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  Rebecca Enar, Capri Collection 

 

Typ av arbete:  B-uppsats i textil produktutveckling med entreprenörs- och 

affärsutveckling, 15 hp 

 

Institution:  Textilhögskolan 

Språk:  Svenska 

Huvudämne:  Varumärkesuppbyggnad och marknadsföringsmetoder 

Bakgrund:   I dagens samhälle märker man att marknadsföringen spelar en stor roll 

hos företagen, det har ingen betydelse hur bra produkten är om man 

inte kan nå ut med den på marknaden. Det krävs också att man lyckas 

skapa en stark varumärkesprofil och en nisch som gör att man skiljer 

sig från konkurrenterna. Det måste finnas ett helhetskoncept som är 

genomgående i allting som rör företaget.  

Syfte:   Syftet med vårt arbete är att hjälpa Capri Collection att stärka sin 

varumärkesprofil och bättre nå ut till befintliga och nya kunder. För att 

kunna genomföra detta behöver vi svara på följande frågor: 

Frågeställningar:  1. Hur uppfattar anställda, kunder och återförsäljare Capri Collection 

idag? 

 2. Vad kan vi göra för att stärka företagets varumärkesprofil och öka 

antalet kunder? 

Metod: Enkätundersökning hos kunder. Intervjuer med återförsäljare, 

anställda och ägare. Hjälp från handledare. Informationsinsamling från 

litteratur, internet samt föreläsningar.  

Resultat: Framtagning av åtgärder som kan stärka varumärket: 

- En ny affärsplan  

- Ett förbättrat helhetskoncept 

- Utformning av marknadsföringsmaterial 

- Mer fokus på återförsäljarna 

- Förändring av webbförsäljningen 
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1.0 INLEDNING 

1.1 VARFÖR CAPRI COLLECTION? 

Vi har gjort detta examensarbete i samarbete med modeföretaget Capri Collection. De är ett 

litet företag som relativt få människor känner till eller har någon uppfattning om. Detta ansåg 

vi vara ett område där vi genom bland annat vår utbildning skulle kunna bistå med kunskap 

och komma med råd. Vi sökte upp företaget och gav som förslag att vi genom vårt 

examensarbete skulle kunna hjälpa dem att stärka sin varumärkesprofil. En annan anledning 

till att Capri Collection kändes intressant var det faktum att huvudkontoret låg i Borås vilket 

gav oss större möjlighet att ha fler personliga möten med de som arbetar där, samt att det 

kändes roligt att kunna hjälpa ett företag som var från samma ort där vi båda bodde och 

studerade. Att det var ett företag som använde sig av lite speciella säljkanaler väckte också 

vårt intresse. 

Capri Collection har inga egna butiker utan distribuerar sina kläder genom privata 

återförsäljare runt om i Sverige. Dessa personer kan själva välja hur mycket tid de vill satsa på 

att sälja eftersom Capri Collection erbjuder ett antal olika säljkoncept av varierande storlek. 

De kan antigen ha små egna butiker, öppet hus i en lokal eller sälja på hemmaplan till 

inbjudna gäster. 

 Det har blivit allt vanligare att människor handlar på andra sätt än i traditionella butiker . 

Människor har också ökat sina krav på personlig service, kvalitet, unikhet och lättillgänglighet 

vilket passar in på vad Capri Collection står för. 

1.2 BAKGRUND 

I dagens samhälle spelar marknadsföringen en stor roll hos företagen. Det har ingen betydelse 

hur bra produkten är om man inte kan nå ut med den på marknaden. Det krävs också att man 

lyckas skapa en stark varumärkesprofil och en nisch som gör att man skiljer sig från 

konkurrenterna.
1
Att alla som arbetar på företaget andas, utstrålar och brinner för det som 

varumärket står för är viktigt för att kunna förmedla rätt bild till kunderna, samt att det finns 

ett helhetskoncept som är genomgående i allting som rör företaget.  

För att ge en tydligare bild av vad marknadsföring innebär och ge mer tyngd åt rapporten så 

sökte vi relevant fakta om ämnet på internet. Nedanstående text är tagen helt från webbplatsen 

Expowera. 

1.2.1 MARKNADSFÖRING 

Marknadsföring kan beskrivas som att finna kunder för sin produkt eller tjänst på marknaden, 

att visa upp sig och göra sig hörd. Det är för alla företag en nyckelfaktor i ett 

framgångsrecept.  

  

                                                             

1 Andersson, Göran, Copywriter, Dana Reklambyrå, 09-10-22 
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För många är marknadsföring liktydigt med reklam, men marknadsföringsbegreppet är 

mycket vidare än så. Förenklat kan man säga att marknadsföring är allt det företaget gör för 

att finna sina kunder och behålla dem, medan reklam är ett av verktygen för att visa att 

företaget finns till och har något att erbjuda.
2
 

   

1.2.2 MARKNADEN 

Den så kallade marknaden består av en mängd olika delar som påverkar ditt företag på olika 

sätt. På marknaden finns kunder, konkurrenter, leverantörer, återförsäljare och olika 

distributionskanaler. Där finns produkter och tjänster som kan ersätta det egna företagets 

produkter eller tjänster. Där finns även olika typer av nätverk, värderingar, artiklar i pressen, 

lagar och regler samt mycket mer. 

Marknaden har en geografisk dimension med att kunna vara lokal, regional, nationell eller 

global. Genom att sätta dessa geografiska gränser blir det lättare att bedriva effektiv 

marknadsföring. Att arbeta på en nationell eller global marknad behöver inte innebära att 

företaget är fysiskt stort. Med hjälp av det kostnadseffektiva internet, kan idag många företag 

arbeta på en global marknad.
3
 

  

1.2.3 MARKNADSFÖRINGSPROCESSEN 

Målet med marknadsföring är för de flesta företag att skapa tillväxt eller åtminstone hålla sig 

kvar på marknaden. Att finna fler kunder som köper av företaget samtidigt som tidigare 

kunder behålls. För att skapa denna tillväxt på ett effektivt sätt krävs en plan, en 

marknadsföringsplan, där kunskap och idéer samverkar med strategi och taktik.  

