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Sammanfattning 

I vårat arbete har vi utformat en affärsplan för vår affärsidé. Tanken är att utarbeta en ny 

potentiell sportbutik i Borås stad där vi kan erbjuder den aktiva boråsaren det senaste modet 

inom sport & träningskläder av högsta kvalitet. Vårat företag ska svara för Borås bästa 

mode för ett aktivt liv. De frågor om vi har tagit ställning till och därefter arbetat utifrån är:  

Hur ser marknaden ut? Vilka konkurrenter finns det på marknaden? Finns det någon marknad för 

vår affärsidé. Vilka unika erbjudanden kan vi ge? Finns det någon lönsamhet? Dessa frågor ligger 

även till grund för vår marknadsundersökning. Vi har valt att avgränsa oss till Borås 

kommun och vårt mål är att nå ut till alla aktiva män och kvinnor med är intresserade av 

kläder med god modegrad och hög kvalitet. Med hjälp av Marknadsundersökningar, 

intervjuer, analyser samt egna idéer och reflektioner ska vi sammanställa resultaten och 

därifrån utgå ifrån om det finns en plats för vår affärsidé på Borås marknad.  
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1. Inledning 

Visst vill man klä sig snyggt och känna sig bra när man är på jobbet eller ute med vännerna? 

Vi känner samma sak när det kommer till träningen. En undersökning som vi gjorde på 

olika träningscentrum i Borås visade att mer än hälften tränar bättre när de känner sig 

snygga och 85%(51 av 60 personer) ville klä sig snyggt vid sportsliga aktiviteter. Vi håller 

med! Därför har vi valt att utforma en moderiktig sport och fritidsbutik i Borås. Gör en 

undersökning 

1.1Bakgrundsbeskrivning 

Sport har alltid varit en stor del av våra liv, från barnsben med fotboll och tennis tills idag 

då vi bland annat även ägnar oss åt löpning, golf och fitness. Innan vi flyttade till Borås 

bodde vi i Stockholm och Umeå, någonting vi har känt av sedan vi flyttade hit är att utbudet 

av sportkläder i Borås har varit väldigt magert. Det finns inte mycket variation och de olika 

sortimenten sticker inte ut ifrån varandra. Vi har länge diskuterat om att någon borde starta 

upp en ny sportbutik i Borås. Lite bättre interiör, lite roligare märken och mer variation är 

vad vi saknar. Utifrån dessa tankar kom idén om att göra detta till vårt examensarbete.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med vårt arbete är att utforma en affärsplan för vår affärsidé. Utifrån den hoppas vi 

kunna bedöma om denna idé skulle funka på dagens marknad i Borås. 

 

1.3 Problemdiskussion 

 

Att starta upp ett eget företag på dagens marknad är tuff, det är alltid förenat med en viss 

risk och det finns många fallgropar att se upp för. En del påstår att grunden till framgång är 

erfarenhet, vilket vi inte har, andra säger att nyckeln ligger inom än själv och motivationen 

till att vilja lyckas. Vi tror på en kombination av båda delarna. Visst behöver man ha 

erfarenheten, speciellt kanske gällande den ekonomiska delen vilka inte är vår starkaste sida. 

Men samtidigt måste vi alla börja någonstans, det som behövs är viljan och motivationen, 

för vill man inte så blir man inte.  

    

När man väl har bestämt sig för att startar upp ett företag så finns det många faktorer att 

hänsyn till, några av de viktigaste är marknaden och konkurrenter. Vi gjorde en 

undersökning där vi ville få en överblick på våra konkurrenter i Borås, vilken butik väljer 

konsumenterna? Det visade sig att 49% föredrar Intersport, 37% Stadium, 9% Team Sportia, 

1%  Sportex och 4% övrigt. Enligt vår undersökning är alltså Sveriges två ledande 

sportkedjor Intersport och Stadium boråsarnas favoriter. Detta är två väletablerade 

varumärken med mycket erfarenhet. Vi är väl medvetna om att vi ligger i nedkant på den 
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fronten dock har vi grunden, affärsidén och viljan för ett vinnande koncept. Vårat trumfkort 

är våra unika märken som inte finns överhuvudtaget på Borås marknad, vilket kan ge oss en 

lucka.  

Att sportbutikerna i Borås funnits ett bra tag och är väletablerade på marknaden är ingen 

nyhet, inte heller deras breda utbud. De har kvalitet till rimliga priser, vilket har bevisat sig 

vara ett vinnande koncept och som gör det svårt att konkurrera mot på marknaden. 

    

Vi vet att den typiska ”Svensson”, som gillar att fynda och ”Andersson, som inte är särskilt 

klädintresserad utan endast bryr sig om funktionalitet inte är våran kund. Dessa personer är 

lojala mot de mer väletablerade sportbutikerna som ligger i det undre prissegmentet. Vår 

typiska kund är ”Hanzon”, som gillar mode och som också är beredd att betala för det. Dock 

är alla dessa exempel extrema och många kunder befinner sig någonstans mellan Hanzon, 

Andersson och Svensson. Det är även den typen av kunder som vi måste övertyga om varför 

de ska handla hos just oss. Kan vi övertyga denna målgrupp och isåfall hur ska vi gå 

tillvägas? Vilka unika erbjudanden vi kan ge till dessa konsumenter? är det någonting som 

de övriga butikerna saknar som vi kan nyttja? något tomrum som vi kan fylla ut? Vilka 

svagheter har de övriga butikerna? Kan vi göra deras svagheter till våra styrkor? Vi tror att 

det som krävs är mycket kreativitet och att utmärka sig tydligt på marknaden, något som vi 

känner att de övriga butikerna inte gör och som vi ska försöka vara på. 
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1.4 Problemformulering 

Hur ser marknaden ut? 

 Vilka konkurrenter finns det på marknaden? 

 Finns det någon marknad för våran affärside? 

Vilka unika erbjudanden kan vi ge? 

Finns det någon lönsamhet? 

 

 

 

 

1.5 Avgränsningar 

Då vi arbetar inom en begränsad tidsperiod på tio veckor så finns det många delar som vi 

inte kommer hinna gå på djupet med. Våra avgränsningar ligger bland annat i att vi inte har 

någon erfarenhet av att starta butik. Den del som i dagsläget känns mest komplicerad är den 

ekonomiska biten eftersom vi inte vet vilka kostnader som är det normala när man startar en 

affärsverksamhet. Vi kommer inte räkna på alla nyckeltal som behövs för att starta upp ett 

företag, men vi kommer ta ut det mest väsentliga och arbeta utifrån dessa. Vi har valt att 

avgränsa oss till Borås området där vi valt att öppna butiken. Sortimentet har vi valt att 

avgränsa till sport/träningskläder och skor. När det kommer till vår målgrupp så har vi valt 

att avgränsa oss till idrottande män och kvinnor med modeintresse och relativt god 

ekonomi. Dock har vi inte riktat in oss på någon speciell åldersgrupp eftersom vi tycker att 

det är svårt att döma våra kunder efter ålder, där tycker vi att personligheten spelar den 

större rollen. 
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2. Metod 

Vi har under arbetets gång använt oss av kurslitteratur som vi har haft i tidigare kurser 

samt låneböcker om att starta och driva ett eget företag. Butikskommunikation- 1000 tips 

använde vi för att studera hur man med enkla medel kan påverka kundens köpbeteende. 

