,2 208,2 

 

Första verksamhetsåret sys en prototyp upp som testas av yrkesverksamma hantverkare. Testet 

utvärderas och justeringar i materialet och på hantverksbyxan görs vid behov. Lön tas ut först det 

tredje året och då i form av två deltidslöner á 15 000 kronor. I slutet av första verksamhetsåret 

lanseras företagets hemsida. År två lanseras den första riktiga kollektionen och försäljnings- och 

marknadsföringsarbete börjar på riktigt. Under år två och första halvan i år tre hyr SPIKEN AB in sig 

på Espira i Borås som är ett nyföretagarcentrum innan de under andra halvåret det tredje året flyttar 

till egna lokaler. 

 

AVSLUT 
Marknadsplanen är utformad under våren 2010 och förmodas lämpa sig bra för den närmaste 

perioden för just den här branschen. Det är viktigt att hela tiden vara vaken för förändringar i 

samhället och hos konkurrenterna så att marknadsplanen kan förändras och beslut kan tas från vad 

som ser ut att vara rätt i just den tid företaget befinner sig i. Även om den här marknadsplanen är 

utformad för de närmaste tre åren kommer uppdateringar förmodligen vara nödvändiga om utfallet 

inte blir som förutsett.   
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BILAGA 3 

Intervjufrågor Skyddsbyxor 

1. Vilka funktioner är viktiga att tänka på vid skyddsbyxornas utformning?  

 

2. Har slutanvändaren behov av en speciell utformning rent utseendemässigt och i så fall vilka?  

Ex. Färg, smal/vid passform, specialfickor, hällor. 

 

3. Vilken typ av arbetsmiljö är er produkt utvecklad för? Ex. Inomhus, kyla, värme. 

 

4. Hur lång genomsnittlig livstid uppskattar ni att era byxor har? 

 

5. Behöver något specifikt område på byxorna extra förstärkning och skydd? 

 

6. Skyddas era skyddsbyxor med hjälp av impregnering/beläggning och i så fall av vilken/vilka? 

 

7. Har ert företag en miljöprofil och är ett miljövänligt material önskvärt? 

 

8. Föredrar ni något material framför något annat för tillverkning av skyddsbyxor? 

 

9. Har Ert företag någon tillverkning av skyddsbyxor i 100 % syntetiskt material? 

Om NEJ fortsätt till fråga 12. 

 

10. Finns det någon negativ respektive positiv aspekt med produkter i 100 % syntet? 

 

11. Hur upplever kunderna era produkter i syntet med tanke på användning, bättre/sämre än 

andra material?  

Om du svarade JA på fråga 9 kan du hoppa över resterande frågor. 

 

12. Varför har ert ingen tillverkning av skyddsbyxor i 100 % syntetiskt material? 

 

13. Upplever ni att det finns någon efterfrågan av arbetskläder i syntet? 

 

14. Finns det någon negativ respektive positiv aspekt med att tillverka produkter i 100 % syntet? 

 

Tack för er medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar 

Annelie Särnefält & Hanna Svedman  

Textil Produktutveckling med entreprenörs- och affärsinriktning, Textilhögskolan Borås 
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