Det finns fyra huvuddelar i marknadsföringsprocessen:  

1. Skaffa information och bygga upp en kunskap om marknaden och dess olika delar, till 

exempel genom marknadsundersökningar. 

   

2. Analysera informationen, göra en marknadsplan och utifrån den välja strategi. 

   

3. Bestämma olika marknadsföringsinsatser, utforma handlingsplaner, till exempel 

reklamkampanjer. 

   

4. Följa upp marknadsföringsinsatserna, analysera resultaten och bygga på företagets 

kunskap om marknaden, till exempel utöka kundregistret.  
4
 

  

                                                             

2 http://www.expowera.se/mentor/marknadsforing/marknadsforing.htm  2010-05-07 
3 Ibid 2010-05-07 
4 Ibid 2010-05-07 

http://www.expowera.se/mentor/marknadsforing/marknadsforing.htm
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1.3 PROBLEMPRECISERING  

 Capri Collection har funnits sedan 1993
5
 men är fortfarande relativt okända.  

 De säljer sina produkter via återförsäljare som ofta är oerfarna och kanske aldrig sålt 

kläder tidigare. Det är heller inte säkert att de har någon kunskap om företaget vilket 

riskerar att uppfattas som oprofessionellt hos slutkonsumenterna. 

 Capri Collections ledning, anställda och återförsäljare saknar en affärsplan att åtgå 

ifrån.  

 Genom att sälja kläder direkt från sitt lager via webbshoppen så finns risken att 

företaget konkurrerar ut sina egna återförsäljare då kunder istället väljer denna 

distributionskanal
6
. 

1.4 PRESENTATION AV FÖRETAGET 

Capri Collection grundades 1993 av Ulf och Anna Högfeldt. Företagets huvudkontor och 

lager ligger på Viskastrandsgatan i Borås, där arbetar 12 fast anställda med olika 

ansvarsområden. Företagets moderbolag heter Högfeldt Design AB och från början arbetade 

företaget mot detaljhandeln som grossist med varumärket Cardemumma. Det var en liten, 

stickad kollektion som såldes via mässor och genom säljare till små, exklusiva butiker runt 

om i Sverige. 

1993 uppkom idén att kunna sälja kollektionen på ett helt nytt sätt, genom återförsäljare. Runt 

om i Sverige finns idag ca 150 privata återförsäljare av varumärket samt fyra 

distriktsåterförsäljare som ansvarar för varsitt område och dit övriga säljare vänder sig för att 

få hjälp. Från början sålde företaget dam- herr och barnkläder men valde att 2009 satsa endast 

på mode till dam då det sålde bäst och de insåg att de behövde nischa sig mer.  

Capri Collection har två kollektioner per år, en vår/sommar och en höst/vinter. De har idag en 

väldigt bred målgrupp mellan ca 20-80 år men det flesta kunderna finns inom åldersspannet 

35-50 år.  

Fördelarna med att ha återförsäljare är att de inte behöver ha så höga marginaler i och med att 

de inte håller lager, och heller inte har dyra lokaler mitt inne i centrum som så många andra 

företag. Kunden kan alltså få en exklusiv vara till ett förhållande lågt pris. Allra viktigast för 

Capri Collection är dock att återförsäljarna kan erbjuda kunden personlig service, hjälp och 

uppföljning. En fördel är att shoppingen sker när kunden vill och har tid, på mer flexibla 

öppettider än vad butiker erbjuder. Kunden kan också boka in en träff tillsammans med sina 

vänner där hon kan prova kläder och få tips och råd av och återförsäljaren. Idag erbjuds 

kunden ett brett sortiment som innehåller allt förutom ytterkläder, skor och underkläder. 2010 

öppnade Capri Collection en egen webshop där de säljer kläder direkt från sitt lager
7
. 

Företaget vill hålla en lagom stor profil och de är inte intresserade av att bli något 

multiföretag, dock planerar de att expandera till Norge och Finland våren 2011.  

                                                             

5 http://www.capricollection.com/t-omoss.aspx  2010-04-14 
6 Enar, Rebecca, marknads- och webbansvarig, Capri Collection, 2010-03-18 
7 Enar, Rebecca, marknads- och webbansvarig, Capri Collection, 2010-04-06 

http://www.capricollection.com/t-omoss.aspx
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Capri Collections mål är att expandera i lagom takt och fokusera på att göra befintliga kunder 

nöjda så att de på så sätt återkommer. De vill arbeta med att utveckla och utbilda sina 

återförsäljare samt den nya distributionskanalen via internet.  

Tillverkningen av företagets produkter sker mestadels i Kina men de har även leverantörer i 

Indien som till störst del arbetar med vävda överdelar. Från Bangladesh kommer trikåvarorna 

och en liten del av produkterna produceras i Turkiet
8
.  

 

1.5 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med vårt arbete är att hjälpa Capri Collection att stärka sin varumärkesprofil och bättre 

nå ut till befintliga och nya kunder. För att kunna genomföra detta behöver vi svara på 

följande frågor: 

1. Hur uppfattar anställda, kunder och återförsäljare Capri Collection idag? 

2. Vad kan vi göra för att stärka företagets varumärkesprofil och öka antalet kunder? 

1.6 AVGRÄNSNINGAR 

Då Capri Collection inte satsat mycket på marknadsföring tidigare så önskade företaget att 

inriktningen skulle bli på förändringar som på kort sikt skulle kunna implementeras i företaget 

och kräva relativt små resurser i fråga om tid och pengar. Därför lades inte fokus på 

förändringar som skulle bli kostsamma eller ta många år att förvekliga. 

Företagets önskemål var att kunna expandera sakta med säkert vilket gjorde att det var 

grundliga förändringar som behövde göras. En affärsplan med en stadig värdegrund, strategier 

och mål togs fram samt två olika prototyper att använda i marknadsföringssyfte.  

Då vi avgränsade oss genom att fokusera på varumärkesdelen så lades inte fokus vid de 

ekonomiska delarna av affärsplanen. Vi valde att istället ge tips och råd om vad företaget 

själva skulle ha nytta av att lägga till inom det området.  