Marknadsföringen - modeller och principer har vi använt som ett verktyg för att hjälpa oss 

att strukturera upp vår idé och hur vi ska marknadsföra den. Ekonomin hför att kunna räkna 

ut olika kostnader i företaget och även kurslitteratur i företagsekonomi med 

nollpunktsvolym m.m. I Februari deltog vi i en ”starta eget” kurs som Drivhuset anordnade 

för att få mer kött på benen. Vi har också gjort två intervjuer med ett nystartat företag och 

ett företag med lång erfarenhet på marknaden. Vi kände att det kunde vara intressant att få 

ta del av både veteranen och nykomlingens syn på butiksinnehavandet. 

I vår utvecklade vi även en enkät som underlag till vår marknadsundersökning som gett oss 

en överblick om bland annat hur kundbehovet ser ut för vår affärsidé. Vi har sedan utifrån de 

svar vi fått, analyserat och sammanfattat hur marknaden ser på vårat koncept. 

 

2.1 Marknadsundersökning 

Som primärdata har vi valt att utforma enkätundersökningar för att samla in och 

sammanställa den attityd som finns gentemot sport och träningskläder i Borås. Utifrån 

dessa får vi en överblick om hur det idag ser ut på vår marknad. Den ena enkäten 

förespråkar träningskläder och den andra Sport & fritidskläder i allmänhet. Enkäterna är 

utvecklade på ett enkelt sätt så att kunderna snabbt skall kunna besvara frågorna utan att de 

tar upp deras tid. Fördelar med att göra på detta sätt är att lättare få en övergripande bild  

I Mars månad skickade vi ut vår första enkät gällande träningskläder. Detta gjorde vi på 

följande sätt: 

 Via facebook (Till vänner, bekanta och övriga kontakter bosatta i Borås kommun) 

 Utanför träningscentrum (Där vi lätt kunde finna vår målgrupp) 

 Inne i centrum (Där de konsumenterna befinner sig) 

I Juni månad skickade vi ut vår andra enkät gällande Sport & fritidskläder. Detta gjorde vi 

på följande sätt: 

 Via facebook 

 Inne i centrum 

Våra svar har vi sammanställt genom cirkeldiagram och beräknat svaren i procentandel. På 

så vis kan vi få en tydlig bild på resultaten av undersökningarna och utifrån det se om 

möjligheterna finns för vår butik på marknaden.  
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2.2 För- och nackdelar med metoder vid marknadsundersökningar 

Metoderna vi valt vid våra marknadsundersökningar har både sina för- och nackdelar, 

fördelarna med när vi frågade folk, de är gratis och går relativt fort att göra, vi har stått två 

dagar och de flesta var villiga att svara på våra frågor. Vi valde att stå utanför gymmen i den 

första undersökningen gällande träningskläder för att nå vår potentiella målgrupp för att se 

hur intresserade de var av vår idé. Hade vi inte gjort det urvalet utan frågat vilka som helst 

hade vi med största sannolikhet fått ett annat resultat. Vid den andra undersökningen 

gällande sportkläder frågade vi folk på stan, då det inte är endast de som tränar som 

använder sportkläder. 

Det negativa är att man undermedvetet kan lägga in subjektiva värderingar vid urvalet av 

respondenter, vilket kan göra resultatet skevt och inte stämmer med den verkliga bilden.  

Vi skickade även ut samma enkäter via det sociala mediet Facebook, fördelen med det var att 

vi snabbt fick in många svar utan att det krävde någon större ansträngning, nackdelen är att 

eftersom de flesta av våra kontakter där är i vår ålder och många är även studenter vilket 

gav en stor andel likritade svar.  

 Christensen m. fl. (1998) 

 

 

2.3 Intervju 

I vårt arbete har vi valt att använda oss utav två intervjuer, den ena med ett nystartat 

företag och den andra med ett företag som har lång erfarenhet inom branschen. Vi valde att 

intervjua det nystartade företaget för att få ta del av hur det är att starta upp ett nytt företag 

på marknaden och det erfarna företaget valde vi för att kunna få ta del av dess erfarenhet 

inom branschen. Av dessa intervjuer ville vi få ut konkreta tips och idéer, men också vilka 

fallgropar och varningstecken som man kan stöta på under resans gång.  

 

2.4 SWOT analys 

I vår utbildning har vi tagit del av en marknadsföringskurs där vi har jobbat med företag 

och dess marknadsföring. Vi valde att arbeta med företaget Intersport under denna kurs, 

vilket vi har använt oss utav som underlag för vår konkurrens och SWOT analys till vårt 

examensarbete. Vi har analyserat våra konkurrerande företag på marknaden genom att 

besöka deras butiker, pratat med personal och letat fakta via internet. Sedan har vi jämfört 

dem (vilka för- och nackdelar finns det?) och utifrån detta skapat en SWOT-analys om våra 

uppfattningar gentemot de konkurrerande företagen på marknaden.  
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3 Teori 

En teori är en modell som består av antaganden eller påståenden som förklarar händelser av 

olika slag.  

Här har vi samlat de teorier och modeller som vi använt oss av utformat våran affärsplan 

 

3.1Affärsplan   

Affärsplanen är en grund till att förverkliga en affärsidé. Syften med affärsplanen är att på 

ett tydligt och kortfattat sätt konkretisera den med ord och siffror, för att se om den är 

genomförbar eller inte.  

Innehåller: 

Affärsidé 

Mål  

Vision 

Marknadsplan 

Risker 

Lönsamhetsbedömning. 

 

3.2 Affärsidé 

Ett företags affärsidé beskriver hur de kombinerar marknadens behov med sin egna 

kompetens och resurser till en produkt så att den blir konurrenskraftig. Det ska framgå vad 

som är företagets styrka och vad som dör dem unika. 

Affärsidén ska ge svar på: 

 Vilket behov ska vi tillfredställa? 

 Men vilken produkt? 

 Vilken är målgruppen? 

 Med vilka resurser? 
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3.3 Marknadsplan 

Marknadsplanen är en del av den övergripande affärsplanen och fokuserar på kunderna. 

Ska ge svar på: 

 Vilka delar av marknaden ska man koncentrera sig på? 

 Vad gör företagets produkt annorlunda mot konkurrentens? 

 Hur ska produktsortimentet vara? 

 Vem ska påverkas och hur? 

 Hur ska produkten prissättas och distribueras? 

