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Abstract  
 
Title: Differentation – a conclusive factor? 
- An essay about the profile assortment of Blåkläder 
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Background and problem discussion: The market of profile clothing consists of different 
actors; companies that only produce profile clothing and companies that produce both 
profile clothing and work wear. A common issue in the profile market is how companies 
choose to profile their company. There are many products in the clothing industry that could 
act as profile clothes. That is why the market for profile clothing today is fragmented. 
Because of the large amount of actors it is important to find new ideas and solutions for 
companies to develop their assortment of profile clothing. The starting point of this paper 
was to give suggestions and describe how a future range of products for Blåkläder would 
look like.  
 
Purpose: The purpose of this paper was to study and analyze the profile assortment of 
Blåkläder. Moreover the purpose was also to analyze how to use product differentiation to 
develop the assortment. We also wanted to give Blåkläder suggestions regarding how to 
develop their profile assortment. 
 
Method: This paper has been based on a qualitative research. The empirical research 
consists of interviews with competitors of Blåkläder. The paper also includes a research 
with final costumers.  
 
Theoretical frame of reference: To achieve the purpose of this paper we have used 
several models and theories; the five forces (Porter), competitor analysis, product concept 
model and a swot-analysis.  
 
Analysis and conclusions: The conclusion presents possibilities for Blåkläder regarding 
how to develop their profile assortment. We believe that product differentiation is one of 
the most important steps in this process. It is critical for Blåkläder to find a unique concept 
and to find a main thread through the assortment. The result from our survey shows that 
there is a demand for more fitted profile clothing. Furthermore, companies regardless of 
what kind of industry they are in can apply differentiation in the work to develop an 
assortment.  
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Sammanfattning 
 
Titel: Differentiering – en avgörande faktor?  
            - En studie om Blåkläders profilsortiment 
 
Författare: Ebba Hasselström, Sofie Bengtsson 
 
Examinator: Sven-Erik Hänel 
 
Handledare: Magnus Bratt, Lars Hedegård 
 
Uppdragsgivare: Blåkläder 
 
Datum: 2010-05-26 
 
Nyckelord: Blåkläder, profil, konkurrensfördel, produktdifferentiering, sortiment 
 
  
 
Problembakgrund: Marknaden för profilkläder består idag av många aktörer, företag med 
fokus på enbart profilkläder och företag som huvudsakligen fokuserar på yrkeskläder. Det 
skapas en viss problematik inom profilbranschen som ligger i hur företag väljer att profilera 
sitt företag. Kläder som skulle kunna fungera som profilplagg finns tillgängligt i hela 
konfektionsbranschen och detta leder till en stor och splittrad profilklädesmarknad. Då 
aktörerna är många och därmed också företagens val av profilering blir det alltmer viktigt för 
företag att hitta nya idéer och lösningar för att följa med i konkurrensen. Uppdraget och 
utgångspunkten i studien har varit att redogöra hur en framtida utveckling av 
konfektionsföretaget Blåkläders profilsortiment skulle kunna se ut.  
 
Syfte: Vårt övergripande syfte med studien är att undersöka och kartlägga Blåkläders 
profilsortiment. Syftet med uppsatsen är även att undersöka hur man kan använda 
differentiering som ett verktyg vid sortimentsutveckling samt att ge förslag till hur Blåkläders 
profilsortiment kan utvecklas. 
 
Metod: Studien har utförts genom en kvalitativ undersökning. Vårt empiriska material består 
av intervjuer med konkurrenter för att granska hur företaget Blåkläder står sig gentemot dessa. 
Vidare har vi gjort en undersökning med slutkunder där slumpvis utvalda företag tillfrågats. 
 
Teoretisk referensram: Vi har valt att använda oss av olika modeller och teorier för att 
kunna uppnå studiens syfte; Porters femkraftsmodell, konkurrentanalys, 
produktkonceptmodellen samt Swot-analys.  
 