1.7 METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSÄTT 

1.7.1 SEKUNDÄRDATA 

Till att börja med behövde vi få en uppfattning om företaget och hur det fungerade, detsamma 

gällande dess främsta konkurrenter. Fakta och information samlades därför in via företagens 

hemsidor. Övrig sekundärdata inhämtades från litteratur som vi tidigare använt oss av i kursen 

textil fördjupning. Fakta om marknadsföring inhämtades från webbplatsen Expowera.  

                                                             

8 Högfeldt, Anna, designavdelningsansvarig, Capri Collection, mejlenkät 2010-05-07 
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För att kunna besvara våra frågeställningar så samlades information och fakta in genom 

internet, intervjuer, enkäter, fältstudier, handledare samt från tidigare föreläsningar i 

marknadsföring och varumärkesuppbyggnad. 

1.7.2 PRIMÄRDATA 

Störst betydelse i arbetet har informationen som samlats in via intervjuer, enkäter och 

fältstudier haft, då dessa gav den tydligaste och mest sanna bilden av hur företaget uppfattas 

både internt och externt. 

1.7.3 METODANALYS 

Riskerna med de valda metoderna som valts kan vara att man inte lyckats få in tillräckligt 

mycket information från så pass många personer som man önskat eller från en tillräckligt bred 

massa. Detta kan då leda till ett missvisande resultat i enkätundersökningar och intervjuer. 

När man samlar information och gör observationer på en viss plats måste det tas i beaktande 

att det resultat som kommer fram kan skilja sig om fältstudien istället gjorts hos en annan 

säljare på en annan ort.  

Att intervjua personer i verkligheten ger möjligheten att få utförligare svar än exempelvis 

enkäter skickade via mejl. Då finns även risken att personerna som kontaktas väljer att inte 

svara alls. Möjligheten till att ställa följdfrågor är också bättre vid intervjuer. 

Vi ansåg att informationen från Expowera var relevant och stämde väl överens med vad vi 

själva lärt oss om ämnet under vår utbildning. Dock finns alltid risken att fakta som inhämtas 

från internetkällor inte är granskad.  

Störst fokus har lagts på att själva undersöka hur företaget uppfattas i verkligheten och utifrån 

det använda oss av egen kunskap för att få fram ett resultat. 
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1.7.4  TILLVÄGAGÅNGSÄTT 

För att kunna besvara frågeställningarna och syftet så behövde vi först få en inblick i hur 

företaget fungerade, hur ledningen ville att varumärket skulle uppfattas samt hur återförsäljare 

och kunder upplevde Capri Collection. 

Vi gick igenom företagets hemsida och för att se vilket intryck den gav, vilka funktioner som 

fanns samt hur lättnavigerad den kändes. Genom att titta i produktkatalogen fick vi en känsla 

av vilken stil företaget hade och vilket sortiment de erbjöd.  

Efter ett möte med vår tilldelade kontaktperson på företaget, marknads- och webbansvariga 

Rebecca Enar, fick vi genom att göra en intervju en tydligare bild av företagets situation. Efter 

detta möte uppkom fler funderingar från vår sida, därför mejlads tio stycken följdfrågor till 

Rebecca.  

Genom en fältstudie som gjordes under en visning i Värmland så intervjuades både kunder 

och återförsäljare för att få reda på deras uppfattning om Capri Collections produkter och 

varumärke. Vårt främsta syfte med kundfrågorna var att få underlag för den ena 

marknadsföringsprototypen. Vi fick se hur en säljträff kan gå till och hur just denna 

återförsäljare valt att sälja visa upp sina produkter.   

För att samla ytterligare information om hur företaget uppfattades så mejlades en enkät 

bestående av nio stycken frågor ut till de fyra distriktsåterförsäljare som var utspridda i landet. 

Alla svar sammanställdes och vi kunde då lättare få en överblick över vad som var bra och 

vad som skulle behöva förändras och förbättras. 

En intervju innehållande 22 stycken frågor gjordes med Anna Högfeldt, 

designavdelningsledare och delägare av Capri Collection. Där gavs underlag för en del av den 

information som behövdes vid utformningen av affärsplanen och marknadsföringsmaterialet. 

Boken ”Affärsplanen- Praktisk handledning för affärsplanerare” av Bengt Eliasson och 

Christian Kolár användes som underlag för framtagningen av affärsplanen. 

Vid två tillfällen träffade vi vår handledare Göran Andersson, copywriter på Dana 

reklambyrå. Under dessa möten gavs svar på många av de frågor som uppkommit under 

arbetets gång. Han gav även viktig input samt tips på vad vi borde förändra.  
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2.0 RESULTAT 

Genom informationen som insamlats under arbetets gång så frågeställningarna kunna 

besvarats och resultat redovisats. Fråga ett besvaras först och därefter följer resultaten av 

fråga två. 

2.1  HUR UPPFATTAR KUNDER, ÅTERFÖRSÄLJARE OCH ANSTÄLLDA CAPRI 
COLLECTION IDAG? 

2.1.1 ENKÄT KUNDER 

Efter analys av kundernas svar så insåg vi att alla tre personer hade ungefär samma 

uppfattning om Capri Collection. Positivt var den goda kvaliteten på produkterna, de sköna 

materialen och att kläderna kändes unika. Ingen av kunderna hade något negativt att säga om 

produkterna men de hade svårt att beskriva hur de uppfattade varumärket. 

Den fullständiga enkäten finns i bilaga 1 

2.1.2 ENKÄT ÅTERFÖRSÄLJARE  

Genom återförsäljarnas svar så kunde vi konstatera att alla uppfattade Capri Collection som 

moderiktigt varumärke. De ansåg att produkterna är prisvärda, har bra kvalitet och god 

passform. När det gällde marknadsföringen av varumärket och visningarna så gick alla tre 

tillväga på ungefär samma sätt, genom att sätta upp lappar, anordna modevisningar och 

framför allt ”mun till mun” metoden. Kunderna kunde vara mellan 20-80 år men oftast i 50- 

årsåldern. Saker som skulle behöva förbättras ansåg de vara antalet pr-produkter, väntetiden 

på produkterna och variationen av plagg. Som sina främsta konkurrenter såg de Lindex, 

Friendtex och Green House. 