 

3.4 Marknadsundersökning 

En undersökning som görs i syfte att ta fram ett faktabaserat beslutsunderlag för att 

utveckla marknadsföringen. Vanligen är undersökningarnas respondenter en specifikt 

segment baserat på demografiska faktorer.  

 

3.5 Swot- analys 

En SWOT-analys är ett företagsekonomiskt planeringshjälpmedel och ger en överblick över 

företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot.  

Styrkor och svagheter är interna och företagsspecifika faktorer 

Möjligheter och hot är externa faktorer.  

Genom att använda sig av en SWOT –analys ser man vad som fungerar i företaget och vad 

man bör förbättra. Man gör en sådan analys på både det egna företaget och sina 

konkurrenter på så vis får man en uppfattning om vart man står i förhållande till dessa.  
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3.6 Marknadsföringsmix 

De 4 p’na är definierades av Philip Kotler och är ett av de vanligaste verktygen som 

marknadsförare använder sig av, den beskriver den strategiska positionen av en produkt på 

en marknad utifrån fyra faktorer, pris, plats och påverkan. 

 

Produkten – företagets kärna, ska tillfredställa kundens önskemål eller behov. 

Priset – vilket pris man ska sätta, viktigt att noga överväga prisstrategier ska man välja 

lågpris eller prestigepris? 

Plats – hur tillgänglig är man för kunden, förutom lokaliseringen på versamheten innefattar 

plats även hur tillgänglig man är för sin kund, kontaktmöjligheter och öppettider.  

Påverkan – aktiviteter som ska kommunicera produktens fördelar för att få kunden att köpa 

den. Vilka medel ska man använda för att påverka? 

 

 

3.7 Marknadsstrategi 

Grundläggande riktlinjer för hur företaget ska gå tillväga för att uppnå sina mål, vilka 

segment ska man rikta in sig på och på vilka sätt? 

 

3.8Positionering 

En marknadsterm för hur företaget vill att deras produkt ska uppfattas av marknaden, att 

hitta en plats i kundens medvetande.  

Det finns tre grundläggande positioneringsstrategier: 

 

 Produktledarskap- utformningen och kvaliteten på produkten är överlägsen och det 
främsta konkurrensmedlet. 
 

 Operativ lönsamhet företaget har en styrka i att nå ut till marknaden och finnas 
tillgängligt. 
 
 

 Överlägsen kundanpassning fokus på kunden och att dennes behov tillfredställs. 
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4. Resultat & analys 

4.1 Resultat av marknadsundersökning 

 

När det kommer till konsumtionen av sport och träningskläder så visar vår undersökning att de flesta köper 

sport & fritidskläder oftare än vad dem köper träningskläder. 19% av respondenterna köper sport & 

fritidskläder ofta medan 0% köper träningskläder ofta.  Detta är kanske inte så konstigt med tanke på att 

träningskläder är en sällanköpsvara och ofta bara används vid enstaka tillfällen som ex. vid löpning och gym. 

Sport och fritidskläder däremot framförs idag mer och mer som en livsstil. Det visas ofta på catwalks, vilket inte 

tidigare gjordes, samt i samband med modesammanhang m.m.  

 

 

Vår undersökning visar på att utbudet av träningskläder i Borås är relativt bra enligt respondenterna.  Behovet 

var överlag tillfredställt, dock fanns det en grupp som inte kände sig speciellt nöjda . När det kom till sport & 

fritidskläder var resultatet dock inte detsamma.  60% av våra respondenter tycker att utbudet  är relativt dåligt 

medan endast 1% kände sig tillfredställd. Detta visar på att det finns ett behov av sportkläder i Borås, samt ett 

visst behov av träningskläder. Att behovet inte var lika stort gällande träningskläder beror förmodligen på att 

de stora sportkedjorna täcker de flesta kundernas behov av träningskläder. Dock finns det ingen motsvarande 

butik gällande moderna sport & fritidskläder i Borås vilket gör att detta behov är större.  
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Vår undersökning visar på att varumärke spelar en viss roll både gällande sport och träningskläder. Resultatet 

var rätt sprida men de flesta låg på en medelnivå eller högre.  

 

 

    

När det kom till hur mycket våra respondenter var villiga att betala för sport och träningskläder var resultaten 

rätt olika. När det kom till sport & fritidskläder var 74 % villiga att betala 2000 kronor eller mer per år. När det 

kom till träningskläder var över hälften av våra respondenter inte villiga att betala mer än 1500 kronor. Detta 

beror förmodligen på att man ofta investerar i ett parti träningskläder och sedan använder dessa tills dem slits 

ut. Till skillnad från träningskläder som vi nämnt tidigare är sport & fritidskläder mer en livsstil som används 

vardagligt vilket gör att man spenderar mer pengar på dem och oftare. 
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Detta är våra respondenters sysselsättning, på båda undersökningarna visade det sig att väldigt få var 

arbetssökande, vilket är positivt.  

Enligt Engel’s lag, som är en observation inom ekonomi, så ändras människans köpkraft och köpmönster allt 

eftersom inkomsten ökar. Ju mer du tjänar desto mer pengar lägger du på att förverkliga bilden av dig själv, 

varför väljer man exempelvis en Ferrari framför en Volvo, det har ett symboliskt värde för oss. Eftersom vi 

mestadels tänkt rikta oss till en målgrupp som arbetar så är det även naturligt att de spenderar mycket pengar 

på ”onödig lyx” som till exempel en student inte kan unna sig i samma mängd. 
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4.3 SWOT-analys 

 

 

 

 

 

Stadium är ett av de mest väletablerade namnen på vår marknad vilket enligt oss ger dem en enorm 

styrka och trygghetsfaktor. Deras priser är konkurrenskraftiga och deras webbshop störst i Sverige, 

vilket säger en hel del om företaget. Dock är dem väldigt lika sina konkurrenter med samma tråkiga 

interiör och utbud vilket vi tycker sänker företaget ett snäpp. Stadium i Borås har dessutom deras 

enda butik positionerad i Knalleland (2,66km från centrum) vilket betyder att många människor som 

besöker centrum väljer bort Stadium framför ex Intersport som är positionerad mitt i stan och har 

ett likartat utbud. Dock driver det Sveriges största sportbutik på nätet vilket gör dem tillgängliga, 

men att e-handla har sina nackdelar eftersom man inte kan prova sig fram till de rätta storlekarna 

samt att det tar några dagar innan kläderna levererats. Det finns då  möjligheter för Stadium att 

starta upp en till butik i centrum, även en förnyad och förbättrad interiör skulle gynna företaget och 

möjligtvis locka fler kunder att handla hos dem. 
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Intersport är störst i Europa inom på vår bransch och är även dem ett väletablerat namn  med 

konkurrenskraftiga priser. Deras svagheter ligger i de likartade sortimenten som exempelvis 

konkurrenterna Stadium köper in. Att de inte har en webbshop gör dem även mindre flexibla på 

marknaden dock är de väldigt tillgängliga i Borås genom sin positionering i både Centrum och 

