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Förord
Den här platsen vill vi ägna åt de som hjälpt oss med arbetet:
Först och främst vill vi tacka vår handledare Mats Nordqvist för vägledning, tips, kritik och
idéer.
För en trevlig eftermiddagsintervju, mycket information om branschen och intressanta
synpunkter vill vi ge ett varmt tack till Sanna Bernehed och Iesus Sonesson på Odium. Tack
även till de butiksägare som ställde upp för intervjuer:
Janet - Grothica
Mohammed – Xplosion
Anette – Vera's Garderob
Agneta – Charlston
Ett stort tack till Camilla Stomberg, Mona och Alf Kihlén som tog emot oss under och efter
besök på fabriken i Hökerum.
Extra komplimanger tillägnas Elias Valbo för hjälp och guidning på resan till Indien och
Nepal, Magnus Mild för assistans med Photoshop och Christer Ågren för övertid och tillgång
till scannern.
Sist men inte minst ett tack till alla de trevliga klubbesökande som svarade på vår
undersökning.
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Sammanfattning
Titel:

Kuriosa design - produktionsunderlag

Författare:

Sara Dahlqvist & Hanna Ågren

Handledare:

Mats Nordqvist, Textilhögskolan

Arbetets typ:

B-uppsats i Textil Produktutveckling med Affärs- och
Entrepenörsinriktning, 15p

Institution:

Textilhögskolan

Huvudämne:

Produktutveckling av damasker, strumpebandshållare och
armvärmare samt marknadsanalys

Bakgrund:

Planerad start av företag inriktat mot att skapa textila accessoarer
och kuriosa. Möjlighet att samla udda produktgrupper med unik
design på en plats.

Syfte:

Produktutveckla och presentera ett underlag för produkter som är
attraktiva för den specifika målgruppen samt undersöka
marknadsmöjligheter och produktionsländer.

Metod:

Intervjuer med återförsäljare, studiebesök på fabriker egna
efterforskningar på Internet samt målgruppsundersökning.

Huvudresultat:

Plaggskisser på tre modeller ur varje produktgrupp, färgställning,
specifikationer samt kostnadsberäkning för grundmodeller.
Målgrupps- och marknadsanalyser.
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1.Inledning
Efter flera års teoretisk utbildning inom textil tog vi chansen att få lite praktisk erfarenhet
inom produktutvecklingsområdet. Under den tidigare utvecklingen av en affärsplan kom idén
att rikta in oss på att sälja textila accessoarer och kuriosa riktat mot några intressanta
subkulturella stilar vi själva kunde identifiera oss med.
Inför uppsatsen reste vi till Nepal, Indien samt det exotiska Hökerum för att undersöka
möjligheterna för en liten nystartad firma att börja producera. Efteråt analyserades marknaden
och målgruppen vilket blev underlag för själva produktutvecklingen. Det här arbetet är en
fortsättning på vår företagsidé och ett steg närmare produktion.
1.1 Bakgrund
Idén bakom det hela tog form under en engelsk multiperiodsmarknad sommaren 2009. Efter
att ha hittat ett par gamla militärdamasker från 1945 konstaterade vi båda att vi länge velat ha
något liknande men ingen av oss hade sett det på marknaden. Vidare efterforskningar på
Internet visade att det som gick att få tag på oftast rörde sig om hemsydda produkter med
varierande sömnadskvalité samt några få modeinriktade varianter som inte överensstämde
med den klassiska designen vi sökte. Båda alternativen höll dessutom höga priser och var
relativt svårlokaliserade.
Då båda studerade textil produktutveckling utkristalliserades snart en idé om att starta ett
företag med strävan att skapa unika kläder, accessoarer och kuriosa riktat mot de alternativa
subkulturer vi själva hade intresse i. Målgruppen var passande eftersom vi själva kunde
identifiera oss med dess behov samt det faktum att den innehåller ett starkt behov av
personligt uttryck i form av kläder, gärna med unik design. Därefter byggdes en affärsplan
upp.
Eftersom målet var att starta upp i liten skala för att kunna bygga upp företaget utan behov av
stora lån blev den första utmaningen, och huvudmålet med det här arbetet, att skapa ett
produktionsunderlag för tre produktgrupper av mindre plagg/accessoarer i textila material.
Utöver detta började vi även undersöka produktionsländer och besökte sömnadsfabriker
främst i Nepal och Sverige för att kunna göra en jämförelse. I slutändan vill vi skapa en
märkeskännedom hos målgruppen baserad på varor av hög kvalitet och unik design.
1.2 Företagsinformation
Företaget är ännu inte startat men det kommer troligen att bestå av två enskilda firmor som
samarbetar under samma namn innan det blivit stort nog att ombildas till aktiebolag.
Ägare:
Hanna Ågren & Sara Dahlqvist
Målsättning
• Tillverka och sälja unika produkter
• Bli ett igenkänt varumärkesnamn hos målgruppen
• Självförsörjande företag
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1.2.1 Affärsidé
Företaget ska under eget varumärke agera och sälja egenproducerade och vintage kläder
accessoarer, smycken och kuriosa. Vi riktar oss mot den lokala och den internationella
marknaden i mellanprissegementet till personer med alternativ kläd- och livsstil.

1.3 Syfte
Arbetets syfte är att utveckla produkter som är attraktiva för den specifika målgruppen. Det
slutgiltiga resultatet ska vara estetiskt tilltalande, funktionella och prisvärda varor samt hålla
en bra kvalitet. Vid sidan av produkterna fokuserar vi även på marknadsanalys,
produktionsunderlag och produktionsländer.
1.4 Avgränsningar
•
•
•
•
•

Endast damkollektion
Tre produktgrupper, tre storlekar, tre modeller/produktgrupp.
Max nio färger
Två produktionsländer (Sverige, Nepal)
Specifikationerna görs utifrån grundmodellerna
1.5 Problemformulering

•

Definiera genomgående drag i subkulturernas mode

•

Definiera målgruppens behov

•

Definiera produktgrupper och utbud

•

Kravspecifikation och produktionsunderlag

•

Vart kan vi producera?

1.6 Definitioner
1.6.1 Pinup/burlesk
Stilarna har sitt ursprung ur pinuppor, exempelvis Bettie Page, och den franska burlesquescenen som cabaret och Moulin Rouge. De karaktäriseras av feminina, kroppsnära former och
klädseln är sexig utan att vara vulgär. Stilarna dyker med jämna mellanrum in och ut ur
trenderna i modevärlden. Vi riktar oss dock inte i första hand mot den trendmedvetna skaran
utan snarare de som har stilarna som intresse eller livsstil.
1.6.2 Steampunk
Växande stil med väldigt hängivna följare. Grunden kan närmast beskrivas som viktoriansk
futurism och upptäckarkänsla. Steampunk är som hämtat ur Jules Verne-böcker och liknar
närmst en framtidsvision från 1800-talet i sepia och brons med kugghjul, fickur och nycklar
som vanligt förekommande element.
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1.6.3 Alternativ/goth
Den största gruppen. Klädseln går vanligtvis i svart med mycket detaljer. Accentfärger är
mörklila, blodrött, midnattsblå eller smaragdgrönt. Inspirationen går från den klassiska
viktorianska till modernare cyber med neondetaljer. Vi har valt att rikta in oss på den mer
gammaldags varianten eftersom det går bättre ihop med de övriga stilarna i målgruppen.
1.7 Disposition
Kapitel 1 – Inledning
Här presenteras arbetets syfte samt problemformulering. De olika stilbegreppen förklaras kort.
Kapitel 2 – Metod
Under rubriken återfinns de olika metoderna som använts för att införskaffa information till
arbetet samt en diskussion om deras tillförlitlighet.
Kapitel 3 – Målgruppsbeskrivning
En snabb presentation av målgruppen och dess köpbeteenden, säsongs- och trenduppfattning samt
detaljer som appellerar de olika stilarna.
Kapitel 4 – Marknadsanalys
I uppsatsens fjärde kapitel presenteras resultaten som framkommit genom de metoder som valdes
att användas.
Kapitel 5 – Produktutveckling
Kapitlet tar upp produktutvecklingens olika faser: skisser, urval, mönsterkonstruktion, färgval
Kapitel 6 – Specifikationer
Innehåller plaggmåttlistor, material och tillbehörslista och produktspecifikation för samtliga
grundmodeller. Även sömnadsbeskrivning för damask.
Kapitel 7 –Prototypframställning
Studiebesöket i Indien, Nepal och Hökerum samt processen att ta fram prototyper.
Kapitel 8 – Produktions- och kostnadsberäkning
Tar upp olika kostnader och priser, främst för produktion i Nepal.
Kapitel 9 – Analys
Analys av resultat

2. Metod
För att inhämta mer kunskap gällande produktutveckling och mönsterkonstruktion använder
vi oss av litteratur inom de specifika områdena. Intervjuer och diskussioner genomförs med
personer som har relevant erfarenhet samt personer ur målgruppen.
Information om målgruppen inhämtas via Internet. Studiebesök till sömnadsfabriker, klädbutiker
samt tillställningar som temaklubbar görs för att inspirera och leda produktutvecklingen.
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2.1 Internet
För att få en översikt över aktuellt utbud, prisläge och konkurrens undersöker vi olika
försäljningssidor på Internet. Även målgruppens storlek och generella köpvanor kan
uppskattas genom olika Internetforum.