Den fullständiga enkäten finns i bilaga 2 
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2.1.3 MÖTE/INTERVJU MED REBECCA ENAR, MARKNADS- OCH WEBBANSVARIG 

Under första mötet med Rebecca Enar så berättade hon om Capri Collections bakgrund och på 

vilket sätt de arbetar. Hon nämnde att företagets största problem är att de är dåliga på 

marknadsföring och på att nå ut till sina kunder. Hon berättade att de vill förbättra arbetet med 

sina återförsäljare och ge dem mer stöd, hon menade att utan dem är företaget ingenting. Vi 

fick reda på att anställda och återförsäljare inte har någon affärsplan att utgå ifrån, den enda 

som finns skrevs 1993 då företagets startades. 

Genom en mejlintervju fick vi svaret att hon anser kvalitet vara en av Capri Collections 

främsta styrkor. Hon menade också att då kläderna inte är massproducerade kan man alltid 

känna sig unik i deras plagg. Skulle hon förklara företaget med tre ord skulle det vara nära, 

personligt och genomtänkt.  

Den fullständiga intervjun finns i bilaga 3 

 

2.1.4  INTERVJU ANNA HÖGFELDT, DELÄGARE OCH DESIGNLEDARE 

 

Genom intervjun med delägaren Anna Högfeldt fick vi en bättre bild av vad hon och 

företagets andra delägare Ulf Högfeldt tänkte när de först startade företaget. Grundidén var 

och är än idag att erbjuda kunden en produkt av hög kvalitet men till ett lågt pris. Ulfs familj 

har i flera generationer arbetat inom textilbranschen därför fanns det kunskap och erfarenhet 

att bygga vidare på vilket ger bra förutsättningar att lyckas. Han och Anna kompletterar 

varandra genom att vara kunniga inom de olika områden som krävs för att driva ett företag. 

 

De vill arbeta med att bygga långvariga relationer med både leverantörer och kunder och 

skapa ett varumärke dit man återkommer år efter år. De inser också att man måste tänka 

kommersiellt och tillverka produkter som marknaden efterfrågar. Målen är att expandera i 

lagom takt, ha nöjda och återkommande kunder, utveckla och utbilda återförsäljarna 

samt utveckla webbshoppen. Företagets största problem är att de är dåliga på att marknadsföra 

och profilera sig. 

 

Den fullständiga intervjun finns i bilaga 4 
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2.2  VAD KAN VI GÖRA FÖR ATT STÄRKA FÖRETAGETS VARUMÄRKESPROFIL 
OCH ÖKA ANTALET KUNDER? 

Utifrån en kombination av svaren i frågeställning ett, samt egna åsikter och råd från 

handledare så har vi kommit fram till ett antal åtgärder som kan hjälpa Capri Collection ett 

steg på vägen till ett starkare varumärke och ökat kundantal.  

Följande insatser är sådana som snabbt och med relativt få resurser kan nyttjas av företaget. 

Detta för att så fort som möjligt komma framåt för att längre fram kunna utveckla, förbättra 

och expandera Capri Collection ytterligare.  

2.2.1 AFFÄRSPLAN 

Capri Collection behöver ett koncept som genomsyrar hela företaget. Kunder ska kunna känna 

igen företagets profil i alla sammanhang och veta att det är just Capri Collection de hamnat 

hos. För att möjliggöra detta så har vi först utformat en affärsplan. Genom att låta anställda 

och återförsäljare ta del av den kommer de förstå vilken arbetsfilosofi som gäller hos just 

Capri Collection. Alla som arbetar där ges en inblick i företaget, det blir då mycket enklare att 

nå målen då alla strävar åt samma håll och vet på vilket sätt de ska arbeta.  

Affärsplanen har vi tagit fram med hjälp av boken ”Affärsplanen- Praktisk handledning för 

affärsplanerare” av Bengt Eliasson och Christian Kolár. Då vi valt att inte lägga fokus på 

företagets ekonomi så ger vi inom dessa områden endast förslag på vad de själva bör överväga 

att lägga till.  

 

Affärsplanen ligger som en extern fil med namn ”Affärsplan – Capri Collection” 
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2.2.2 AFFISCHER 

Vi har tagit fram ett paket med enhetligt marknadsföringsmaterial ska skickas till 

återförsäljare innan visningarna startar. Detta för att kunna spegla varumärket på samma sätt 

oberoende på var säljarna distribuerar produkterna. Paketet innehåller: 

- Stora affischer att sätta upp som reklam inför och under visningarna 

- Informationsbroschyrer 

- Flyers som talar om var, när och hos vem det är visning. Dessa kan skickas som en 

personlig inbjudan till kunderna tillsammans med produktkatalogen och broschyren. 

 

Nedan visas en prototyp på en affisch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’ 

 

 

 

 

Capri Collection 
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2.2.3 FLYERS   

 

Nedan visas en prototyp på en flyer 

 

 

 

 

 

 

 

Capri Collection 

Visning av vår och 
sommarkollektionen 
2010 

 

 Var: Vitsippsvägen 12 

När: 3/5-2010 kl 1500 

 

Jag bjuder på tilltugg 

 

Varmt välkomna! 

 

                      Anita Larsson 
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2.2.4 PÅSAR 

Som en del av helhetskonceptet tycker vi att varje kund som köper kläder från Capri 

Collection ska få en påse att bära dem i. Även dessa ska ha enhetlig design som passar in på 

varumärket. Påsarna blir som gratisreklam då man ofta återanvänder dem för att bära andra 

saker. 

2.2.5  INFORMATIONSBROSCHYR 

En produktkatalog skickas ut i god tid till kunderna så att de hinner få en uppfattning av 

kollektionen och förhoppningsvis redan då fastna för vissa plagg. När det är visning är kunden 

förberedd och vet ungefär vad hon är intresserad av att köpa och kan då pröva plaggen i lugn 

och ro. Samtidigt som produktkatalogen skickas ut får kunden också med en 

informationsbroschyr om Capri Collection och en inbjudan till en visning. 