Analys och slutsats: Studiens slutsatser visar att de belysta företagens profilsortiment 
innehåller liknande produkter, men skiljer sig åt vad det gäller design, bredd och paketering av 
sortimentet. Företaget Fristads har valt att benämna sortimentet med ett eget varumärkesnamn 
och skapat en tydlig differentiering på marknaden. Björnkläder har också valt att namnge delar 
av sortimentet, men de har inte gjort en tydlig paketering av sortimentet. Utifrån studiens 
resultat presenterades möjligheter för Blåkläder att utveckla sitt profilsortiment. Möjligheter 
såsom att göra en tydligare produktdifferentiering, att skapa ett unikt koncept som skiljer sig 
från konkurrenter, hitta kärnan och en röd tråd i sortimentet, och skapa plagg med bättre 
passform då detta efterfrågas av slutkunderna. Företag kan, oavsett i vilken bransch man 
verkar, tillämpa differentiering som ett verktyg vid sortimentsutveckling.  
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Förord 
 
Uppsatsen är en kandidatuppsats som har skrivits under våren 2010 på instutionen 
Textilhögskolan i Borås. Studien har varit mycket lärorik och givit oss nya kunskaper.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till Blåkläder som har givit oss möjligheten att utföra detta 
examensarbete. Vidare vill vi tacka de respondenter som har tagit sin tid att hjälpa oss med 
intervjuer.   
 
Uppsatsen avslutar våra tre år på Textilhögskolan. Vi vill tacka varandra för ett gott samarbete 
och slutligen vill vi tacka våra handledare Magnus Bratt och Lars Hedegård som har hjälpt oss 
med kommentarer under arbetets gång.  
 
Tack! 
 
Maj, Göteborg 2010 
 
Ebba Hasselström, Sofie Bengtsson 
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1. Introduktion 
 
I det inledande kapitlet presenteras ämnet och bakgrunden till problemet som i sin tur leder 
läsaren fram till problemformulerigen. Vidare presenteras studiens syfte, avgränsningar och 
slutligen uppsatsens disposition.  
 
 

  1.1 Inledning  
 
Redan i starten av examensarbetet var vi överens om att vi ville skriva en studie om 
affärsutveckling inom ett textilföretag. Vi fick kontakt med företaget Blåkläder AB – en 
produktutvecklande varumärkesleverantör och en av Sveriges största tillverkare av yrkes- och 
profilkläder. Företaget gav oss i uppdrag att utvärdera det egna profilsortiment för att se hur 
en framtida utveckling av konceptet skulle kunna se ut.  
 
Profilkläder kan användas på många olika sätt och kan ha fler olika syften, men används ofta 
som ett sätt att förmedla ett budskap. Det kan handla om att kommunicera med marknaden 
genom varumärke, kvalitet, design och färg med själva klädesplagget eller budskapet runt 
omkring.1 
 
New Wave Group, som är ett av Sveriges mest lönsamma företag inom profilklädesbranschen 
definierar profilkläder enligt följande:2  

 
”Promotional and corporate clothing is clothing that is used internally and externally, to 
support or enhance the company’s or organisation’s market position and sharpen its 
competitive edge” 3 

 
 
  1.2 Bakgrund  

 
Den svenska marknaden för profilkläder har vuxit starkt ända sedan 1990-talet och i 
förhållande till invånarantal är den svenska profilklädesmarknaden störst i Europa. 
Anledningen till att man väljer att använda profilkläder kan variera ganska stort. I boken 
Profile Management menar författarna att företag använder profilkläder för att kommunicera 
ett specifikt budskap till en särskild utvald målgrupp, att man vill uppnå god laganda i 
företaget, stärka sitt varumärke eller använda det till gåvopresenter. Det är även vanligt att 
företag väljer att använda profilkläder vid särskilda events som ett sätt att marknadsföra sig 
själva, låta personalen klä sig enhetligt och på så sätt skapa en gemenskap.4  
 
Profilkläders betydelse kan i flera sammanhang vara en väsentlig del i företags 
kommunikation med marknad och kunder. Att ha enhetlig klädsel och bära företagets 
logotype kan också innebära motivation och känslan av tillhörighet för personal, vilket i sin 
tur kan leda till en bra sammanhållning. Likartad klädsel kan också vara ett sätt för att 
exempelvis få kunder i en säljsituation att förstå vem som ansvarar för olika avdelningar eller 
områden i ett särskilt företag. Profilkläderna kan på så sätt skapa en trygghet hos kunden.5 
Eftersom profilkläderna är till för att kommunicera, är det ytterst viktigt att som företag ta 

                                                           
1 http://www.strategiskpresentreklam.se/pdf/PROFILKLADER_profilkl.pdf (2010-04-15 klockan 14:31) 
2 http://www.ey.com/SE/sv/About-us/Entrepreneur-Of-The-Year/Awards-and-events/EOY-Tidigare-vinnare-
Torsten (2010-04-15 klockan 14.55) 
3 Jansson T, Sjöling Ö, Carlsson H, Profile Management, 2003, sidan 30 
4 Jansson T, Sjöling Ö, Carlsson H, Profile Management, 2003, sidan 32, 111-113 
5 Jansson T, Sjöling Ö, Carlsson H, Profile Management, 2003, sidan 114-115, 127 
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reda på vilket budskap man vill signalera för att lättare kunna definiera användningsområde, 
men också målgrupp.6  
 