2.2 Intervju
Intervjuer och diskussioner genomförs med personer som har relevant erfarenhet inom
områden som alternativ klädförsäljning, marknadsföring, produktutveckling och produktion.
Delar av målgruppen tillfrågas för respons på produktutvecklingen.
2.3 Litteratur
För att inhämta mer kunskap gällande produktutveckling, mönsterkonstruktion och gradering
används litteratur inom de specifika områdena. Inspiration till produktutveckling.
2.4 Studieresor/besök
För att få tillgång till prisuppgifter, kvantitetsbegränsningar och sömnadskvalitet besöks
fabriker i de olika produktionsländerna. På det sättet kan även arbetsförhållandena bedömas
på plats.
Inspiration till design och produktutveckling fås genom besök på temaklubbar inom
inriktningarna burlesk/vintage och goth samt olika lokala butiker i Göteborg. Staden är
representativ eftersom den fungerar som grogrund för många subkulturer och målgruppens
koncentration är större där än i många andra svenska städer.

2.5 Tillförlitlighet och trovärdighet
Målgruppen vi riktar oss mot är en relativt sentida subkultur (start i början av 80-talet) som
ännu inte är särskilt väldokumenterad. Det forum som innehåller mest information kring
utbud och målgrupp är Internet vilket är anledningen till att vi använder oss av det. Internet
innehåller mycket information utan tillförlitliga källor men när det gäller att undersöka en
subkultur är alla källors information och åsikter intressanta.
Den bästa metoden att ta reda på konkreta fakta om målgruppen och deras klädvanor är dock
att vända sig till och studera dem personligen. Därför har vi även valt att gå på klubbar och
passande tillställningar samt intervjua personer med erfarenhet inom området.
De litterära källorna har vi valt för att de ska agera som stöd under produktutecklingsfasen.
Eftersom de till största delen innehåller direktiv som underlättar för exempelvis
mönsterkonstruktion och inte hårda fakta kan de inte bedömas som pålitliga eller opålitliga.
Studiebesöken i fabriker och produktionsländer tjänar som grund för att kunna bedöma deras
kvalitet, etik, tillverkningsmöjligheter samt ger underlag för kostnadsberäkningar.
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3. Målgruppsbeskrivning
De tre grupperna kombinerar klädstil med livsstil. De rör sig även i samma kretsar och
uppskattas ofta av samma personer, vilket är anledningen till att vi valt att rikta oss mot just
dessa.
3.1 Köpbeteende och omfattning
Målgruppen är beredd att betala ett högre pris för något de upplever passande och unikt men
är inte intresserade av att betala för varumärket om det inte står för en viss kvalitet och eget
ställningstagande. Hållbarhet är ett uppskattat koncept som ger mervärde. Produkterna
används till vardags eller på klubbar och tillställningar. Köpfrekvensen är beroende av utbud
och pris.
Stilarna vi riktar oss mot är störst i Europa (främst Tyskland och England), USA och Japan.
Åldern är även en indikator på att gruppen håller sig mycket på Internet. För att göra en
generell uppskattning av målgruppens storlek har vi listat antalet användare hos ett par relativt
populära Internetforum som riktar sig mot personer med alternativ kläd- och livsstil:
Internationellt:
vampirefreaks.com – över 2,2 miljoner användare1
Sverige:
helgon.net – över 100 000 användare2

3.2 Säsonger/trender
Utifrån intervjun med Odium3 kan fastställas att målgruppen i princip inte ändrar trend/färger
efter säsong. Den enda märkbara skillnaden är en viss ökning av försäljningen av färgglada
kläder inför festivaler samt något svalare kläder under sommaren.
Övergripande trender förändras, dock i en lugnare takt än modevärlden. De klassiska
gothkläderna har minskat i försäljning de senaste åren och har istället ersatts av rockigare
vardagskläder. Steampunk har ökat och även plockats upp av modevärlden där det synts på
exempelvis
Victoria's Secrets modevisning 2009.4 Även om den klassiska gothen minskar är den
fortfarande gångbar och vissa element ökar, exempelvis utbud och försäljning av viktorianskt
inspirerade korsetter (källa Grothica).
Färgmässigt sker förändringarna snabbare och ofta mer lokalt. Dock brukar variationen gälla
popularitet bland färgerna snarare än introduktion av nya. Variationen kan bero på enkla
faktorer som att en förebild, exempelvis en alternativ modell, byter hårfärg. Den senaste
trenden är att klarblått ökar medan den tidigare populära färgen lila minskar. Enligt intervjun
med Xplosion5 har försäljningen av färgglada kläder ökat markant de senaste åren.
1
2
3
4
5

www.vampirefreaks.com 6/5 2010, 18:34
Www.helgon.net 6/5 2010, 19:20
Intervju Odium, 12/5 (se bilaga 1)
http://www.cbs.com/specials/victorias_secret/ 15/5 2010, 13:00
Intervju Xplosion, 6/5 (se bilaga 2)
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3.3 Silhuett/storlekar
Gemensamt för de olika stilarna är en feminin figur med timglasformad midja. Vi riktar oss
främst mot den kvinnliga delen av subkulturen men eftersom den innehåller mycket
androgyna inslag räknar vi även med ett visst intresse från män i den mån storlekarna tillåter
Storleksmässigt sett varierar målgruppen mycket men hamnar troligtvis under medel eftersom
åldern i genomsnitt är förhållandevis ung.
3.4 Populära detaljer
Vissa detaljer återfinns hos alla stilarna: snörning, spets, gammaldags (vintage/viktorianska
influenser), pärl-/metallknappar
Goth
• Kors, ankh, pentagram, spindlar/spindelnät, fladdermöss
• Svart tyg, sammet, nät, satin, syntetmaterial, lack, läder
Burlesk
• Fjädrar, glitter, strass, rosetter, volanger, pärlor
• Nät, sammet, satin
Pinup
• Körsbär, svalor, ankare, rosetter, skepp
• Bomullstyger (olika tjocklek), prickigt/randigt tyg
Steampunk
• Fickur, bronsdetaljer, nycklar, kugghjul
• Robusta tyger (även skira gammaldags), bomull, ylle, läder, metall
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4. Marknadsanalys
4.1 Konkurrens
Det finns fyra stora alternativa klädmässor. De äger rum under februari och september och det
är även då alla stora leverantörer lanserar sina nya varor.6
4.1.1 Internetbutiker
What Katie Did
What Katie Did är ett engelskt företag som har funnits sedan 1999. Företaget säljer både på
Internet och har en butik i London. Förutom detta har de även återförsäljare världen över. De
är inriktade på att sälja pinup-, burlesk- och vintageinspirerade underkläder. Alla deras
produkter är maskinsydda i Indien.7
Målgrupp: Burlesk-, pinup- och vintageintresserade. Målgruppen är ca 20 år och uppåt.
Pris på produktgrupper
Strumpebandshållare 300-350 kr
Armvärmare/handskar 200 kr
Damasker: -

Clock Work Couture
Företaget är startat år 2008 och ägt av Donna Ricci och är beläget i Los Angeles, USA. Deras
sortiment är helt inriktat på steampunk. Företaget säljer över Internet och har en egen butik i
LA. Främst säljs egendesignade maskinsydda produkter, men de har även andra designers och
sömmerskors verk på sidan. Plaggen tillverkas i limiterad upplaga för att göra dem mer unika.
Ur de produktgrupper vi har valt att inrikta oss på har Clock Work Couture endast handskar.
De säljer även stickade armvärmare som ett substitut för damasker.8
Målgrupp: Steampunkare i åldern 20 år och uppåt.
Pris på produktgrupper
Benvärmare i stil med damasker 135 kr
Armvärmare/handskar 135 kr
Damasker: -

6
7

8

Intervju Odium, 12/5 (se bilaga)
http://www.whatkatiedid.com/ 17/4 -2010

http://www.clockworkcouture.com 30/4 – 2010
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Art of Adornment
Elaine Foster-Barrick grundade Art of Adornment i Kanada år 2004. Företaget är helägt av
Foster-Barrick och har två anställda. Fyra externa designer lägger upp sina saker på hemsidan.
Art of Adornment har en återförsäljare som säljer via en fysisk butik. 75 % av alla
produkterna som finns att köpa är designade av Elaine Foster-Barrick själv. Alla handskar är
maskinsydda.
I Art of Adornments utbud finns vintageinspirerat mode, goth, burlesk och steampunk.
De säljer inga kläder utan accessoarer som exempelvis strumpbyxor, hattar, handskar,
klockor, smycken och strumpeband i de stilarna som vår målgrupp köper, men de säljer inte
strumpebandshållare eller damasker.9
Målgrupp: goth, burlesk, steampunk i åldern 20 år och uppåt.
Pris på produktgrupper
Armvärmare/handskar 60-150 kr
Damasker: 4.1.2 Privatförsäljning
Ebay
Startades år 1995 av dataprogrammeraren Pierre Omidyar. Företagets huvudkontor är beläget
i Kalifornien, USA. Ebay har mer än 90 miljoner användare jorden runt och är den största
online-baserade försäljningsidan i världen. Ebay förenar privata försäljare, köpare och även
mindre företag. År 2009 såldes varor för 60 miljarder dollar, ungefär 2000 dollar varje
sekund.
Utbudet på Ebay är alltid varierande på grund av att det är en försäljnings- och bytessida för
privatpersoner, så det finns alltså inget fast sortiment. Priset varierar eftersom allt sker genom
budgivning och slutpriset blir oftast högre än utgångspriset. Säljarna bor i olika länder så höga
fraktkostnader kan tillkomma efter vunnen budgivningen. På Ebay finns allt i från antika till
nya hemsydda produkter.10
Målgrupp: Ebay drar alla våra målgrupper. Eftersom det handlar om budgivning är åldern 18
år och uppåt.
Pris på produktgrupper:
Ebay är en budgivningssida och därför varierar priserna mycket.