Informationsbroschyren innehåller intervjuer med ägare och anställda på Capri Collection, 

historien bakom företaget, samarbeten de har samt uttalanden från kunder och återförsäljare.  

På så sätt får kunden en personligare relation till varumärket. 

Informationsbroschyren ligger som bilaga 5 

 

2.2.6 ÅTERFÖRSÄLJARE 

Återförsäljarna är Capri Collections ansikten utåt och de ska spegla det som företaget står för. 

De ska ha i uppgift att berätta om Capri Collection under visningarna och vara så pass pålästa 

och kunniga att de kan svara på alla eventuella frågor kunderna kan tänkas ha. Capri 

Collection ska se till att återförsäljarna är väl uppdaterade och insatta i varumärket och 

produkterna de säljer. De ska kontinuerligt få information hemskickad samt två 

utbildningstillfällen om året. Capri Collection ska se till att coacha sina återförsäljare och 

finnas lättillgängliga för att besvara frågor och kunna ge tips och råd. 

2.2.7 WEBBFÖRSÄLJNING 

För att undvika att konkurrera ut återförsäljarna så har vi kommit fram till att Capri Collection 

inte ska ha någon egen webbförsäljning utan köpen ska alltid gå genom en återförsäljare. 

Kunden registrerar sin e-mejladress hos sin återförsäljare under visningen, denna används 

sedan för att logga in på hemsidan. På så vis kommer köpen som görs av kunden registreras 

på just den återförsäljaren som då får provisionen för varorna som sålts. Detta innebär att 

återförsäljarna inte behöver ha egna hemsidor, utan allt är samlat på ett ställe, det vill säga 

CapriCollection.com. Detta är en viktig del av helhetskonceptet, alla kunder möts av samma 

layout och information. Om det skulle vara en ny kund som inte haft någon kontakt med en 

återförsäljare så loggas den automatiskt in på en återförsäljare som finns närmast där kunden 

bor, denna säljare kan då skicka information och inbjudan till visningar för att skapa en 

relation till den nya kunden. 
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3.0  SLUTDISKUSSION  

Här diskuterar vi hur vi har resonerat när vi kom fram till våra slutliga resultat. 

3.1 AFFÄRSPLANEN 

Det kändes viktigast att börja med att skapa en affärsplan eftersom den innehåller grunderna 

hos ett företag. Vi hade bra koll på hur den skulle se ut då vi tidigare tagit fram en affärsplan 

för ett fiktivt företag. Som stöd under framtagningen använde vi oss av boken ”Affärsplanen”. 

Vi diskuterade vad som var relevant att ha med för just Capri Collection och kom fram till att 

vi skulle lägga stor tyngd på marknadsdelen och mindre på ekonomidelen. När vi skulle ta 

fram affärsidé, mission och vision utgick vi från hur Rebecca Enar och Anna Högfeldt 

beskrivit företaget. Vi lämnade också en del luckor i affärsplanen då vi avgränsat oss och inte 

gått in på de ekonomiska delarna. Detta var den största delen av examensarbetet och tog 

därför längst tid. Eftersom vi lärt oss mycket om varumärkesuppbyggnad och hur en 

affärsplan ska se ut anser vi oss nöjda med innehållet. 

3.2 WEBBFÖRSÄLJNINGEN 

Vi reagerade direkt när Rebecca under ett möte förklarade att de säljer kläder direkt från 

företaget. Hon berättade att de i första hand vill att återförsäljarna ska ha egna hemsidor att 

sälja ifrån, men att det måste finnas en möjlighet för alla att köpa kläder från Capri Collection, 

även för dem som inte känner någon återförsäljare.  

Vi förstår båda tanken bakom den här idén men det går fortfarande emot företagets nisch, 

alltså att endast sälja genom sina återförsäljare. Rebecca berättade att de gärna ville komma 

fram till en bättre lösning på detta problem. 

Vi började diskutera fram olika förslag själva först, men det var efter mötet med Göran 

Andersson vi kom fram till vår slutgiltiga idé.   

Den risk som finns om de realiserar det förslag vi kommit med är att återförsäljarna samlar in 

mejladresser och hänvisar alla kunder till webben istället för att anordna visningar. Men även 

om detta skulle inträffa så tror vi detta system skulle vara fördelaktigt för Capri Collection. 

Istället för att konkurrera blir det som ett komplement för återförsäljarna och kunderna.  

3.3 ÅTERFÖRSÄLJARNA 

Capri Collection var medvetna om att de behövde utveckla och förbättra sina återförsäljare. 

Det vi gjorde var att ta fram förslag på hur det skulle kunna gå till. Utifrån intervjuer och 

enkäter diskuterade vi fram idéer som vi trodde på. Vi kom snabbt fram till lösningen 

eftersom den kändes ganska självklar för oss. Vi vet också att det finns mycket mer att göra 

för att förstärka relationen. Eftersom vi avgränsat oss till enkla lösningar tyckte vi att 

utbildning var ett bra alternativ att starta med. 
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3.4 HELHETSKONCEPTET 

De flesta framgångsrika företag känner man igen genom hur de visar och marknadsför sig i 

form av färger, grafik, layout och språk. Capri Collection har haft svårt att skapa sig ett sådant 

vilket vi anser är än mer viktigt för dem då de inte har några egna butiker. 

Vi började spekulera i hur man på enklast möjliga sätt kan ge kunder en helhetsuppfattning av 

märket . Ett bra första intryck är viktigt för att skapa en bra relation till varumärket. 

Vi kom fram till att företaget måste se till att alla återförsäljare marknadsför Capri Collection 

på samma sätt så att kunderna ges en helhetsbild av märket, var de än befinner sig. Vi kom på 

idén om att skicka ut ett paket till varje återförsäljare som innehåller produktkataloger, 

affischer, flyers, påsar och broschyrer. Företaget ska informera om att återförsäljarna bör sätta 

upp affischerna lokalen under en visning för att ge inspiration till kunderna. Flyers sätter de 

upp, eller skickar som personligt brev, när de ska bjuda in kunder till en visning. 