Marknaden för profilkläder är idag mycket stor och bred. Det är vanligt förekommande att 
företag som verkar inom profilklädesbranschen även arbetar med funktions- och/eller 
arbetskläder. Kombinationen att både distribuera arbetskläder och profilkläder har visat sig 
vara lönsamt då många företag kombinerar att köpa in arbetskläder och profilkläder för att 
exempelvis kunna sätta sin logotype på kläderna. Som distributionsföretag av profilkläder 
finns det ett antal viktiga faktorer att ta hänsyn till vid utvecklandet av sitt sortiment. Det är 
framförallt viktigt att företaget utarbetar en så kallad nulägesanalys. Man bör dels göra en 
granskning av företaget och dels klargöra bilden av företagets marknadsprofil, varumärke 
samt positionering på marknaden. Vidare bör företaget undersöka kundens 
marknadskommunikation samt försöka skapa en förståelse kring företagets kunskap om 
profilkläderna.7 
 
 

  1.3 Problembakgrund  
 
Under vår studietid har vi fått förståelse för företags uppbyggnad, arbete och utveckling av 
sina verksamheter. Affärsutveckling är ett brett ämnesområde med många olika innebörder. 
Vi tog kontakt med företaget Blåkläder som presenterade sin verksamhet och sina 
affärsstrategier för oss. Blåkläder är ett företag som kontinuerligt arbetar med affärsutveckling 
inom olika plan. Företaget hade uppmärksammat brister i sitt profilsortiment. Vi såg därmed 
möjlighet att studera olika strategier inom affärsutveckling och implementera dessa i 
Blåkläders profilsortiment.  
 
Företaget har uppmärksammat att konkurrensen på profilklädesmarknaden ständigt ökar och 
att det krävs nya strategier för att vinna marknadsandelar. Det finns en viss problematik inom 
profilklädesbranschen vilken ligger i hur företag väljer att profilera sig. Då kläder som skulle 
kunna fungera som profilplagg finns tillgängligt i hela konfektionsbranschen leder detta till en 
stor och splittrad profilmarknad. Det blir därför allt viktigare för profilföretag att hitta nya 
idéer och lösningar för att vara konkurrenskraftig.  
 
Blåkläder ställer sig undrande till hur en framtida utveckling av profilsortimentet skulle kunna 
se ut. Vi fick i uppdrag att granska och utveckla företagets profilsortiment i en studie inom 
affärsutveckling. För att kunna utföra studien finns det olika undersökningsområden att 
granska. Ett förslag är att noggrant undersöka hur Blåkläders arbetsklädessortiment säljer och 
vad kunder till dessa efterfrågar. Ett annat förslag att vi skulle kunna granska hur företag 
väljer att köpa sina profilkläder och varför de väljer att köpa av ett särskilt märke eller företag.  
En metod är att undersöka företagets produktdifferentiering, det vill säga hur en produkt 
särskiljer sig gentemot övriga produkter i ett sortiment eller gentemot konkurrenters 
produkter. Ytterligare ett förslag är att undersöka profilklädesmarknaden. På så sätt kan vi 
skapa en djupgående bild av hur såväl företaget Blåkläder som deras konkurrenter står sig i 
denna. Vi kan undersöka företags produktsortiment för att kunna analysera dessa. Vi skulle på 
så sätt kunna skapa en tydlig bild av de ovannämnda delområdena vilket innebär att vi kan 
undersöka hur Blåkläder kan utveckla sitt profilsortiment. 

   
 
   

                                                           
6 Jansson T, Sjöling Ö, Carlsson H, Profile Management, 2003, sidan 115 
7 Jansson T, Sjöling Ö, Carlsson H, Profile Management, 2003, sidan 113 
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  1.4 Problemformulerig 

 
Utifrån problembakgrunden utformades följande problemformulering: 
 
Hur kan Blåkläder utveckla sitt profilsortiment med avseende på konfektionsprodukter genom 
differentiering? 
 
 
1.5 Syfte 
 
Vårt övergripande syfte med studien är att undersöka och kartlägga Blåkläders 
profilsortiment. Syftet med uppsatsen är även att undersöka hur man kan använda 
differentiering som ett verktyg vid sortimentsutveckling samt att ge förslag till hur Blåkläders 
profilsortiment kan utvecklas. 