Etsy
Etsy grundades i juni 2005 av Robert Kalin och är både ett community och ett företag.
Företaget har sitt huvudkontor i New York, USA och har runt 100 anställda. Deras strävan är
att möjliggöra för människor att kunna leva på att göra saker för hand samt att skapa kontakt
mellan säljare och köpare.
9
10

http://www.artofadornment.ca/catalog/index.php/cPath/1_28 27/4 – 2010
http://www.ebay.com/ 22/4 – 2010
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Deras vision är att skapa ett nytt ”ekonomisk samhälle” och kunna erbjuda ett bättre val och
deras slogan är ”köpa, sälja och leva handgjort.
Etsy har säljare och köpare som kommer ifrån mer än 150 länder och har 4,4 miljoner
användare. Det finns 400 000 aktiva säljare på sidan. År 2009 såldes varor för 180,6 miljoner
dollar, ca 1,3 miljarder kronor.
På sidan kan privatpersoner och små företag kan sälja sina saker till andra privata köpare.
Eftersom säljarna är utspridda i olika länder betalas frakt för varje vara som köps från olika
försäljare. Större delen av utbudet på sajten, i den stilen vi riktar oss mot, är ofta handgjorda.
Eftersom det vanligtvis är privatpersoner som gör alla produkter för hand tar det lång tid och
betingar ett relativt högt pris. Fördelen är att det inte är massproducerat vilket ger ett
varierande sortiment. Det finns även second hand och vintage saker att köpa.
Målgrupp: Sidan innehåller kläder i många olika stilar, däribland de vi inriktar oss mot. Vår
uppfattning tror att målgruppen som handlar där är ca 18 år och uppåt.11

Pris på produktgrupper
Damasker vintage 300-600 kr
Damasker 200-300 kr och uppåt.
Armvärmare 100-200 kr
Strumpebandshållare 300-700 kr

På bilden ovan syns i vilken utsträckning och område
som försäljarna finns12

4.1.3 Skräddare
Syr upp kläder måttsytt, finns i de flesta städer. Har fördelen att de syr upp unika plagg efter
önskemål och nackdelen att det hamnar på en hög prisnivå och kan medbära lång väntetid.
Efter kontakt med fyra lokala skräddare blev det väldigt blandade svar på ifall de hade
möjlighet att sy upp damasker, armvärmare och strumpebandshållare.
Den första sydde inte alls upp kläder utan utförde endast ändringar på befintliga plagg.
Nummer två sydde inte den sortens sömnad utan hänvisade till elever på tillskärarakademin.
Den tredje kunde tänka sig att göra det i början av september efter semestern. Vid besöket hos
den sista, Tygjohan, sade de att de kunde sy upp de olika plaggen. Kostnaden beräknades
ligga på minst 180 kr/timme. Deras uppskattning av tillverkningstiden för våra basmodeller
var:
Damask: 3h/par (540 kr)
Strumpebandshållare: 2h (360 kr)
Armvärmare: 1h (180 kr)
11
12

www.etsy.com 27/4 2010
www.etsy.com 27/4 2010
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(I priset ingår inte material eller tillbehör utan endast sömnad)
4.14 Substitut
Demonia
Detta är ett alternativt märkes- och
tillverkningsföretag som huvudsakligen riktar sig
mot skor. Försäljningen sker via återförsäljare.
De har skor i de alternativa stilar vi riktar oss
mot och det finns en modell som är utformad
som sko/damask i ett. I deras senaste katalog har
de även gjort en skokollektion inriktat på
steampunk och en del av deras produkter kan
därför ses som ett substitut för våra damasker.13
Som prisexempel finns sko-/damaskmodellen
”Splendor-130” på hemsidan odium.se för 749
kr exklusive frakt (se bild).

4.2 Återförsäljare

4.2.1 Internetbutiker
X-Tra-X
Xtrax är en av de större tyska gothföretagen som säljer på Internet, de har även fem fysiska
butiker i Tyskland. Företaget är inriktad på flera olika gothstilar och köper in kläder från
återförsäljare. Säljer mycket handskar/armvärmare med prissättning mellan 50-240 kr . Säljer
väldigt få strumpebandshållare av typen underkläder. Alla deras produkter är maskinsydda.14
Målgrupp: gothare 16 år och uppåt.
Pris på produktgrupper
Armvärmare: 50-200 kr
Strumpebandshållare: 150 kr

Odium
För att nå den svenska marknaden finns mindre och mer lokalt placerade företag. Ett exempel
är Odium, vilket är ett internetföretag som startades av två systrar år 2004 och var då ett
handelsbolag. År 2008 omvandlades det till är ett privat aktiebolag. Deras inriktning är goth-,
alternativa- och klubbkläder. De säljer till hela världen, men deras huvudmarknad är
Sverige.15

13
14
15

http://www.demonia.co.uk/ 5/5 – 2010
http://www.x-tra-x.de/english/index-2.htm l1/5 – 2010
http://www.odium.se/ 8/5 – 2010
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Pris på produktgrupper
Armvärmare: 119-199 kr
Stumpebandshållare: 199-239 kr
Damasker: 4.2.2 Fysiska Butiker
SHOCK
Företaget har funnits sedan år 1987 och startades då i Göteborg av Elvira Gadja. Nu är det ett
privatägt aktiebolag som är ett dotterbolag till Panos Emporio AB. De har tre stycken butiker
som befinner sig i Göteborg, Malmö och Stockholm och år 2001 började de sälja över Internet
vilket gör dem mycket lättillgängliga. Deras affärsidé är att agera och sälja alternativa
varumärken som detaljister. År 2008 omsatte de 25,5 miljoner kr.
Den exakta affärsidén
”SHOCKS affärsidé är att erbjuda det grymmaste modet till de grymmaste kunderna i
Skandinavien och att få varje person som går in i en Shockbutik att känna sig riktigt hemma.”
Shock är ett företag som säljer mycket olika stilar inom det alternativa klädmodet på den
svenska marknaden. I deras sortiment finns goth, burlesk och pinup. Men de har inget brett
sortiment i de produktgrupperna vi jobbar med. De säljer strumpebandshållare endast i
enstaka fall och inte heller damasker.16
Målgruppen är goth och andra alternativa stilar, ålder från 13 och uppåt. Pinup- och
burleskavdelningen riktar sig mot 20 år och uppåt.
Pris på produktgrupper
Armvärmare/handskar 69-229 kr
Strumpebandshållare/trosa 289 kr
Damasker: Xplosion och Grothica
Två lokala återförsäljare är Xplosion och Grothica som båda säljer alternativa kläder och
skor. Båda har fysiska butiker belägna i Göteborg.
Xplosion har ett brett sortiment inom de olika alternativa klädstilar som finns och butikens
målgrupp är ungdomar av båda könen. De har många olika armvärmare och är tveksamma till
att ta in nya saker eftersom de redan har väldigt fullt i butiken men lägger gärna upp bilder på
nya produkter/nya märken på hemsidan. Inköpen sker dock främst hos större leverantörer
eftersom de har varor i lager och kan leverera fort.17
Grothica är inriktad på gothkläder och har mest damkläder men även herr i sitt sortiment. De
har mycket armvärmare men inga strumpebandshållare eller damasker. Butiken har kunder i
åldern 16-45 år och som har goth/metalstil. Kommissionsförsäljning förekommer, främst med
privatpersoner som syr själva, men inköp är vanligare.18

16
17
18

http://www.shock.se1/5 – 2010
Intervju med Xplosion 6/5 (se bilaga 2)
Intervju med Grothica 6/5 (se bilaga 2)
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4.2.3 Vintage Butiker/second hand
Några exempel på mindre vintage- och second hand butiker i Göteborg/Borås är Vera’s
garderob och Charlston.
Vera’s garderob ligger i Borås och inkluderar i sitt sortiment vintage, second hand och
nyproducerade kläder av mindre designers. De är intresserade av att ta in nya och vintage
varianter på produktgrupperna som tas upp i arbetet. Försäljning sker mot kommission 50/50
på nytillverkade kläder.19
Charlston är en butik belägen i Haga, Göteborg, som är inriktad mot vintage samt mer
exklusiva designkläder. Inköp sker till återförsäljarpriser men även kommission 50/50
förekommer. De är intresserade av att sälja damasker och armvärmare men tror inte att
strumpebandshållare skulle passa sortimentet.20