 Idag får återförsäljarna endast 15 stycken påsar att dela ut till sina kunder. Önskar de fler får 

de själva bekosta detta. Risken finns att säljaren inte inser att detta är viktigt och hoppar 

kanske över att beställa fler. Vi vet själva att det blir en mer positiv känsla efter ett köp om 

man går från en butik med en snygg påse i handen. Därför anser vi att Capri Collection ska 

erbjuda sina återförsäljare så många påsar som behövs. Det behöver inte bli en ökad kostnad 

för företaget om de till exempel gör ett pålägg på återförsäljarens inköpspris för kollektionen. 

Det viktigaste är att det blir en del av helhetskonceptet. 

När vi skulle ta fram broschyren utgick vi mycket från oss själva och vad vi skulle vilja veta 

om ett företag för att vi skulle vilja köpa deras kläder. Det är först då man skapar en relation 

till märket. Vi ville ta fram en enkel broschyr som var lättläst och intressant så kunderna 

verkligen tar sig tid att läsa den. En viktig del av broschyren tyckte vi var samarbetet Capri 

Collection har med Barnfonden då det visar att företaget vill vara med och förbättra vår 

omvärld. Att få ett ansikte på dem som arbetar på företaget skapar också ett starkare 

förtroende. Som tidigare nämnt har vi i detta arbete inte fokuserat på saker som ska göra att 

Capri Collection expanderar stort över en natt. I framtiden kan man självklart utveckla dessa 

idéer till något större.  Utveckla helhetskonceptet till att all inredning i en försäljningslokal 

ska se likadan ut överallt, så som speglar, galgar, affischer, textilier och omklädningsrum. Om 

man vill bli ännu större kan man satsa på tv-reklam eller olika sorters kampanjer, men då rör 

det sig om stora investeringar i fråga om tid och pengar.  

Denna uppsats har inte väckt några fler frågor men den har öppnat dörrar till många fler idéer 

till vad man kan göra för att förbättra och stärka ett företags varumärke. Allt handlar om vad 

man vill och är beredd att satsa. 
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4.0 SLUTSATSER 

Följande punkter är en sammanfattning av rapportens viktigaste resultat; 

- En affärsplan har tagits fram. Denna innehåller grunderna hos Capri Collection och 

hur de ska arbeta. 

- Bättre samarbete krävs mellan återförsäljare och företag. 

- Webbförsäljningen ska alltid gå genom en återförsäljare för att inte skapa konkurrens 

inom företaget. Denna säljkanal ska ses som ett komplement till hemförsäljningen. 

- Capri Collection behöver förbättra sin profil genom att införa ett helhetskoncept som 

genomsyrar hela företaget. 

- Prototyper på en informationsbroschyr, flyers samt affischer har utformats. 

Alla dessa lösningar är enkla och går snabbt att implementera i företaget, de kräver heller inga 

stora investeringar i form av tid eller pengar. Vi tror och hoppas att de ska hjälpa Capri 

Collection en bit på vägen till ett starkt varumärke, bättre relationer ett ökat kundantal. 

5.0 SLUTORD 

Avslutningsvis vill vi tacka de personer som hjälpt och väglett oss genom detta arbete. 

 

Ulf Högfeldt, VD på Capri Collection - För tålamodet, alla telefonsamtal och för att vi fick 

möjligheten att lära känna ert företag. 

 

Rebecca Enar, marknads- och webbansvarig på Capri Collection - För trevligt bemötande, 

givande samtal och alla positiva ord. 

 

Göran Andersson, handledare - För din tid, konstruktiva kritik och mycket trevliga möten. 

 

 

Tack! 
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BILAGOR 

 

1.  

 

Frågor: 

 

1. Vad tycker du om Capri Collections kläder? 

2. Vad anser du om kvaliteten på kläderna? 

3. På vilket sätt fick du upp ögonen för Capri Collection? 

4. Vad är din uppfattning om Capri Collection idag? 
 

 

Svar från Lena: 

 

1. Sköna, finns i alla storlekar, ungdomligt men ändå inte. 

2. Fin kvalitet, mjuk och go. 

3. Genom återförsäljaren Anneli Åhsberg Nilsson som är min granne. 

4. Positiv, har inget negativt att säga 

 

Svar från Carin: 

 

1. Bra, snygga. 

2. Bättre kvalitet än H&M och Gina Tricot, värt att betala lite mer för. 

3. Genom vänner. 

4. Jag vet inte så mycket om Capri Collection mer än att jag trivs med deras kläder 

 

Svar från Gunilla: 

 

1. Bekväma, man passar alltid i något, roligt för att inte så många andra har kläderna, man 

känner sig unik. 

2. Det känns att det är bra kvalitet i kläderna. 

3. Genom min vän. 

4. Jag har en bra uppfattning om kläderna och är mycket nöjd med de kläder jag köpt från 

märket. 
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2. 

 

Frågor: 

1. Hur fick du information om Capri Collection? 

2. Vad fick dig att vilja bli återförsäljare? 

3. Hur uppfattar du Capri Collection med tre ord?  

4. Inom vilken åldersgrupp är dina kunder?  

5. Hur gör du för att marknadsföra produkterna?  

6. Känner du att du får den hjälp och information av företaget som du behöver? 

7. Om du skulle nämna tre saker som behöver förbättras med Capri Collection, och det som 

rör produkterna och försäljning, vad skulle det vara? 

8.  Om du skulle beskriva plagg du säljer med tre ord, vilka skulle det vara? 

9.  Vilka anser du vara dina/Capri Collection konkurrenter?  

 

 

Svar från Anneli, återförsäljare Värmland: 

  

1. Genom en visning på jobbet. 

2. Ville testa något nytt. Var trött på mitt jobb. 

3. Stil, kvalitet, modemedvetna. 

4. Från 20 till 80 år. 

5. Svårast av allt. Genom kontakter, kompisar, släkt ibland en lapp i brevlådan och posters i 

till exempel affärer.  

6. Oftast inte så mycket nu som i början. 

7. För lång väntetid på vissa varor, att man får returnera ett antal ångrade köp från kunden, att 

man ska få längre tid på sig att betala stången. 