Knalleland. En möjlighet för Intersport att vidga sig ännu mer på marknaden vore att starta upp en 

webbshop. På så sätt kan man nå sina kunder dygnet runt, lätt och smidigt, detta skulle gynna 

Intersport enormt mycket och ge kunderna chansen att shoppa dygnet runt vilket förmodligen skulle 

gynna företaget. 
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Team Sportia är ett relativt känt företagsnamn. De påminner till viss del om de stora sportkedjorna 

men med mindre utbud och sortiment. Deras styrka ligger i deras cykelförsäljning vilket de stora 

kedjorna saknar. Dock säljer även konkurrenterna Sportex cyklar och till skillnad från dem har 

Team Sportia ingen webbshop, vilket placerar dem i litet underläge. Butiken är även placerat väldigt 

taskigt till (B-läge) som inte gynnar dem. Dock är de ett mer väletablerat namn än Sportex och 

skulle de placera sig i ett A-läge skulle de kompensera för Sportex hemsida, med tanke på att även 

Sportex har ett sämre läge.  
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Sportex är till skillnad från de övriga butikerna inte lika väletablerat på marknaden. Deras största 

inkomst är via cykelförsäljningen men i övrigt är utbudet av sportartiklar i butiken magert. 

Någonting positivt är deras hemsida som även är utrustad med en webbshop där man kan handla 

eller kolla in den senaste rean på cyklar med mera. Vi tycker dock att de kan bli bättre på att 

marknadsföra sig själva. Idag marknadsför de sig mest via Borås Tidning, vi tycker dock att de inte 

syns tillräckligt mycket jämfört med de övriga företagen i Borås. 
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Vår butik 
 

 

 

Att vara nya på marknaden kan vara både en styrka samt en svaghet. Det är ett nytt, främmande och 

spännande men samtidigt inte känt på marknaden vilket gör att vi inte är det företag som först 

kommer på tanke hos konsumenterna, därför krävs en hel del marknadsföring. En styrka är våra 

unika varumärken som inte finns på marknaden i Borås. Butiken är placerad i ett A-läge vilket ger 

oss bra möjligheter till att synas, dessutom har vi en ny och bra interiör till skillnad från de övriga 

butikerna. Vi har dock ingen hemsida/ webbshop eftersom vi är så pass nya på marknaden vilket kan 

vara en möjlighet till att utveckla senare. Vi ligger även i det övre prissegmentet vilket kan vara en 

svaghet, men med tanke på märke och kvalitet så borde detta inte vara ett problem.   
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4.4 Intervjuer om att driva en butik 

 

4.4.1Modefabriken 

Adam Höglund och Tobias Berggren öppnade den 16e April 2010 i år en ny modebutik i 

Borås stad som är belägen vid Stora Torget som ligger mitt i centrala Borås.  

Deras affärsidé utgår ifrån ”att vara den absolut bästa klädbutiken i borås med unika märken 

och det bästa modet”. De har valt ut märken som inte finns på marknaden, och även vissa 

märken som de vet att konsumenterna redan köper utav.. Både Adam och Tobias är 

uppväxta här och har jobbat inom branschen tidigare, då som butikschef och säljare i butiken 

Stuk. Dock kände dem att det var mycket som det själva skulle vilja ändra på och förbättra 

med butiken, det var den största anledningen till varför de valde att starta eget säger Adam.  

   Någonting man bör tänka på är att det tar mycket tid och energi att starta upp ett nytt 

företag på marknaden, mycket mer tid än vad man förväntar sig. Det är mycket som är 

svårt, exempelvis att bygga upp ett bra varulager och försöka lista ut vad som kommer att 

sälja, säger Adam. Det är även varulagret som kan bli ens fallgrop. Allt säljer inte, bygger 

du upp ett varulager så gör du alltid det med en viss risk poängterar Adam. Dock får man 

inte bli för negativ och inte heller vara rädd för att ta endel risker, man måste tro på att det 

kommer att fungera annars kommer man aldrig våga satsa.  

 Någonting som är bland det viktigaste som ny på marknaden är att marknadsföra sig, att 

synas på marknaden, Adam och Tobias har valt att marknadsföra sig via en heldel 

gratiskanaler som Facebook och bloggar. Det är rätt tight med budgeten såhär i början, 

därför har vi valt att nyttja så mycket gratis kanaler som möjligt, säger Adam. De har även 

annonserat i Borås Tidning dagen innan öppningen och en till annons vid första 

löninghelsgen.  

   I sommar ska Mode Fabriken öppna ytterligare en butik, dock kommer denna att ligga i 

Båstad. Anledningen till detta är att Borås töms på kunder vid sommartid, många åker till 

Båstad, dessutom har dem ingen butik med liknande koncept därborta, säger Adam. Han 

tror att det kommer gå smidigare att öppna butiken en andra gång då de har kommit in i det 

hela lite bättre. Det finns massor med småsaker vi kunde ha gjort annorlunda, sedan är det 

endel felbedömningar, plagg man trodde skulle sälja som inte gjorde det osv, säger han.  

Skulle jag ge råd till andra människor som funderar på att starta upp ett eget företag skulle 

det första vara att skaffa sig ett bra läge, det är allt! Syns du inte, finns du inte, säger han. 

Något annat som är viktigt är att snabbt hitta sin identitet, man ska nog vara lite dum i 

huvudet också, säger han och skrattar. Han försöker själv inte tänka på riskerna och bara se 

rakt fram mot målet. Man kan tycka och tänka vad man vill när det gäller att starta eget, 

men det är iallafall aldrig tråkigt, säger han slutligen. 

 



21 

 

 

4.4.2 Mattsons herrekipering 

Företaget Mattsons herrekipering är ett Aktiebolag som startade för ca 50 år sedan och var 

från grund och botten ett familjeföretag. Det togs över av Oscar Jacobsson och idag ägs och 

drivs det av Jüri Vermeets. Juri hade jobbat för Mattsons herrekipering som anställd i drygt 

10 år när han fick erbjudandet av Magnus Bengtsson (för Oscar Jacobsson) om att köpa 

butiken i November förra året. Han tackade ja.  

   I och med att butiken har existera i över 50 år så kändes det inte som vi tog någon risk när 

vi beslöt oss för att överta den, dock har vi bytt koncept, vi har tagit in andra varumärken, 

berättar Juri.  Vår strategi är tidlösa och stilrena kläder, kunderna hos oss behöver inte oroa 

sig för att plaggen de köper ska gå ur modet efter en säsong, här gör man säkra köp, säger 

han. Genom att sälja tidlöst mode så använder sig företaget inte heller av reor.  

Innan hade butiken endast kostymer och tillbehör, medan de idag även har plagg för andra 

tillfällen, exempelvis jeans som är mer casuall, dock följer allt en röd tråd.  