19
20

Intervju med Vera´s Garderob 3/5 (se bilaga 2)
Intervju med Charlston 6/5 (se bilaga 2)
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5. Produktutveckling

5.1 kravspecifikation
Produkten ska uppfylla nedanstående krav på en tillfredsställande nivå:
1. Estetiskt tilltalande med en unik design
2. Prisvärd
3. Bra kvalitet
4. Lättanvänd (enkel att ta på och av)
5. Hänsyn för etik och miljö
6. Tvättåliga färger/detaljer
7. Få storlekar ska passa många
8. Bekväm
9. Kompatibel med övriga delar i samma serie
10. Komplettera bärarens personliga uttryck

5.2 skisser
För att komma fram till grunden för skisserna valdes först tre grundmodeller ut. Sedan
producerades ett antal förslag baserade på inspirationsresorna och collagen (se bilaga). Utifrån
de resulterande skisserna valdes tre nya modeller/produktgrupp baserat på överensstämmelse
med målgrupp och möjlighet att kombinera över stilgränser.
5.2.1 Grundmodeller
Först tillverkades tre grundmodeller för varje produktgrupp (se bild). Genom att fråga trettio
personer ur målgruppen valdes sedan den mest populära skissen i varje produktgrupp ut för
fortsatt bearbetning.
Personerna valdes slumpvis ut på två olika alternativa klubbar i Göteborg. Varje person fick
ett ark med de olika skisserna. Därefter poängsatte de inom varje produktgrupp de olika
modellerna med poängskala 1-3, tre poäng för den mest omtyckta. Resultatet syns i
diagrammet nedan. (skisser nästa sida).

Damasker
Armvärmare
Strumpebandshållare

A
2,9
2,1
2,4

B
1,1
2,4
1,7

C
2,0
1,5
1,9
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5.2.2 Knäppning/stängning
Damaskerna är även produkten med mest komplicerad stängning. Eftersom de enligt
kravspecifikationen ska vara lättanvända, slitstarka och samtidigt bekväma utvärderades flera
lösningars fördelar och nackdelar (se diagram):
Knäppning
Knappar + hål
Tryckknappar
Tryckknappar på resår
Snörning fram (skridsko)
Snörning sida (skridsko)
Snörning bak (öljetter)
Dragkedja
Dragkedja + snörning
Dragkedja + dekorknapp
Remmar och spännen

Lättanvänt

Estetik

Pris

Hållbarhet

Intryck

Storlek

4
6
7
7
7
2
10
10
10
4

7
7
6
9
9
9
4
9
7
9

9
9
6
3
3
7
9
6
8
4

7
7
7
7
7
7
6
6
6
7

9
6
7
9
9
8
5
8
7
9

3
3
6
8
8
8
3
8
3
7

Genomsnitt:
6,50
6,33
6,50
7,17
7,17
6,83
6,17
7,83
6,83
6,67

8
5
6
9

7
5
7
3

7
9
9
9

7
7
7
2

8
7
6
1

6
6
6
6

7,17
6,5
6,83
5,00

Fäste rem
Spänne
Knappar + hål
Tryckknappar
Kardborreband
1=mycket dåligt
5=medel
10=mycket bra

Knäppning
Alla lösningar hamnade över medel. Högst rankad hamnade snörning i kombination med
dragkedja vilket ger möjlighet att justera storlek samtidigt som den blir mer lätthanterlig att ta
på och av. Dragkedja rekommenderades även vid intervjun med Odium grundat på deras
användarvänlighet. Ökat användande är positivt för kunden och försäljaren då fler par säljs.
De andra valen är gjorda för att kombinera bra kvalité med varierande design och bra pris.
För att utveckla lösningarna kan dragkedja och dekorknappar kompletteras med resår för att
öka storleksanpassningen. Remmar och spännen kan kombineras med dragkedja för att
underlätta användande.
Fäste rem
Alla lösningar förutom kardborreband hamnade över medel. Spänne valdes som mest
passande alternativ.

5.2.3 Damasker
Eftersom grundidén till arbetet kom från damasker valdes den produktgruppen för att göra
skisser som bas till de olika stilarna
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Damask 1
Klassisk
Valdes eftersom det är en klassisk design som passar alla stilarna beroende på färgsättning.
För att göra den mer lättanvänd är det möjligt att applicera en dragkedja på insidan och resår
över vaden bak.
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Damask 2
Snörning och dold dragkedja
Ger bra möjligheter att justera storlek och passar alla stilar vi riktar oss mot.
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Damask 3
Remmar
Passar främst steampunk och goth. Valdes eftersom det är en mer unisex design med reglerbar
storlek.
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5.2.4 Armvärmare
Armvärmare 1
Klassisk
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Armvärmare 2
Snörning

25

Armvärmare 3
Remmar
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5.2.5
Strumpebandshållare
Grundmodell + varierande
ändar
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5.3 Mönster
Pappersmönster togs fram på grundmodellerna.
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5.4 Materialval
För att avgöra vilka material som passade ställdes de upp i ett diagram för att jämföra deras
egenskaper (se nedan).
Material
Bomull
Ekobomull
Hampa (Nepal)

Pris
9
6
6

Slitstyrka
6
6
7

Skötsel
7
7
7

Miljö
2
8
8

Estetik
7
7
7

Färgval
9
6
5

Komfort
8
8
7

Tillgänglighet Genomsnitt
10
7,3
8
7,0
5
6,5

Läder (krom)
Läder (giftfritt)
Syntetläder

5
4
7

9
9
7

5
5
8

1
8
5

7
7
7

7
7
7

5
7
6

6
5
7

5,6
6,5
6,8

Polyester

8

8

8

2

7

9

4

5

6,4

1=mycket dåligt
5=medel
10=mycket bra

Bomull - dess största nackdel är mängden gift som används under odlande och tillverkning.
Eftersom det vanliga bomullstyget är avsevärt billigare än det ekologiska samt har ett större
urval av färger och tygkvalitet är det dock fortfarande ett produktionsalternativ att räkna med.
Ekobomull – ur etiskt och miljömässigt perspektiv en mer hållbar vara. Kräver relativt stora
kvantiteter för att få tillgång till valfria färger. De färger som ärr tillgängliga passas in i
kollektionen i den mån det är möjligt.
Syntetläder – fördelen över läder är att det är billigare, lättare få tag på och sy i. Det är inte
lika bra som giftfritt ur miljömässig synpunkt men mycket bättre än kromgarvat läder och ger
ingen risk för att djurplågeri ingått i processen. Finns i många olika kvalitéer.
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5.5 Färgställningar
5.5.1 Färgkartor

Goth

30

Burlesk

31

Steampunk

32

Pinup

33

5.5.2 Damasker

34

35

36

5.5.3 Armvärmare
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38
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5.5.4 Strumpebandshållare
Dekorationen på fästremmen är det som syns. Genom att tillverka basmodellen av
strumpebandshållaren med utbytbara dekorationsremmar är det lättare för kunden att skapa en
personlig stil. Remmarna tar även mindre plats än många par hela strumpebandshållare.
Pinup/burlesk

Alternativ/Goth

40

Steampunk
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6. Specifikationer
6.1 Plaggmåttlista / Forms description
6.1.1 Damasker

Size:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

½ Top width
Button flap over
Button flap under
Overlap
Distance between buttons
Length (top-end of buttonflap)
Ankle height
½ Ankle width
½ Heel width
Heel rise
½ Front width
Curving
Placement of strap (from CB)
Strap width
Strap length

S

M
16,50
8,00
8,50
2,50
4,00
30,00
9,00
11,50
6,00
1,00
16,00
0,50
6,00
2,50
15,00

L
17,50
8,50
9,00
2,50
4,00
30,00
9,00
12,50
6,50
1,00
16,50
0,50
6,50
2,50
15,00

18,50
9,00
9,50
2,50
4,00
30,00
9,00
12,50
7,00
1,00
16,50
0,50
7,00
2,50
15,00

measured in
cm
-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
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6.1.2 Strumpebandshållare:

Size:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

½ Top width
½ Lower width
Distance between straps
CF height
Side height
Top – strap (front)
Strap lenght (front)
Strap width
CB – height
Overlap closing
Top – strap (back)
Strap lenght (back)

S

M
41,00
43,00
23,00
9,00
7,00
12,00
20,00
1,50
7,00
4,00
10,00
25,00

L
44,50
47,50
24,50
10,00
8,00
13,00
20,00
1,50
8,00
4,00
11,00
25,00

48,50
51,50
26,50
11,00
9,00
14,00
20,00
1,50
9,00
4,00
12,00
25,00

measured in
cm
-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
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6.1.3 Armvärmare
Tillverkas endast i en storlek. Kräver stretchmaterial eller knäppning med möjlighet att
justera storlek.