 
 
  1.6 Avgränsningar  

 
För att på ett tydligare sätt kunna fokusera på ämnesområdet har följande avgränsningar 
gjorts. 
 
Studiens huvudsakliga ämnesområde är att undersöka och utvärdera företaget Blåkläders 
profilklädessortiment. Då Blåkläder såväl som ett flertal av företagets konkurrenter är 
inriktade på att utveckla yrkeskläder kommer även denna marknad att nämnas i studien, dock 
ej kartläggas. Detta på grund av det uppdrag vi fick av Blåkläder att endast undersöka 
profilsortimentet. För vår studie innebär detta att vi inte kan göra någon djupare jämförelse 
mellan de två segmenten; arbetskläder och profilkläder trots att det är vanligt förekommande 
att företag inom profilklädesbranschen även arbetar med arbetskläder.   
 
Studien kommer inte att beröra några ekonomiska aspekter så som budgetering eftersom detta 
inte ingår i studiens omfattning. Vi kommer inte heller att beröra profilplaggens utformning, 
det vill säga design, tillverkning och marknadsföring, eftersom detta faller utanför uppdragets 
ram och uppsatsens begränsning i tid. Det innebär således att företaget Blåkläder efter 
studiens resultat bör undersöka de ekonomiska förutsättningarna liksom de eventuella 
kostnaderna vid en utveckling av profilsortimentet.  
 
Vidare kommer uppsatsen enbart att beröra den svenska profilklädesmarknaden, eftersom det 
är den marknad som Blåkläders profilsortiment främst fokuserar. För studien innebär detta att 
vi helt och hållet bortser från den internationella marknaden trots att samtliga berörda företag 
i studien bedriver verksamheter utan för Sverige.  
 
 
1.7 Begreppsdefinioner 
 
Att definiera begreppet profilkläder är ganska svårt då alla typer av plagg som används för att 
profilera vanligtvis ett företag kan inkluderas. Vanligen köper företag in exempelvis en 
pikétröja för att trycka sin logotype på och på så sätt profilera sig.  
 
Med branschanalys avser vi en analys och utvärdering av hot från nya etablerare samt hot 
från substitut produkter gentemot ett företag. Analysen syftar också till att utvärdera 
förhandlingsstyrkan hos leverantörer och köpare.  
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Begreppet produktlinje avser en serie produkter inom samma segment som tillsammans bildar 
en kedja av produkter.  
 
Differentiering innebär att man särskiljer en produkt gentemot konkurrenternas. 
Differentieringen kan ske genom en annan typ av inriktning, modell eller val av paketering.  
 
 

  1.8 Disposition 
 
1. Introduktion 
Det första kapitlet ger en inledning till ämnet samt ger en överblick av vad studien har 
behandlat genom bakgrund, problemformulering, syfte samt avgränsningar. Kapitlet avslutas 
med en överblick av studiens disposition. 
 
2. Tillvägagångssätt 
I kapitlet beskrivs våra metodval samt en diskussion kring dessa. Vidare beskrivs val av 
undersökningsmetod, datainsamling samt studiens tillförlitlighet.  
 
3. Teoretisk referensram 
I kapitel 3 redogör vi vår teoretiska referensram. För att uppnå studiens syfte samt besvara vår 
problemformulering har vi valt att utgå ifrån tre olika modeller samt en analys.  
 
4. Empiri 
Det fjärde kapitlet är uppdelat i tre delar. Första delen presenterar Blåkläder som företag och 
organisationens profilsortiment. En swot-analys av Blåkläder presenteras också. Kapitlets 
andra del består av korta företagspresentationer av de intervjuade konkurrenterna som 
avslutas med en intervjusammanställning av samtliga företag. I den tredje delen redovisas de 
svar som framkommit genom tillfrågade företag angående vad dessa efterfrågar på 
profilklädesmarknaden.  
 
5. Analys 
I kapitlet analyserar och tolkar vi den information som empirin tillhandahöll. Vi kommer att 
analysera inhämtad empiri från Blåkläder utifrån våra valda teorier; Porters femkraftsmodell 
och produktkonceptmodellen. Vidare kommer vi att analysera de utvalda konkurrenterna; 
Björnkläder, Fristads, Sandryds och Projob utifrån konkurrentanalysen som vi redogjorde för i 
vår teoretiska referensram. Konkurrentanalyserna sker företagsvis och avslutas med vår egen 
reflektion.   
 