De har aldrig känt något större behov av att marknadsföra sig mer än vad de gjort tidigare 

eftersom företaget redan har byggt upp en kundklubb på omkring 2100 personer. Vi visste 

redan att behovet fanns, säger Juri. Vi  lägger ut ca 5% av våra intäkter på marknadsföring, 

det blir ca 200 000 kr om året, då genom annonser i Borås tidning och hotellbroschyrer samt 

utskick till kunderna i kundklubben, säger han. Webbshop är inget som känns aktuellt för 

företaget dock  har de planer på att starta en hemsida inom kort.  

Om jag skulle ge några tips till nyföretagare så skulle det nog vara att gå försiktigt framåt, 

man bör inte börja för stort och ta på sig för mycket, säger Juri. Avslutande säger han att 

kunskap och kommunikation är den viktigaste grunden, sen är känslan i butiken allt, att få 

ut rätt budskap och bli attraktiv på marknaden. 
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4.5 Konsumentbeteende 

 

Hur man skapar kundlojalitet 

Lojala kunder skapar förutsättningar för att nå långsiktig framgång, de flesta företag får 

merparten av sina intäkter av redan befintliga kunder, som upplevt att kundnyttan varit 

tillräckligt hög för att återkomma gång på gång. Ett företag som har många lojala kunder 

som väljer att alltid handla av dem stärker sitt varumärke på grund av sina kunder. Det är 

alltid billigare att sälja till befintliga kunder än att värva nya, det gäller att skapa en relation 

till kunden och utveckla den. Forskningar har visat på att ungefär en femtedel av kunderna 

står för fyra femtedelar av vinsten, det lönar sig med andra ord att behandla sina kunder väl 

och inte ta dem för givet. Belöna deras lojalitet och se till att varje kontakt är 

tillfredställande för kunden, vilket stärker relationen. För att få lojala kunder innebär att 

man måste välja bort mindre lönsamma, för inget företag förväntas tillägna olönsamma 

kunder lika mycket uppmärksamhet som man ger de lönsamma. De lojala kunderna får ta del 

av företagets erbjudanden och i gengäld ger de långsiktiga kassaflöden och 

rekommendationer till andra personer. (Kotler, 2003) 

 

Icke-kunder  

Många företag lägger ner stora resurser för att försöka värva så kallade ”icke-kunder”, 

sådana som kommer till affären men inte köper någonting, de försöker locka med förmåner 

för att de ska handla, följden kan dock bli att nästa gång de ska handla går de till 

konkurrenten för att ta del av dennes erbjudande istället. Blomqvist & Haeger (1996) 

 

Butikens läge 

Nyckeln till framfång i detaljhandelns marknadsföring är som de bevingade orden säger 

”location, location, location”. Att ett rätt läge som är i närheten av var din kundgrupp vistas 

är ofta avgörandet för om butiken ska bli framgångsrik eller inte. Rätt läge kan antingen 

innebära att butiken är placerad där det händer saker, där folk vistas och är inställda på att 

handla. Alternativ två är att om butiken är placerad utanför centrum måste den vara den 

enda i sitt slag som erbjuder det du gör. Att inneha ett a-läge kostar mer, men väljer du 

istället att spara pengar och lägga din butik i ett sämre läge kan du räkna med att du då 

istället måste marknadsföra hårdare för att komma upp i samma säljresultat som a-läget ger 

med sin positionering. Många återförsäljare menar till och med att med rätt läge behövs 

knappt någon marknadsföring (Hines & Bruce, 2007) 
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Skyltfönstret 

Skyltfönstret speglar företaget, det är ett säljverktyg och en viktig marknadsföringskanal 

och genom att utnyttja det utrymmet kan man locka in förbipasserande som egentligen inte 

tänkt besöka butiken. Det är väldigt viktigt att tänka på hur det ser ut utanför butiken, att 

det är rent och snyggt, att det under vintertid är ordentligt upplyst. Man kan även ha i 

åtanke att exklusivare butiker tenderar att visa färre produkter i skyltningen. Ekberg & 

Lohmander (2008) 

 

Kundservice 

I och med att kärnfunktionen av våra produkter och våra konkurrenters är mer eller mindre 

desamma, det vill säga, kläder att träna i, är en av de viktigaste källorna till vår framtida 

framgång differentiering, i vårt fall gäller det: designen på kläderna, butikens utformning 

och inte minst servicen, kontentan i kundorientering. Det extra viktigt att kundservicen är 

på topp och att alla i personalen är medvetna om och lever upp till principerna som gäller för 

kundservicen, ett sätt är att upprätta ett konkret dokument med klara instruktioner så att 

personaler vet hur de ska agera i olika situationer. Blomqvist & Haeger (1996) 
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5 Marknadsplan 

 

5.1 Affärsidé 

Vi erbjuder den aktiva boråsaren det senaste inom sport & fritid med kläder av högsta 

kvalitet. Vårt företag svarar för Borås bästa mode för ett aktivt liv. För oss är det personligt 

bemötande viktigt, samt att kunna shoppa loss i en inspirerande miljö.  

 

5.2 Yttre affärsidé 

I vår butik säljer vi noggrant utvalda märkeskläder för ett aktivare liv. Vi vill nå ut till 

aktiva män och kvinnor i alla åldrar som  är intresserade av att klä sig i god design och 

kvalitet. 

 

5.3 Inre affärsidé 

Genom våra goda kunskaper inom området mode, sport och hälsa ska vi som personal förse 

våra kunder med den absolut bästa personliga rådgivningen och servicen i Borås. Vi ska se 

varje enskild kund som en unik individ och finna lösningar samt att kunna inspirera till nya 

idéer.  Vårt jobb är att motivera våra kunder till ett mer aktivt liv i Borås. 

 

5.4 Mål 

Vårt finansiella mål är att nå en omsättning på 2,7 miljoner kr under det första året. En 

tanke är att ta in flera unika märken på Borås marknad om försäljningen av de befintliga 

varumärkena säljer bra. Vi vill även försöka utöka sortimentet på herrsidan, men tror att det 

är enklare att fokusera på damkläder i början och se om behovet av mer herrkläder infinner 

sig. När butiken kommit lite mer på fötter är tanken att vi ska öppna upp en hemsida där 

företagets affärsidé finns tillgänglig och även möjligheten till att kontakt oss via mail 

angående exempelvis frågor, förbättringar med mera. 
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5.5 Målmarknad 

Geografisk 

Vi riktar oss till människor som bor inom Borås kommun. 

Demografisk 

Vår målmarknad innefattar främst kvinnor men även män i alla åldrar med stadig ekonomi. 

 Psykografisk 

Vår målmarknad har en aktiv livsstil, är målinriktade, har en högre status och värderar hälsa 

och sport högt.  