Size:
A
B
C
D
E

Top – hem length
Cuff – longfinger length
½ Top width
½ Cuff width
½ Hem width

One size
min
30,00
7,00
19,00
15,00
22,00

max
measured in
30,00
cm
7,00
-||23,00
-||18,00
-||26,50
-||-
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6.2 Sömnadsbeskrivning / Making instructions

6.2.1 Damasker
Sömnadsbeskrivning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sy ihop del 1 och 2 med bakstycket (3), sy stickningar längst innersömmar
Upprepa proceduren med motsvarade foderdelar
Vändsy fästremmen och sticka längst kanterna
Sy ihop delarna räta mot räta (med fästrem), lämna en sida öppen
pressa och vänd
Pressa in sömsmånen och sticka ned den öppna sidan så den stängs
Markera och sy i knappar och knapphål

Söm: Skyttelsöm 301
Sewing Description
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Attach part 1 and 2 to the backside piece (3)
Do the same with the lining parts
Sew and turn the strap, stitch down seams
Sew the big pieces together right side to right side (include strap), leave one side open.
Press seams and turn.
Press in the edges and stitch the open side so it closes
Mark and attach buttons, sew buttonholes.

Seam: Lockstitch 301
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6.3 Material- och tillbehörslista / Materials list
6.3.1 Damasker/spats

Material lists
Kuriosa Design

Product

Spats

Collection

X-collection

Style

Basic

Quality No.

100

Season

A/W 2010

Originator

H. Agren

Date

13/5 2010

Item

Quantity

Description

Part No.

1

0,44 metres

Outer/inner fabric

X1

2

16 pieces

Buttons

M1

3

2 pieces

Buckle

B1
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6.3.2 Strumpebandshållare/Garter belt

Material lists
Kuriosa Design

Product

Garter belt

Collection

X-collection

Style

Basic

Quality No.

100

Season

A/W 2010

Originator

H. Agren

Date

13/5 2010

Item

Quantity

Description

Part No.

1

0,20 metres

Outer/inner fabric

X1

2

2 pieces

Straps with endings 20 cm

S1

3

2 pieces

Straps with endings 25 cm

S2

4

1 piece

Closing 4 cm

C1

5

0,8 metres

Elastic band

E1
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6.3.3 Armvärmare/Gauntlets

Material lists
Kuriosa Design

Product

Gauntlets

Collection

X-collection

Style

Basic

Quality No.

100

Season

A/W 2010

Originator

H. Agren

Date

13/5 2010

Item

Quantity

Description

Part No.

1

0,23 metres

Outer/inner fabric

X1

2

0,38 metres

Elastic band

E1
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6.4 Produktspecifikation / Part lists

6.4.1 Damasker/spats

Date: 9/5 2010

Collection: The X-collection

Size: S

Quality: 100% Cotton

Model: Basic

Lining: 100% Cotton

Product: Spats

Buttons:
16/pair, 15x15 mm
(8 buttons/ piece)

Stitchings:
Double stitching:
(2+5 mm)
- around edges

Place of buttons:
7 buttons on Inner buttonflap
1,0 cm from edge
1,5 cm from top edge
4,0 cm distance

Single stitching:
(2mm)
Each side of CF and CB

1 spare button on label inside
Lenght buttonflap: 28 cm

Strap
Seams: 10 mm
Lenght strap: 15 cm

Width strap: 3,0 cm

Description of sewing:
See separate description

Placement of strap:
6 cm from CB

Fabric/pair:

Consum/150cm
44 cm

Consum/90cm
67 cm

Notice: the two pieces are
mirrored!
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6.4.2 Strumpebandshållare/Garter belt

Date: 9/5 2010

Collection: The X-collection

Model: Basic

Size: S

Quality: 100% Cotton
Lining: 100% Cotton

Product: Garter belt
Straps: 4 pieces
Stitchings:
Lenght strap front: 20 cm
Class: 300 Lockstitch
Type: 304 (zigzag)

Lenght strap back: 25cm
Width strap: 1,5 cm
Distance between straps:
23 cm

Elastic:
Top and bottom of garment
Width: 0,5 cm

Seams: 10 mm

Description of sewing:
See separate description

Fabric/piece:

Consum/150cm
20 cm

Consum/90cm
33 cm
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6.4.3 Armvärmare/Gauntlets

Date: 9/5 2010

Collection: The X-collection

Model: Basic

Size: S

Quality: 100% Cotton
Lining: 100% Cotton

Product: Gauntlets
Stitchings:
(2 mm)
Along top and hem

Elastic:
Top and hem of garment
Width: 0,5 cm
Lenght: 38 cm

Class: 300 Lockstitch
Type: 301

Seams: 10 mm

Description of sewing:
See separate description

Fabric/piece:

Consum/150cm
23 cm

Consum/90cm
31 cm
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7. Prototypframställning
7.1 Studieresa Nepal/Indien
För att kunna bedöma fabrikerna och sy upp proverna gjordes en studieresa till norra Indien
och Nepal där flera affärer och fabriker besöktes. Egenskaperna som eftersöktes var främst
vettiga produktionsförhållanden i fabrikerna, pålitlighet och möjlighet att producera de
avsedda produkterna i mindre skala.
Det första steget bestod av lokalisering av fabriker samt kontakt med ägarna. Problematiken
främst i Indien, var att få fram relevant information eftersom många tenderade att ge
missvisande vägbeskrivningar eller jobbade för kommission från specifika företag (vilket
betyder att de får pengar om de tar med en kund som köper något). Leverantörerna själva gav
ibland oskäligt höga priser eller påstod att de hade fabriker trots att de egentligen lade ut
produktionen på andra.
Under vistelsen bestämdes att Nepal var bättre lämpat för den avsedda typen av produktion.
De viktigaste orsakerna var dels att det sker mer småskalig produktion, vilket underlättar
lokalisering av leverantörer och möjliggör produktion av mindre serier. De har även en
kulturmässig fördel eftersom det ansågs lättare och mer pålitligt att kommunicera/förmedla
information med dem än de fabriker vi besökte i Indien. Sist men inte minst är de även något
billigare.
Fabriksbesök gjordes och därefter inleddes testsömnaden av ett par damasker i klassisk
modell utan överflödiga detaljer. När resultatet visat sig vara tillfredsställande påbörjades en
mindre testproduktion i början av april. I nuläget är varorna klara (efter en strejk på 1-2
veckor) men fortfarande kvar i Nepal.

7.1.1 Provsömnad
Eftersom tillbehör av bra kvalité saknades
ersattes spännet för att fästa remmen men
en knapp. Provet är gjort i 100 %
ekologisk bomull. Knapparna är gjorda av
kokosnöt.
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7.2 Produktion Nepal
Båda leverantörerna föredrog att göra mönster själva baserat på prov och specifikationer.
7.2.1 Desirée Creation (P) Ltd
Mycket centralt belägen, mindre fabrik i stadsdelen Thamel i Kathmandu. Företaget ägs av
Lava Aryal och Pralad Thapaliya och de har även en butik med samma namn som fabriken.
De har ett lager med bomulls- och hampatyg i olika grovlekar men syr även i andra inköpta
tyger. Möjlighet att stentvätta tyger och brodera motiv. Påstod sig inte ha en minikvantitet
men gör inte heller bara enstaka plagg.
Provet var välsytt och ägarna hjälpsamma. Fabriken var liten men arbetsplatserna var vettiga.
Rummet för tillskärning var något rörigt med stora högar av tyger. Vid besöket var det en
speciell helgdag och skolorna var stängda så arbetarnas barn sprang runt och lekte med
varandra.

7.2.2 Genesis Garment (P) Ltd
Mindre fabrik, även denna belägen i centrala Kathmandu. Durga Pathak äger företaget och
driver det med en ekologisk profil. De köper in ekologisk certifierad bomullstråd från Indien
och väver sedan själva upp och färgar tyget med azo-fria färgämnen. De har även nepalesisk
hampa av vildplockade plantor och vanliga bomullstyger. Möjlighet att trycka tyger (mallen
kostar 150-200 kr att tillverka) och brodera motiv. Minimikvantitet för återförsäljarpris är 25
stycken av samma modell och samma storlek.
Prover var över förväntan. Eftersom de inte hade fått några spännen, och dessa är svåra att få
tag på i bra kvalitet i Nepal, gjorde de på eget initiativ två andra stängningslösningar.
Sömnaden var bra och de satte även i etiketter. Deras fabrik bestod av ett smalt hus i fyra
våningar och den var välorganiserad och ägaren lätt att kommunicera med. Under
testproduktionen informerade de om att färgen svart inte var azo-fri och i övrigt var
kommunikationen mycket bra.
7.2.3 Fördelar och nackdelar
Fördelar:
• Låg minimikvantitet
• Relativt bra kommunikation
• Låga priser
• Bra sömnadskvalitet
Nackdelar:
• Lång transport till Europa, skeppningstid cirka 8 veckor
• Utomstående störningar som elproblem och strejk. El från generatorer kostar ca 30 %
mer och strömavbrott är mycket vanliga. Oroligheterna i landet har dock minskat
sedan deras kung tvingades abdikera 2008.
• Måste i stort sett närvara vid start av produktion för att allt ska bli rätt.
• Tillbehör av bra kvalitet får importeras.
• Det mesta tar relativt lång tid att genomföra.
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Jordbävningar är en överhängande risk i en stad som Kathmandu som är uppbyggd av smala,
höga hus. Om en större naturkatastrof inträffar är staden relativt oskyddad vilket kan leda till
stora problem. Ifall vi vill tillverka metalldekorationer har vi även kontakt med en
smyckestillverkare, Jaipur Jewelcraft i Indien.
7.3 Produktion i Sverige
Ett studiebesök gjordes även hos en svensk sömnadsfabrik, Kihléns Konfektion i Hökerum.
Besöket skedde den 16:e februari 2010. De syr upp efter pappersmönster.
7.3.1 Kihléns Konfektion