8. Prisvärda, snygga detaljer, sköna material. 

9. Framförallt webben. 

 

Svar från Tina, distriktsåterförsäljare: 

 

1. Genom annons. 

2. Eftersom jag är färg- och stilkonsult i botten passade Capri Collection mig som handsken. 

En kollektion där du kan kombinera och matcha i oändlighet. Med några utvalda plagg kan du 

bygga en garderob för både vardag, fritid, business och fest. 

3. Mode, roligt, service. 

4. Mellan 25 och 65 år.  

5. Modevisningar, kundkvällar och mässor. 

6. Ja.  

7. Mer annonser, snabbare repitorder, pr-produkter. 

8. Bra passform, underbar kvalitet, trendigt men för alla. 

9. Lindex och KappAhl. 
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Svar från Annicka, distriktsåterförsäljare: 

 

1. Genom annons i NWT, lokaltidningen.     

2. Jag är klädintresserad och ville prova någonting nytt.  

3. Prisvärt, kvalitet, moderiktigt.   

4. Från 18-80 år. Flest är i 50 årsåldern. 

5. Modevisningar, nöjda kunder, pratar gott om Capri Collection i alla lägen. 

6. Ja.  

7. Bättre förtjänst för återförsäljare, fler som vill satsa 100 %, inte för mycket liknande plagg 

från tidigare säsonger. 

8. Snyggt, lättburet, skön passform. 

9. Lokala butiker, H&M, Lindex , Odd Molly, Friendtex och Green House. 
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3.  

 

Frågor: 

1. Vilka kurser och utbildningar har du läst?  

2. Hur länge har du arbetat på CC? 

3. Med vilka tre ord skulle du förklara CC? 

4. Hur är det att arbeta på CC? 

5. Varför ville du arbeta med mode? 

6. Hur tror du att din framtid ser ut på CC? 

7. Vad anser du vara unikt med just CC produkter? 

8. Hur skulle du vilja förändra/förbättra/utveckla CC? 

9. Vad har du för arbetsuppgifter på CC?  

10. Vilka anser du vara CC främsta konkurrenter?  

 

 

Svar Rebecca Enar, marknads- och webbansvarig: 

 

1. Jag har bland annat läst ekonomi, inköp, marknadsföring och textila kurser. 

2. Sedan i juni förra året.  

3. Nära, personligt och genomtänkt.   

4. Det är jättekul att arbeta på CC, man får stor insikt i mycket och jag har väldigt trevliga 

arbetskamrater 

5. Mode har alltid varit en stor del av mitt liv, så det har fallit naturligt. 

6. Jag tror att min framtid ser ljus ut, här finns stora projekt att ta tag i. 

7. Kvaliteten samt att plaggen inte är massproducerade. 

8. Satsa mer på marknadsföring så att vi ökar igenkänningsgraden, förbättra varumärket, ev. 

hitta nya försäljningskanaler. 

9. Jag är webb- och marknadsansvarig, jobbar även med inköp och som avprovningsmodell. 

10. Friendtex, Green House, Bon A Parte, KappAhl och Lindex. 
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4.  

 

Frågor: 

1. Vad fick er att starta Capri Collection?    

2. Varför var det just du och Ulf som valde att starta företag ihop?  

3. Hur valde ni era övriga anställda, och har alla varit med från början? 

4. Vad har du och Ulf för utbildning i grunden? 

5. Hur och när fick ni upp ögonen för mode och textil, och vad var det som fick er att vilja 

börja med hemförsäljning? 

6. Vad tror du krävs för att lyckas i modebranschen? 

7. Hur vill ni att omgivningen skall uppfatta ert varumärke? 

8. Vad tror du är anledningen till att ni är relativt okända på marknaden? 

9. Har ni planer på att expandera? 

10. Vad har företaget för framtidsmål och vision? 

11. Hur skulle du definiera företagets kärnvärden och ledord? 

12. Vad har ni för marknadsföringsstrategi? 

13. Varför valde ni namnet Capri Collection? 

14. Hur arbetar ni med miljö och etik frågor? 

15. Vilka anser du vara Capri Collections främsta konkurrenter? 

16. Var tillverkar ni era produkter? 

17. Hur transporterar ni era varor till Sverige? 

18. Vilka ledtider har ni? 

19. Vad har era designers för bakgrund? 

20. Vem av dig och Ulf äger flest andelar i företaget? 

21. Vilken produkt är minst/mest lönsam för er?   

 

Svar Anna Högfeldt: 

1. Jag och Ulf (lägg till källa) hade arbetat med kläder i flera år, men mot detaljhandeln. Vi 

designade kläder och var grossister till små exklusiva butiker. Idén uppkom när vi funderade 

på hur vi kunde sälja likvärdiga designade plagg till hög kvalitet utan att det kostade så 

mycket som det gjorde i dessa butiker. Butikerna låg ofta mitt inne i centrum med skyhöga 

hyror och kostsamma anställda som stod sysslolösa utom vid lunchtid och sen eftermiddag. 

Capri Collection kan istället erbjuda kunden samma design och kvalitet, men har butiker eller 

återförsäljare som ligger lite avsides, har öppet när kunden kan och vill och kan få samma 

service som i de exklusiva butikerna. Men tack vare att Capri håller lager åt återförsäljaren, 

låga eller inga lokalhyror, kan vi hålla riktigt bra priser.  
    

2.  Jag och Ulf hade känt varandra i flera år innan vi startade företaget. Vi hade samma moral 

och tankar, och kompletterade varandra bra. Han är organisatör och ekonom, jag är kreativ, 

säljorienterad och idéspruta. 
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3. Alla har inte varit med från början, vi har ökat på efter hand som vi har haft behov att få 

mer personal. Från början var det ju bara jag och Ulf. Men Peter och Louise har varit med 

längst. De anställda väljer vi i första hand efter personlighet och erfarenhet. Vi har känt att 

personligheten är viktig så att man kan samarbeta alla tillsammans med resten av våra 

anställda, vi är ett sådant jätteskönt team här. Kunskap kan man alltid lära sig efter hand. Men 

det beror på vilken tjänst vi har sökt, på designavdelningen har utbildning också varit viktigt.   