Beteendemässig 

Vår målmarknad förstår värdet i att betala lite mer för en kvalitetsvara och är ofta först med 

det nya på marknaden.  
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5.6 Marknadsmix 

 Produkt 

Märkena i vår butik erhåller en hög kvalitet då våra textilier är anpassade för en aktiv 

livsstil, vårt sortiment är moderiktigt, färgglatt och unikt. Alla produkter har 14 dagars 

öppetköp, därefter gäller bytesrätt i upp till 30 dagar, allt för att våra kunder ska känna sig 

nöjda med våra produkter. 

  

Pris 

Med tanke på att vi är en exklusiv sportbutik så kommer våra priser att ligga i det övre 

prissegmentet. Vi kommer att använda oss av kontant och kortbetalning samt ta emot ''mitt 

i Borås'' presentkort. Första veckan som butiken har öppet kommer vi även att sänka 

priserna i hela butiken med 20% för att locka potentiella kunder.  

  

Plats 

Vår butik kommer att ligga på Österlånggatan mitt i Borås city, på så viss når vi lättare 

konsumenterna då de är ute för att handla. 

  

Påverkan 

Förutom att annonsera i Borås tidning kommer vi att samarbeta med olika lokala 

träningscentrum där stor del av vår kundgrupp finns. Vi hoppas även att vårt koncept 

kommer leda till ”mun-till-mun” marknadsföring, d.v.s. att nöjda kunder sprider ordet 

vidare. Eftersom att vi är positionerade så pass centralt i stan så måste vi även ha ett 

genomtänkt skyltfönster som marknadsföringskanal för att locka in kunder.  
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5.7 Företagsform 

Vi hade tänkt använda oss av aktiebolag som företagsform. Ett aktiebolag kännetecknas av 

att bolagsägarna i stor utsträckning saknar personligt ansvar för företagets åtaganden, 

visserligen brukar man inte klara sig helt utan ansvar vid en konkurs, men man är i alla fall 

bättre skyddad än vid någon av de andra bolagsformerna. Aktiebolaget kan företrädas av en 

eller flera personer i en styrelse, eller i vissa fall en verkställande direktör.  

Administrationen är tyngre än vid andra företagsformer, då det blir mer pappersarbete, fler 
regler att följa och fler åtaganden att göra, men fördelarna är att man som privatperson är 
bättre skyddad ekonomiskt och det är en klar skiljelinje mellan företaget och privatpersonen. 
Aktieägarna har inflytande och ekonomiskt ägande motsvarande antal ägda aktier. Den 1’a 
april i år sänktes minimikostnaden för startkapital för aktiebolag från 100 000 till 50 000, 
utöver de 50 000 som krävs för kapitalinsats för privata bolag har ägarna inget personligt 
ansvar för företagets skulder.  
 
För att aktiebolaget ska få registreras måste bolaget ha en revisor som är auktoriserad i ett 
större bolag, man måste upprätta bokslut och årsredovisningen ska sändas in till 
Bolagsverket för varje räkenskapsår.       
Lundén & Svensson (2001) 
 
 

 
 

Ägarnas ansvar för företagets skulder    Riskerar bara insatt kapital 

Kapital    50 000  

Hur många ägare / medlemmar krävs?   Räcker med, 1 person, fysisk eller juridisk 

Vem företräder företaget?   Styrelsen VD 

Krav på revisor   Minst 1 auktoriserad revisor 

Beskattning   Bolaget beskattas 
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Personalkostnader:  

2 ägare samt 1 extraanställd 

Bruttolön ägare: ca 20 000 kr/ägare 

Bruttolön extraanställd: ca 10 000 kr 

Arbetsgivaravgift ca 30%: 15 000 kr 

Personalkostnad/månad: 65 000 kr 

Personalkostnad/år: 780 000 kr 

 
Inventarier 

Kassaapparat: 15 000 kr 

Inredning: 50 000 kr 

Kassadisk: 5000 kr 

Totalt: 70 000kr 

 

Marknadsföring: 50 000 kr 

Intäkter 

Försäljning dam (60%): 1 728 000 kr 

 Försäljning herr (20%):  576 000 kr 

 Försäljning övrigt (20%): 576 000 kr 

 Totala intäkter: 2 880 000 kronor 

Utgifter 

Lokal 

Hyra 3000/m² 

Lokalens yta: 80m² 

(3000 x 80=240 000 ca 20 000 kronor/månad) 

Årlig kostnad: 240 000 kr 

 

Totala utgifter/år : 1 152 000 kronor 

Övriga kostnader: 

Förbrukningsmaterial, administration: 1000 kr/månad 

Förbrukningsmaterial, administration per år: 12 000 
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Nollpunktsvolym 

Vi behöver sälja 1920 st plagg per år till ett snittpris á 600kr per år för att 

täcka våra årliga kostnader på 1 152 000 kronor.  

1920/12=160 

160 plagg i månaden behöver vi sälja. 

 

Inköp av varor 

Vi räknar med att sälja ungefär 400 plagg per månad, vilket blir ca 13 plagg 

per dag,  vilket ger intäkt på 240 000kr i månaden och ett överskott på 

144 000kr/ månad och 1 728 000 kronor per år 

 

Genomsnittspriset per plagg vi säljer är ca 600kr, vilket ger ett inköpspris på 

ca 200 kr per plagg, inköpskostnad: 80 000 per månad 

 

 

Vinst 

Beräknad årlig försäljning: 2 880 000 kronor 

Beräknad årlig vinst: 1 728 000 kronor 
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5.10 Val av märken 

Vi har valt att använda oss av många varumärken som idag inte finns tillgängliga på Borås 

marknad. Bland dessa tillhör Lacoste, BjörnBorg, Henri Lloyd, Adidas Y3, Adidas by Stella 

Mccartney, American apparel och Puma Urban Mobility. Ingen av dessa varumärken har ett 

utbud snarlikt de andra, dessutom är alla väldigt egna i stilen vilket vi har tänkt på när vi 

valde ut dem. Vi har även bestämt oss för att använda oss utav Billabong, Craft och Rönisch 

som även de stora sportkedjorna i Borås använder sig utav. Dock har vi valt att nyttja deras 

mera kulöra och utstickande plagg i kollektionerna vilket de andra butikerna ofta väljer bort 

framför mycket bas i svart, vitt och grått. 
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5.11 Textilier och material 

Träningskläder är ett samlingsnamn för kläder som är speciellt utvecklade för fysisk 

aktivitet, de kan ha effekter som t.ex. vara vattenavvisande, material som andas eller har 

extra låg materialvikt. Tyvärr är träningskläder av hög kvalitet ganska kostsamma, men 

investerar man i ett kvalitets -set så håller kläderna i längre utsträckning än kläder som inte 

är utvecklade för ändamålet, och på så vis behöver man inte köpa nytt lika ofta. I vår butik 

tänkte vi ha både Active wear och Sports wear. Active wear är kläder man använder när 

man utövar idrotten, kläderna är indelade efter sportaktivitet t.ex. Golf, cykling, skidor eller 

klassiska inomhus gymkläder. Sports wear är fritidskläder man kan använda till och från 

gymmet, eller hemma i tv-soffan. 