Kihléns Konfektion är beläget i Hökerum utanför Ulricehamn. Företaget startades av Hans
Kihlén 1935. De tillverkade först arbetsskjortor men inriktade sig på damkonfektion under
60-talet. Numera drivs det av Camilla Stomberg och Jerker Lidén. Företagets ägs tillsammans
med Liturgisk Utrustning av Kihléngruppen AB.
De har sex anställda sömmerskor och arbetet sker inte i linje utan de flesta produkter sys helt
av en person. Lönen för en sömmerska ligger på cirka 400 kr/timme.
Skeppningstid: <1 vecka.
7.3.2 Fördelar och nackdelar
Fördelar
• Mycket bra kommunikation
• Lättare att kontrollera förhållanden och tillvägagångssätt på fabrikerna.
• Bra sömnadskvalitet
• Kort skeppningstid (ofta mindre än en vecka)
Nackdelar:
• Avsevärt högre produktionskostnad
• Få sömnadsfabriker
• Relativt låg kapacitet
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8. Produktions-/kostnadsberäkning
8.1 Nepal
Här inkluderas även
8.1.1 Desire Creation (P) Ltd

Desire Creation (P) Ltd.
(Bomullstyg)
>25 plagg
Halvhandskar m. foder

NPR

SEK*

Sömnad
Tyg och sömnad
Stentvätt

160
220
20

16,8
23,1
2,1

Damasker

Sömnad
Tyg och sömnad
Metallknappar (15st)
Stentvätt

190
220
30
30

20
23,1
3,3
3,2

Brodyr

Ex. fjäder (ca 20 cm)

85

8,9

Topp, enkel

Tunn bomull

140

14,7

Kjol med skärning, volang och ficka

Grov bomull
Udda passpoal/volang
Foder

425
35
130

44,6
3,7
13,7

8.1.2 Genesis Garment (P) Ltd
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Damasker

Tyg och sömnad
Knappar (kokos)
Knappar (ben)

360
ingår
48

37,8
ingår
5

Brodyr

Ex fjäril (ca 5cm)
Ex. slinga + fjäril

25
50

2,6
5,3

Tryck

Mall screen print

1500/2000

157,5/210

Topp

vanlig
tjockare
Inte ek ologisk t tyg

400
500
300

42
52,5
31,5

Kjol med skärning, volang och ficka

Tyg och sömnad
bandkantade sömmar

390
50

41
5,3

*100 NPR = 10,5 SEK
www.valuta.se, 09/05-2010, 15:00

8.1.2 Utpris

Utpris återförsäljare
Produkt
Damasker

Typ
Bomull
Ekologisk

Kostnad/enhet
26,40 kr
37,80 kr

Utpris återförs.
79,00 kr
99,00 kr

Pålägg %
66,58%
61,82%

inkl. moms
98,75 kr
123,75 kr

Handskar

Bomull
Ekologisk

23,10 kr
30,00 kr

69,00 kr
79,00 kr

66,52%
62,03%

86,25 kr
98,75 kr

Strumpebandshållare

Bomull
Ekologisk

23,10 kr
30,00 kr

69,00 kr
79,00 kr

66,52%
62,03%

86,25 kr
98,75 kr

170,40 kr

474,00 kr

genomsnitt %
64,05%

592,50 kr

Total:

Utpris kund
Produkt
Damasker

Typ
Bomull
Ekologisk
Vintage

Kostnad/enhet
30,00 kr
41,00 kr
14,70 kr

Utpris kund
199,20 kr
239,20 kr
199,20 kr

Pålägg %
84,94%
82,86%
92,62%

inkl. moms
249,00 kr
299,00 kr
249,00 kr

Handskar

Bomull
Ekologisk

27,00 kr
35,00 kr

135,20 kr
199,20 kr

80,03%
82,43%

169,00 kr
249,00 kr

Strumpebandshållare

Bomull
Ekologisk

27,00 kr
35,00 kr

135,20 kr
199,20 kr

80,03%
82,43%

169,00 kr
249,00 kr

209,70 kr

1 306,40 kr

genomsnitt %
83,95%

1 633,00 kr

Total:
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8.2 Sverige
(Väntar på att Kihléns Konfektion AB ska sy upp prov och ge exakta priser)
Preliminär beräkning:
Kostnad/timme: 400 kr
Tillverkningstid: 20-30 min/par
Uppskattad kostnad: 134-200 kr/par
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9. Analys/Slutsats
9.1 Målgruppen
Den målgrupp vi valt att rikta oss mot är inte överdrivet stor, dock är den hängiven och
spenderar mycket tid och pengar på att få fram sin personliga stil. De olika stilarna har
gemensamma element som vi försökt utnyttja i produktutvecklingen för att kunna tillgodose
fler med få produkter. Det forum som visat sig mest gångbart är Internet. Både intervjuer och
efterforskningar har visat på att målgruppen uppehåller sig mycket där. Det är även ett enkelt
och billigt alternativ att täcka ett stort geografiskt område.
9.2 Internetbutik/återförsäljare
Som återförsäljare och grossist på Internet är frågan om vi kommer att konkurrera med oss
själva. En lösning är att göra en varierad försäljningssida med blandade produkter som inte är
direkt kopplad till varumärkesnamnet. Då kan vi även samarbeta med andra, exempelvis
modister eller skotillverkare samt sälja vintageprodukter i liten skala. En möjlighet är även att
starta affär hos etsy.com eller Ebay för att möta konkurrens och efterfrågan på fler ställen.
De intervjuer vi genomförde med återförsäljare i butik visade på att de var intresserade av att
hjälpa oss som nystartat företag men snarare trodde på Internet som det bästa säljforumet.
Kommissionsförsäljning, som verkade ganska vanligt, är något vi helst undviker eftersom det
lägger större risk hos oss som leverantörer och minskar samtidigt vinstmarginalen.
9.3 Trend/stilar
Trendmässigt sett har den klassiska gothstilen börjat ersättas av den mer moderna cyberstilen.
Den är dock fortfarande gångbar och är fortfarande en av de större stilarna. Framtida stilar att
satsa på är eventuellt cybergoth, rockabilly och en mer rockig variant av gothstilen. Burlesken
och steampunken ökar långsamt men säkert. Vilka andra trender som dyker upp i framtiden
återstår att se. Stilmässigt sett kan vi tänka oss att gå in på nya trender om de passar in i vårt
koncept. Kunden måste känna igen varumärket om vi ska lyckas med att göra oss ett namn på
en marknad som har mycket få starka namn i form av varumärkesleverantörer.
9.4 Strategi
Design och kvalité är i fokus. Vid intervjun med Odium så poängterade de att de endast
visade upp märkesnamn som stod för just de egenskaperna. Eftersom vi startar som ett relativt
litet företag är det en användbar strategi eftersom vi kan satsa på produktutvecklingen snarare
än att lägga pengar på att skapa kvantitet.
Som marknadsföringsstrategi tror vi att en "word of mouth"-strategi fungerar bra på Internet.
Med tillräckligt intressanta produkter går det att starta diskussioner på forum mm. Ett annat
sätt att synas är att se till att förebilder som alternativa modeller eller band har på sig kläderna
under olika event.
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9.5 Konkurrens
Konkurrensmässigt har det varit svårt att hitta leverantörer med liknande koncept. Eftersom vi
inte kan tävla med de större klädleverantörerna i lagerhållning och kvantitet är det ännu en
anledning till att satsa på ett unikt sortiment och fylla de luckor massproduktionen skapar.
Eftersom de alternativa klädmässorna ligger i september och februari kan ett vinnande
koncept vara att utveckla nya produkter även under andra månader. Återförsäljarna har då ett
alternativ och möjlighet att ta in nya varor när det är ”leverantörstorka”.
9.6 Produktutveckling
Produktutvecklingen har varit en intressant process. Målgruppen valde mellan olika
basmodeller och resultatet överensstämde med våra förväntningar. De valda formerna var
feminina och hade kroppsnära passform. Vi fick vid sidan av undersökningarna mycket
positiv respons på arbetet och intresse för de produkter vi visade. Studiebesöken på klubbarna
gav även bra inspiration till resten av produktutvecklingen. Eftersom alla skisser gjordes för
hand var det ett mycket tidskrävande arbete. Något som skulle underlätta framtida skissarbete
är investering och inlärning av datorbaserade skissprogram som Illustrator.
Mönsterkonstruktionen skulle också underlättas med datorprogram, dock föredrog de
nepalesiska leverantörerna specifikationer och prov. Kihléns Konfektion ville helst ha
pappersmönster eftersom de inte hade programvara som stödjer datormönster. Innan vi skaffar
större leverantörer är det därför onödigt att investera i ett dylikt program.
9.7 Sömnadsleverantörer/produktion
Resan till Indien och Nepal var mycket lärorik och inspirerande, även om vi fortfarande inte
fått se resultatet av testproduktionen. Indien är mycket större och skiljer sig kulturmässigt sett
mycket från Nepal. Båda är länder med mycket potential och de utvecklas i en mycket snabb
takt. Industrialiseringen har skett mycket snabbt vilket har gett upphov till mycket
föroreningar och breda samhällsklyftor. Ett mål med vår eventuella produktion där är att det
ger möjlighet att stödja ekologisk produktion och normala levnadsvillkor för arbetare.
Produktionen på så avlägsna platser kräver dock mycket noggrannhet och kontroll samtidigt
som samarbetet med leverantörerna växer fram långsamt. Det har sina fördelar men kräver
närvaro för att se till att allting blir rätt. För ett litet företag kan reseräkningen bli dyr, vilket vi
dock tror kompenseras med lägre tillverkningskostnad. Vid samarbete med flera olika företag
kan en av ägarna åka ned minst tre månader i sträck och starta upp produktionerna samtidigt.
Det skulle minska levnadskostnaderna och den sammanlagda resekostnaden. I Nepal anser vi
att Genesis Garments är det sömnadsföretag vi helst skulle vilja se fortsatt samarbete med
eftersom de generellt höll en hög standard och gav ett pålitligt intryck.
Sömnad i Sverige är intressant eftersom det ger ett mervärde till produkterna samtidigt som
standarden är hög och transporten från fabrik närmast obefintlig. Det största problemet är att
sömnadsfabrikerna är få och kostnaden hög. Vi vill gärna stödja lokal produktion men tror
inte att mervärdet täcker prishöjningen i kundens ögon. Om en svensk produktion blir aktuell
kommer det troligen att handla om en liten serie, provsömnad eller egen sömnad.
För att kunna få en hög leveranssäkerhet i kombination med ett rimligt pris är det möjligt att
lägga produktionen i ett annat europeiskt land, exempelvis Polen, Lettland eller Litauen. Den
största fördelen gentemot Nepal är ökad leveranssäkerhet och minskad skeppningstid vilket
gör det möjligt att producera direkt efter order istället för att behöva lagerhålla stora mängder
av produkter.
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9.8 Produktgrupper
I detta arbete har vi tagit upp tre olika produktgrupper. Strumpebandshållare har sedan länge
använts mer som prydnad än funktion. Vi har försökt att ta det ett steg längre och göra dem
till något som är vackert även i vardagssammanhang. Armvärmare finns mängder på
marknaden. För att öka intresset för våra produkter satsar vi på kvalitet, möjlighet att
kombinera i set och unik design. Framtida produktgrupper inom temat kuriosa och
accessoarer kan exempelvis vara korsett/korsettbälte, hattar/hårdekorationer och smycken.
Damaskerna är den produktgrupp vi utgått från och grunden till företaget. De finns knappt på
marknaden och frågan återstår om det är möjligt att väcka liv i ett klädesplagg som inte varit
på modet de senaste 100 åren. Vi tror att det handlar om estetik och smarta lösningar.
Kommer vi med rätt koncept kommer kunderna till oss.