  

4. Bara gymnasieutbildning och kompletterande kurser. Vi har lärt oss allt genom erfarenhet. 

  

5. Ulfs familj har arbetat med textil i flera generationer tillbaka, så för honom var det ett 

självklart val att arbeta med just den produkten som det redan fanns erfarenhet att bygga 

vidare på. För min egen del har jag alltid haft ett klädintresse, framför allt har jag god smak 

och ett kommersiell tänk, så det passade bra. När det gäller hemförsäljningen, se svar på fråga 

ett. 

  

6.  Entreprenörsanda, och hela tiden vara uppdaterad med nya trender. Välja bra leverantörer, 

bygga upp ett långsiktigt förtroende. Men framför allt är det viktigt att se kundens behov, 

skala av trenderna och se vad som kommer att vara kommersiellt. Sätta kunden i fokus, 

kunden är alltid viktigast! 

  

7. Ett varumärke som speglar en ljuvlig och trendig kollektion, som levererar färdiga 

matchningsmöjligheter, hög kvalitet till rimliga priser. Nyskapande plagg varje säsong, utan 

att krångla till det, man ska känna igen sig. Helt enkelt snygga kläder som man lever och trivs 

i, är en del av ens identitet, till vardag, arbete och fest. Ett varumärke man återkommer till, år 

efter år. 

  

8. Alldeles för dålig på marknadsföring. Vi har lagt mest tid på våra kollektioner och 

kataloger, men glömmer ofta det som är viktigt när allt bara rullar på. 

  

9. Vi gillar nog att hålla en lagom stor profil, vi vill inte bli något multiföretag, men vi har 

planer på att expandera till Norge och Finland vår 2011. 

  

10. Att expandera i lagom takt så att vi fortfarande kan hålla våra befintliga kunder i fokus. 

Att fortsatt kunna ha nöjda och återkommande kunder. Att fortsätta utveckla och utbilda våra 

återförsäljare. Att utveckla vår webshop och återförsäljarnas egna hemsidor tillsammans med 

våra återförsäljare som ett gemensamt verktyg som gynnar både ÅF och oss. 

  

11. Ett företag med hög moral. Arbetar nära och långsiktigt med både kund och leverantörer. 

Ett företag som arbetar med en bra mix av både trygghet och nyskapande.  

  

12. Inför höst 2010 har vi kontaktat en ny reklambyrå, Holviks, som ska utveckla, förbättra 

och marknadföra oss bättre. Vi kommer redan i katalogens utformning för höst 2010 se en ny 

känsla. Just nu syns vi i tidningar som Damernas Värld, Mama, Amelia. Vi syns också i en del 

dagspress. På nätet hittar ni oss på Facebook, både på en egen sida samt har vi banners där. 

Vi finns också hos flera bloggare, Englas Showroom, Pernilla Wahlgrens blogg, Alice 

Svenssons blogg med flera. 
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13. Capri är en ö som ligger på Italiens västkust, ett land som alltid har legat mig och Ulf 

varmt om hjärtat. Vi vill också ha något på C för att vi skulle ha samma initialer som på 

Collection = CC. Ett namn som man också kan utveckla internationellt. 

  

14. Vi har sedan flera år ett projekt tillsammans med Barnfonden. Vi väljer ut en produkt  

varje säsong där allt överskott på produkten går till Barnfondens arbete. Varken vi eller åf tar  

ut någon förtjänst på dessa produkter, det är bara vår leverantör som får sin del för att  

producera varan, resten går till BF. Det är underbart att se hur vi tillsammans har byggt upp  

skolor, toaletter, brunnar till våra projekt i Afrika. Afrika ligger också mig varmt om hjärtat,  

jag har bott i Zambia under flera år av min uppväxt. Vi arbetar också så långt det är  

överskådligt med miljö och etikfrågor med våra leverantörer, där vi ingår i ett avtal som heter  

Code of Conduct, där vi inte tillåter barnarbete, farliga kemikalier med mera. 

  

15.  Från början var det våra konkurrenter i Danmark som arbetar på samma sätt som vi, 

Green House och Friendtex. Men idag ser jag dem inte längre som konkurrenter till våra 

konsumenter, vi har en helt annan klädstil och prisklass än dem. Däremot kanske vi  

konkurrerar om återförsäljarna. Klädmässigt konkurrerar vi snarare med alla klädföretag på  

marknaden oavsett handlingssätt, beroende på vilken kund det är, jag tror vi har en väldigt  

stor bredd på vår kundgrupp. 

  

16. Mestadels i Kina, de är fantastiskt duktiga på att producera kläder. Men vi har också  

leverantörer i Indien som är väldigt duktiga på vävda överdelar, Bangladesh som är ett  

växande producentland och duktiga på trikå, samt producerar vi en liten del i Turkiet. 

  

17.  Med båt ifrån Fjärran. 

  

18. Beror lite på vilken typ av produkt vi pratar om, men ca 12 veckors produktionstid + 5 

veckor med båt + ytterligare en vecka för intullning och transport till oss med bil. 

  

19. Camilla, vår designer, är högskoleutbildad och har haft en bakgrund i Almia. Maria  

kommer från i Kappahl, MQ och Desamgruppen. Också jag själv, med bara Capri som  

bakgrund . 

  

20. Ulf har 51 % och jag har 49 %. 

  

21. Det vet vi egentligen inte förrän säsongen går igång. Kunden bestämmer vad som säljer  

eller inte. Men generellt har vi lite hum om vad som går mer eller mindre bra. Vissa  

produkter som vi har med förmedlar en skön känsla åt kollektionen/katalogen, men det är  

produkterna runt omkring som säljer. Därför kan det vara viktigt att ha med dem också för att  

se allt det andra som är kommersiellt. Till exempel använder våra kunder i regel ganska lite  

färg, de tycker mest om svart, grått, vitt, creme, jeans och brunt. Men det skulle bli en tråkig  

kollektion med bara de färgerna. Så vi lyfter med färger och mönster utan att sälja så mycket  

av dem. 
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