Efter ett intensivt träningspass har kroppen producerat en ansenlig mängd svett, vilket är 

en bekräftelse på att du gjort en bra prestation, men använder du inte funktionskläder 

anpassade efter din träningsform stannar svetten kvar på kroppen och täpper igen porerna, 

vilket leder till att kroppstemperaturen stiger, kläderna blir blöta, tynger ner och försämrar 

din prestation. Funktionskläderna skapar ett mikroklimat som ligger till grund för en 

optimal prestation. Många kläder är speciellt anpassade efter vissa rörelseformer, att 

utveckla den optimala produkten är en hel vetenskap. Olika grenar har olika krav men 

gemensamt för de flesta är att de kräver god fukttransport, hög rörelsefrihet samt låg 

materialvikt.  

Idag är det syntetfibrer som dominerar i funktionsmaterialen på våra träningskläder, det är 

kostgjorda fibrer som är skräddarsydda för att passa de tuffa krav som ställs på dem. 

Ett material som andas suger inte bara upp fukten från huden, utan transporterar även ut 

den till ytan på plagget, genom små porer, där den kan avdunsta, på så vis hålls kroppen torr 

och mindre energi ödslas än när kroppen är svettig. Den funktionen kan uppnås på flera sätt, 

antingen via en enskild fiber eller via ett kombinationsmaterial. Coolmax är ett exempel på 

ett material som blir allt vanligare, det består av sex kanaler som transporterar bort fukten 

till utsidan av plagget. Ett exempel på kombinationsmaterial är Gore Next2Skin, N2S, längst 

in mot kroppen finns det en ruggad yta med kraftig absorptionsförmåga som suger upp 

svetten. Nästa lager transporterar ut svetten till utsidan av plagget där den avdunstar. 

Dagens innovativa material är inte bara fukttransporterande, det finns även material som är 

självrenande, som motverkar dålig lukt, ett sätt är att väva in tunna silvertrådar i materialet 

vilket gör det till en ogästvänlig miljö för bakterier och mikroorganismer. En annan 

funktion som är på frammarsch är ventilation, Nikes material Sphere är ett sådant, när 

materialet suger åt sig fukten så ökar det i volym, håligheterna mellan fibrerna blir större så 

att ventilationsförmågan ökar och fukttransporten blir snabbare. När plagget sedan torkar 

återfår det sin ursprungliga form.  

Tillgänglig: < http://www.friskispressen.org/fp5-05/html/klader.html> 

http://www.friskispressen.org/fp5-05/html/klader.html
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5. 12 Marknadsföring  

Marknadsföringsarbetet går ut på att identifiera marknadens behov, i vårt fall har vi 

identifierat att Borås behöver en återförsäljare av trendiga träningskläder, och utifrån dessa 

behov ta fram en konkurrensduglig produkt, alltså vår butik. Vi utvecklade en 

enkätundersökning för att ta reda på om det fanns ett sådant behov som vi kunde 

tillfredställa genom en sådan butik och vi kom fram till att det fanns intresse för det. När det 

kommer till promotion tänkte vi använda oss av så många kanaler som möjligt, vet inte folk 

om att vi finns kommer de följaktligen inte heller handla av oss. 

 

De metoder vi tänkte använda oss av är: 

Direktmarknadsföring - om det är möjligt att via gymmen mot någon slags motprestation 

få ta del av deras kundregister och marknadsföra oss till dem. 

Salespromotion – säljstödjande åtgärder, är ett vanligt knep är att försöka förmå kunden 

att köpa fler exemplar av samma produkt, det fordrar förvisso att kunden kommit en bit in i 

köpprocessen men är ofta väldigt effektivt. Salespromotion kan även vara, rabattkuponger, få 

en produkt utan extra kostnad vid ett köp 

Public relations- att få olika media att bevaka det som händer i företaget, du får 

kostnadsfritt positivt utrymme i media, det förstärker varumärket och är ett av de 

effektivaste verktygen man kan använda. 

Events – att det händer saker och ting runt företaget genom ovanliga aktiviteter är ett bra 

sätt att skaffa sig gratis publicitet, och till följd av det så skrivs det om oss i tidningarna och 

folk bloggar om det etcetera. 

Annonsering - det mest traditionella sättet att marknadsföra sig på, att betala för utrymme i 

media, så länge man håller sig inom ramarna för marknadsföringsreglerna så kan företaget 

förmedla vad de vill utan att någon invänder, dock gäller det att få mottagarna att ta till sig 

budskapet, många är idag väldigt avtrubbade och byter tillexempel kanal när det är reklam 

eller bläddrar raskt förbi annonserna i tidningen utan att ta någon notis om dem. 

Samarbeten med andra företag – genom att samarbeta med ett annat företag och sprida 

deras budskap så kommer de att göra samma sak för dig, som vi tänkte samarbeta med en 

gymkedja, kanske erbjuda rabatt på medlemskapet om du köper hos oss för en viss summa, 

ha deras logotyp synlig i vår butik m.m. och i gengäld kan de marknadsföra oss för sina 

kunder. 

Det finns alltså många sätt att marknadsföra sig på, men det är viktigt att marknadsföringen 

stämmer överens med vad kunden egentligen får, produktens prestanda eller tjänsten som 

marknadsförs får vara överdriven, eller förpackningarna vilseledande, om ett företag 

ständigt håller mer än vad de lovar kommer de till slut tappa kundernas förtroende och det 

kommer sprida sig snabbt.  



36 

 

 

6 Slutsats 

Syftet med arbetet var att skapa en affärsplan och försöka ta reda på om den skulle fungera i 

praktiken. Vi tror på vår idé och har slutligen kommit fram till att det finns plats på 

marknaden för denna. Vår marknadsundersökning visade att det fanns ett visst behov av 

träningskläder och ett stort behov av sportkläder. De respondenter (28 %) som inte kände 

sig tillfredsställda av utbudet gällande träningskläder tror vi saknar mer utstickande plagg 

gentemot de bassortiment som redan finns i Borås, där kan vi tillgodose med våra kulöra och 

mer utstickande sortiment. Dock ligger största fokus på sport & fritidskläder, där även det 

största behovet visade sig vara. Genom att använda oss utav 7 unika märken som idagsläget 

inte finns i Borås har vi ingen konkurrent med liknande koncept  och skaffar oss en unik 

position, vilket gör oss starka på marknaden.Vi har endast räknat på de mest grundläggande 

nyckeltalen för att få fram ungefärliga siffror på tänkbar kostnader för att driva företaget. 

Lönsamheten för vår butik kommer enligt våra beräkningar vara cirka 1,5 miljoner kronor 

efter ett år.  