60

Litteraturöversikt
Mönsterkonstruktion & Gradering
Ann Haggar, Pattern Cutting for Lingerie, Beachwear and Leisurewear,
ISBN 978-1-4051-1858-3
Gerry Cooklin, Pattern Grading for Women’s Clothes – the technology of sizing,
ISBN 0-632-02295-7
Inger Öberg/Hervor Ersman, Mönsterkonstruktion för Damkläder
ISBN 978-9-1270-6313-6
Winifred Aldrich, Metric Pattern Construction
ISBN 1-4051-0278-0
Produktutveckling
Anders Hedén & Jane McAndrew, Modefabriken – Kreativt affärsmannaskap från insidan
ISBN 91-631-6807-3
Hannelore Eberle, Hermann Hermeling & Marianne Hornberger Clothing Technology,
ISBN 978-3-8085-6224-6
Maurice J. Johnson & Evelyn C. Moore, Apparel Product Development,
ISBN 0-13-025439-8

Alternativt mode/Inspiration
Britta Hammar & Pernilla Rasmussen, Underkläder – En kulturhistoria
ISBN 978-91-87896-93-4
Valerie Steele, Gothic – Dark Glamour
ISBN 978-0-3001-3694-4

61

Hemsidor
Bolagsinformation
http://www.allabolag.se/5562936467
27/4 – 2010
http://www.artofadornment.ca/catalog/index.php/cPath/1_28
27/4 – 2010
http://www.cbs.com/specials/victorias_secret/
15/5 2010
http://www.clockworkcouture.com
30/4 – 2010
http://www.demonia.co.uk/
5/5 – 2010
http://www.ebay.com/
22/4 – 2010
http://www.etsy.com/
27/4 – 2010
http://www.grothica.se/
27/4 – 2010
http://www.helgon.net/
6/5 – 2010
http://www.odiumclothing.net/index.asp?main=main.asp
2/5 – 2010
http://www.shock.se
1/5 – 2010

http://www.vampirefreaks.com/
6/5 – 2010

http://www.whatkatiedid.com/
17/4 – 2010
http://www.x-tra-x.de/english/index-2.html
1/5 – 2010
http://xplosion.nu/
5/5 – 2010

62

Bilaga 1 – intervju Odium
Sanna Bernehed & Iesus Sonesson
12/5-2010
•Hur skulle ni definiera er målgrupp/de som köper hos er? (ålder, stil m.m.)
16 år och uppåt, i regel unga tjejer (men vissa lägre och vissa i högre ålder). Klubbkläder från
18 år och uppåt, när de börjar gå ut.
Från början riktade vi oss mot cyberstilen (ex. Lack och platåskor) och klassisk goth (sammet
och spets), numera finns även mer ”vardagsalternativa” kläder som rock m.m. och steampunk.

•Ser ni några säsongtrender förutom varmare/svalare kläder?
Nej, i princip inte. Lite mer färgglatt under vår/sommar inför festivaler (kan bero på att de
färgglada kläderna ofta är svalare).

•Övergripande trender/stilar som förändrats sedan ni började – samt även hur har ni
förändrats i förhållande till dessa?
Gothic lolita var jättestort men har ebbat ut ( de ville egentligen ha grejer från Japan varifrån
stilen kommer).
Gothen minskar och rocken kommer tillbaks istället.
Steampunk ökar, även burlesk/strippkläder.

•Senaste förändringarna i trender
Det alternativa ligger ofta ett steg före det vanliga modet eftersom modevärlden ofta hämtar
inspiration från dem.
Steampunk ökar
Färgerna förändras. Lila var modernt, nu klarblått (kan förändras snabbt, ex när en alternativ
modell byter hårfärg).
•Vart/hur marknadsför ni er
Mest online – man ska kunna klicka och sedan köpa annars går det inte (tidning etc. funkar
inte på det sättet). Annorlunda om man har en fysisk butik som folk kan ta en spårvagn till
och gå in i..
Communityn som helgon, likström och bilddagboken.
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•Hur stort geografiskt område når ni med hemsidan?
Mest Sverige, sen övriga Norden, sen Europa och sen resten av världen.

•Ni väljer att inte hålla ett stort lager – beror det främst på den bundna kostnaden, utrymme
eller flexibilitet? (Det mesta lagerhålls inte utan beställs in från leverantör en gång i veckan.)
Främst för att kunna variera sortimentet och ta in nya produkter. Det är inte heller hållbart
med allt i lager eftersom det tar för stor plats/kostnad också.
Vissa saker finns i lager, populära produkter och saker med få storlekar.

•Vilka produktgrupper tror ni marknaden efterfrågar/skulle ni vara intresserade av att ta in?
Enklare saker som toppar till låga priser (150-200) går alltid att sälja.
Steampunk accessoarer och smycken (Demonia skulle leverera men skjuter upp det hela
tiden).

•Vilka krav ställer ni på era leverantörer/deras produkter?
Mycket höga krav. Viktigast är snabb och bra kontakt (helst via mail) och pålitlighet i
leverans. De ska helst ha produkten i lager och skicka direkt.
Något som i stort sett ala leverantörer gör är att de inte säger till när inte sakerna finns i lager
utan skickar bara det de har.
Hade varit bra med några som producerade nya varor mellan de stora mässorna (4 st i
feb/sept)

•Vilket prispålägg lägger ni på produkterna?
Olika, dyrare produkter ger ett lägre påslag i procent.
Vi har 5 olika påslag för olika produkter och försöker marknadsanpassa priserna.
Rekommenderat utpris bryr vi oss inte om eftersom det inte är anpassat efter den svenska
marknaden och momsen.
•Vad är er åsikt om produkterna vi tar upp i arbetet, (målgrupp, säljforum, pris, stil)?
Damasker: pris runt 300 kr bra.
Förslag: knappar som dekoration men knäppning med dragkedja.
Strumpebandshållare: Saker som går att förändra är bra – möjlighet att byta dekoration nedtill.
Armvärmare
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Har ni ett set med ex. korsett/waspie/bälte också går det att ta ut högre priser. Bra med
storlekar som passar många. Vi gillar dragkedjor.
1Vilket/vilka alternativ tror du stämmer bäst in på målgruppens köpval:
Skinn:
... Positivt – ökar köpintresset
... Positivt – så länge priset inte är för högt
... Neutralt – det gör ingen skillnad
... Negativt – minskar köpintresset
X Annat = Både upp och ned, skinn betyder kvalitet för många men syntet är lättare att
fixa/sy i.
Ekologiska material:
... Positivt – ökar köpintresset
X Positivt – så länge priset inte är för högt
... Neutralt – det gör ingen skillnad
... Negativt – minskar köpintresset
X Annat = ordet ekologiskt är uttjatat. Skriv inte det på varan utan profilera företaget åt det
hållet istället (miljövänligt papper, körning m.m.)....eller skriv något annat istället.