 

6.1 Egna reflektioner 

Det har varit ett stort projekt att genomföra detta examensarbete, kanske lite större än vad 

vi först räknat med, det har krävts stort engagemang och mycket disciplin. Vi insåg nog inte 

från början hur många aspekter det var att bearbeta vid detta ämnesval, på sätt och vis har 

det varit positivt att det aldrig varit brist på ämnen att skiva om, det svåra med det har dock 

varit att välja ut de delar som verkat mest väsentliga, vad ska vi ta med och vad ska sållas 

bort? Då det var första gången vi skrivit en b-uppsats, det har dock varit en väldigt lärorik 

upplevelse. Målet med att utveckla denna affärsplan var att undersöka om det skulle fungera 

på marknaden i Borås och hur vi skulle gå till väga för att lyckas. Vi tror att en butik med ett 

sådant koncept skulle kunna fungera men för att den skulle bli framgångsrik måste varje 

aspekt såsom sortiment, kundupplevelsen och servicen, vara på topp för behålla 

kundgruppen. 
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7. Källkritik 

 

Litteratur 

De böcker vi valt är både rent faktabaserade och en del är uppbyggda runt teorier och 

filosofier, dessa är sekundärkällor. Äldre litteratur har använts men vi anser ändå att 

informationen vi valde från dem fortfarande var relevant och tillförlitlig. Det var svårt att 

välja vilka böcker vi skulle använda oss av då det finns så stort urval och det inte är det 

lättaste att veta vilka böcker som lämpar sig bäst för vårt ändamål, dock har vi fått 

litteraturtips från vår handledare Jonas Larsson.  

 

Intervjuer 

Vi intervjuade två privatpersoner, dels Jüri Veermets med lång arbetslivserfarenhet och dels 

Adam Höglund som är relativt nytillkommen i branschen. Jüri hade stor kunskap om 

branschen och delade med sig av erfarenheter om sitt yrkesliv Adam som förvisso hade 

arbetat i butik sedan tidigare, men just startat en egen butik, litade mycket på sin egen 

intuition. Vi anser att intervjuerna vi gjort är tillförlitliga, de personer som vi intervjuade är 

insatta i branschen och gav oss en realistisk bild om hur den såg ut och fungerade.  

 

Marknadsundersökningar 

Vi gjorde två kvantitativa undersökningar med ett urval på 100 personer vardera, av båda 

könen i blandade åldrar, vi anser att det är tillräckligt många respondenter för att ge en hög 

reabilitet. Man får en klar bild över hur respondenterna har svarat och en relativ bild för hur 

marknaden ser ut, dock måste man fråga ett ganska stort urval för att den ska anses som 

tillförlitlig. 

 

Internetbaserade källor 

Som komplettering till de litterära källorna har vi använt oss av Internet, vi är medvetna om 

att  det kan vara riskabelt att använda källor från Internet då man många gånger inte säkert 

kan veta vem som har står för informationen men vi har använt oss av hemsidor som vi 

ansett vara tillförlitliga som varumärkenas hemsidor och faktainriktade hemsidor inom 

ämnena träningskläder och ekonomi 
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Källförteckning 

Internet 

Craft 

http://www.craft.se/sv/livet-paa-craft.html 

http://www.thebikeshopge.com/images/Clothing/Craft/craft_logo.gif 

Adidas Stella Mccartney 

http://www.adidas.com/campaigns/y-3/aw09/index.asp?country=se 

http://www.fragrancex.com/products/_bid_Stella--Mccartney-am-cid_perfume-am-

lid_S__brand_history.html  

http://www.stylemanila.com/wp-content/uploads/2009/04/adidas-by-stella-mccartney-

logo.jpg 

Y3 

http://www.adidas.com/campaigns/y-3/ss10/default.aspx?country=se#/yohji 

Rönisch 

http://se.rohnisch.com/pages/brand-story-

1http://3.bp.blogspot.com/_5r6lbOEziak/SwG77mDt24I/AAAAAAAAHLE/_HNT6tTx7

9M/s400/logo.png 

American apparel 

http://www.americanapparel.net/intl/sweden.html 

http://se.zoovillage.com/store/ourbrands.asp?Show=K 

http://www.rewls.com/wp-content/uploads/2009/11/americanapparel.jpg 

Puma urban mobilty 

http://www.cafe.se/?id=673425 

http://changeswithinme.files.wordpress.com/2009/08/puma-urban-mobility-hussein-

chalayan01.jpg 

 

Henri Lloyd 

http://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Lloyd 

http://se.zoovillage.com/store/ourbrands.asp?Show=F 

http://www.craft.se/sv/livet-paa-craft.html
http://www.adidas.com/campaigns/y-3/aw09/index.asp?country=se
http://www.fragrancex.com/products/_bid_Stella--Mccartney-am-cid_perfume-am-lid_S__brand_history.html
http://www.fragrancex.com/products/_bid_Stella--Mccartney-am-cid_perfume-am-lid_S__brand_history.html
http://se.rohnisch.com/pages/brand-story-1
http://se.rohnisch.com/pages/brand-story-1
http://www.americanapparel.net/intl/sweden.html
http://se.zoovillage.com/store/ourbrands.asp?Show=K
http://www.cafe.se/?id=673425
http://changeswithinme.files.wordpress.com/2009/08/puma-urban-mobility-hussein-chalayan01.jpg
http://changeswithinme.files.wordpress.com/2009/08/puma-urban-mobility-hussein-chalayan01.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Lloyd
http://se.zoovillage.com/store/ourbrands.asp?Show=F


39 

 

http://jilltankar.blogg.se/images/henri_lloyd_1204209104.jpg 

Lacoste 

http://www.wolfhound.se/Page/Brands 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lacoste 

Stadium 

www.Stadium.se 

Eniro.se  

Intersport 

www.intersport.se 

Team Sportia 

www.Teamsportia.se 

Sportex 

www.sportex.se 

http://www.träningskläder.org/ 

http://www.sport-tiedje.se/bekleidung.html 

http://www.smartson.se/index.aspx?id=39133 

http://www.friskispressen.org/fp5-05/html/klader.html 

http://www.dustin.se/pd_5010374989.aspx 

http://www.bolagsverket.se/vill_du/starta_foretag/ab/index.html 
http://www.docstoc.com/docs/22973384/Kotler 

http://www.tornfalken.se/crm_a3.asp 

http://www.driva-eget.se/kalkyl/lonekalkyl/ 

http://www.esbri.se/referat_visa_b.asp?id=86 

 

 

 

 

http://www.wolfhound.se/Page/Brands
http://www.intersport.se/
http://www.teamsportia.se/
http://www.sportex.se/
http://www.sport-tiedje.se/bekleidung.html
http://www.docstoc.com/docs/22973384/Kotler
http://www.tornfalken.se/crm_a3.asp
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