2.Vad anser du ni och era kunder ser som viktigaste egenskaper vid inköp*
(1= oviktigt, 3= medel, 5= avgörande)
2.
Ni som inköpare
Era kunder
•Estetik/utseende.......................................5/5..................................5/5........
•
•Tillverkningsland.....................................2/2..................................0/1........
•
•Märke/namn.............................................1/3..................................0/3........
•Presentation/bild.......................................0/2..................................4/5........
•
•Kvalitet/hållbarhet....................................4/4..................................3/3........
•
•Pris............................................................4/4..................................4/4........
•
•Etik & Miljöpåverkan................................0/3.................................0/2........
•
•Färgval/storlekar........................................3/4.................................2/3........
•
•Leveranstid/säkerhet...................................4/5................................4/4........
•
•Sortimentsbredd..........................................3/3................................4/4........
*(Två personer svarade)
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Bilaga 2 – intervjuer butiksägare
Intervju för examensarbete

Datum:3/5

Namn: Anette
Butik/företag: Vera's Garderob
Målgrupp (ungefärlig ålder, intresse/stil, kön):
Ungdomlig, personlig, kvinnor (en liten avd. till män)
11. Vi ska produktutveckla tre produktgrupper i några olika stilar. Är det
någon av dessa som du eventuellt skulle vara intresserade av att ta in i
ditt sortiment? (kryssa på linjen)
•
Damasker
_X__
•
Strumpebandshållare
_X__
•
Halvhandskar/armvärmare_X__

12. Hur mycket tror du nedanstående faktorer påverkar kunden i sitt val av
köp, poängsätt med skala 1-5 ( 1= inte nämnvärt, 3= neutralt, 5 = mycket)
• Billigt pris
_4__
• Estetik/utseende _5__
• Färgval
_4__
• Ekologiska material _3__
• Kvalité/hållbarhet _3__
13. Har du märkt av några specifika förändringar i trender/ efterfrågan av
produkter i din butik det senaste året?
Lite större intresse för ekologiskt de senaste månaderna
Vintagetrenden ökar hela tiden

6

14. Nedan är en preliminär prissättning för varorna ut till kund. Poängsätt
ungefärligt med skala 1-5 ( 1= för billigt, 3= bra pris, 5 = för dyrt)
•
Damasker: 249 kr
_3__
•
Vintage damasker (~1945): 299kr
_3__
•
Strumpebandshållare: 249kr
_3__
•
Halvhandskar/armvärmare: 189kr
_3__
15. Vad är era villkor för återförsäljning av dylika produkter?
Kommissionsförsäljning
Produkten får vara i butiken 2-3 månader, sen stämmer man av och
inlämnaren erhåller 40-50%

16. Övriga kommentarer

Tack så mycket för hjälpen!
/Hanna Ågren och Sara Dahlqvist
Textil Produktutveckling, Textilhögskolan

6

Intervju för examensarbete

Datum:6/5

Namn: Agneta Warnlöf
Butik/företag: Charlston
Målgrupp (ungefärlig ålder, intresse/stil, kön):
15 år och uppåt. 30-tal till 70-tal
Herr/Dam
17. Vi ska produktutveckla tre produktgrupper i några olika stilar. Är det
någon av dessa som du eventuellt skulle vara intresserade av att ta in i
ditt sortiment? (kryssa på linjen)
•
Damasker
_X__
•
Strumpebandshållare
___
•
Halvhandskar/armvärmare_X__

18. Hur mycket tror du nedanstående faktorer påverkar kunden i sitt val av
köp, poängsätt med skala 1-5 ( 1= inte nämnvärt, 3= neutralt, 5 = mycket)
• Billigt pris
_5__
• Estetik/utseende _5__
• Färgval
_5__
• Ekologiska material _3__
• Kvalité/hållbarhet _5__
19. Har du märkt av några specifika förändringar i trender/ efterfrågan av
produkter i din butik det senaste året?
Har bara haft den här sortens affär i ett år

20. Nedan är en preliminär prissättning för varorna ut till kund. Poängsätt
ungefärligt med skala 1-5 ( 1= för billigt, 3= bra pris, 5 = för dyrt)
•
Damasker: 249 kr
_1__
•
Vintage damasker (~1945): 299kr
_1__
•
Strumpebandshållare: 249kr
_1__
•
Halvhandskar/armvärmare: 189kr
_1__
21. Vad är era villkor för återförsäljning av dylika produkter?
Second hand: kommission 50/50

22. Övriga kommentarer
Skulle vilja se lösa skinn/mocka-damasker för att få skor att bli stövlar
Har modevisning om ett par veckor och hade gärna haft med damaskerna om vi
hunnit få dem.

Intervju för examensarbete

Datum: 6/5

Namn: Janet Johansson
Butik/företag: Grothica
Målgrupp (ungefärlig ålder, intresse/stil, kön):
16-45 år, goth/metalstil, musikintresserade, mer tjejgrejjor men även killgrejjor
23. Vi ska produktutveckla tre produktgrupper i några olika stilar. Är det
någon av dessa som du eventuellt skulle vara intresserade av att ta in i
ditt sortiment? (kryssa på linjen)
•
Damasker
___
•
Strumpebandshållare
___
•
Halvhandskar/armvärmare_X__

24. Hur mycket tror du nedanstående faktorer påverkar kunden i sitt val av
köp, poängsätt med skala 1-5 ( 1= inte nämnvärt, 3= neutralt, 5 = mycket)
• Billigt pris
_3__
• Estetik/utseende _5__
• Färgval
_5__
• Ekologiska material _1__
• Kvalité/hållbarhet _5__
25. Har du märkt av några specifika förändringar i trender/ efterfrågan av
produkter i din butik det senaste året?
Mer efterfrågan på rocknroll och glamkläder och mindre goth. Jag tar dock inte in
det. Större efterfrågan på korsetter som jag tar in och säljer mer av.

26. Nedan är en preliminär prissättning för varorna ut till kund. Poängsätt
ungefärligt med skala 1-5 ( 1= för billigt, 3= bra pris, 5 = för dyrt)
•
Damasker: 249 kr
_3__
•
Vintage damasker (~1945): 299kr
_3__
•
Strumpebandshållare: 249kr
_3__
•
Halvhandskar/armvärmare: 189kr
_3__
27. Vad är era villkor för återförsäljning av dylika produkter?
Funkar både med kommission och vanliga inköp.

28. Övriga kommentarer
Kommentar: mycket broscher och viktorianskt. De unga har ändrat stil de senaste
åren.
Steampunk mycket på Internet

Intervju för examensarbete

Datum: 6/5

Namn: Mohamed
Butik/företag: Xplosion
Målgrupp (ungefärlig ålder, intresse/stil, kön):
Ungdomar, blandade alternativa stilar
29. Vi ska produktutveckla tre produktgrupper i några olika stilar. Är det
någon av dessa som du eventuellt skulle vara intresserade av att ta in i
ditt sortiment? (kryssa på linjen)
•
Damasker
_X__
•
Strumpebandshållare
_X__
•
Halvhandskar/armvärmare_X__

30. Hur mycket tror du nedanstående faktorer påverkar kunden i sitt val av
köp, poängsätt med skala 1-5 ( 1= inte nämnvärt, 3= neutralt, 5 = mycket)
• Billigt pris
_5__
• Estetik/utseende _5__
• Färgval
_5__
• Ekologiska material _5__ (det är ett plus även om det inte är avgörande)
• Kvalité/hållbarhet _5__
31. Har du märkt av några specifika förändringar i trender/ efterfrågan av
produkter i din butik det senaste året?
Mer färger, inte bara svart. Mer rockabilly / pin up.

32. Nedan är en preliminär prissättning för varorna ut till kund. Poängsätt
ungefärligt med skala 1-5 ( 1= för billigt, 3= bra pris, 5 = för dyrt)
•
Damasker: 249 kr
_3__
•
Vintage damasker (~1945): 299kr
_3__
•
Strumpebandshållare: 249kr
_3__
•
Halvhandskar/armvärmare: 189kr
_3__
33. Vad är era villkor för återförsäljning av dylika produkter?
Har inte mycket plats i butiken men kan lägga upp bilder på hemsidan..

34. Övriga kommentarer
-Se på konkurrenter, som Demonia
-Många stilar för tillfället, svårt att få många kunder
-Viktigt med leveranssäkerhet (därför väljer han stora företag)
-Vet vilka ni riktar er mot, ålder och stil
-Börja med att satsa på Internet och inte små butiker

Bilaga 4 – Budget och utvecklingskurva