6. Slutsatser 
I det avslutande kapitlet reflekterar vi och drar slutsatser ifrån studiens resultat och besvarar 
därmed vår övergripande problemformulering. Kapitlet avslutas med att vi ger förslag till 
vidare forskning inom ämnesområdet.  
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2. Tillvägagångssätt  
 
I kapitlet redogör vi för hur vi har gått tillväga då vi har skrivit uppsatsen. Kapitlet innefattar 
studiens undersökningsmetod, val av metod, datainsamling samt hur denna har bearbetats. 
Vidare beaktas validitet och reliabilitet. 
 
 

  2.1 Undersökningsmetod 
 
  Det finns i synnerhet två undersökningsmetoder att utgår ifrån; kvalitativ och kvantitativ.  
   
 
  2.2.1 Kvalitativ undersökningsmetod 

 
Den kvalitativa undersökningsmetoden utgår vanligen ifrån insamlad empiri, det vill säga 
intervjuer varifrån författarna drar egna slutsatser. Det är således huvudsakligen författarnas 
egna analyser och tolkningar som blir det centrala. En kvalitativ metod ger därmed möjlighet 
till en helhetsbild, men det finns risk för felaktiga analyser.8 
 
 
2.2.2 Kvantitativ undersökningsmetod 
 
En kvantitativ undersökningsmetod innebär att det som studeras ska kunna sammanställas till 
siffror som sedan ska kunna användas för att mäta den insamlade data genom olika statistiska 
tekniker. Kvantitativa undersökningsmetoder förknippas vanligen med forskningsexperiment 
såsom frågeformulär eller observationer och är därför inte lika djupgående som den 
kvalitativa metoden.9 

   
 
  2.3 Val av undersökningsmetod 

 
Metodvalet gjordes till hänsyn av studien syfte. Vi ser ett problem i vår saknade förståelse för 
den svenska profilklädesbranschen. För en ökad förståelse anser vi att en kvalitativ 
undersökning skapar en del av en djupare helhetsbild inom den nämnda branschen. Vi har 
därmed valt att tillämpa en kvalitativ metod för att uppnå studiens syfte på bästa sätt. En 
kvalitativ undersökning anser vi nödvändigt för att kunna presentera ett trovärdigt resultat.  
 
Då en kvantitativ studie avser att mäta en större mängd data har vi valt att inte tillämpa denna 
undersökningsmetod i studien.  
 
 
2.4 Val av metod  
 
Metodvalet har baserats på olika metoder och empiriska undersökningar för att kunna uppnå 
studiens syfte. Förundersökning utfördes genom två möten med berörd personal på Blåkläder. 
Vid det första mötet träffade vi företagets Sverigechef samt inköpschef och fick då 
grundläggande företagsinformation om Blåkläder. Det var viktigt att skapa sig en bild av hur 
företaget arbetar, dels för att kunna undersöka vilka strategier företaget använder och dels för 
att kunna utföra en djupare analys av företagets profilsortiment. Vi fick även möjlighet att ta 
del av Blåkläders produktkatalog för år 2010, (se bilaga 3). I studien har vi använt 
                                                           
8 Eriksson L T, Wiedersheim-Paul, F, Att utreda, forska och rapportera, 1991, sidan 25, 63 
9 Eriksson L T, Wiedersheim-Paul, F, Att utreda, forska och rapportera, 1991, sidan 98 
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produktkatalogen för att se hur Blåkläders profilsortiment ser ut samt att vi har utgått ifrån 
den vid nulägesanalysen av företaget. Vid det andra mötet träffade vi Blåkläders 
marknadsansvarig och utförde då, det som Eriksson och Wiedersheim-Paul beskriver som en 
kvalitativ intervju.10 Vi gavs därmed en djup helhetsbild av företaget, vilket innebar att vi på 
ett enklare och tydligare sätt kunde få en bild Blåkläders nuvarande profilsortiment. Som 
Eriksson och Wiedersheim-Paul hävdar är ett personligt möte med berörd person att föredra 
då man ges möjlighet att ställa följdfrågor samt att ett förtroende mellan intervjuaren och den 
intervjuade personen kan uppstå.11  
 
Vi valde att ställa sex kortare frågor via en enkätundersökning till slumpmässigt och utvalda 
slutkunder för att ta reda på vad dessa efterfrågar för profilkläder. Anledningen var att vi ville 
få en förståelse för vad slutkunder av profilkläder prioriterar vid inköp av dessa. Svaren skulle 
därmed innebära att vi på ett lättare sätt kan utesluta, liksom även fokusera på de delar som 
majoriteten fokuserar på vid inköp av profilkläder.  
 
Som tidigare nämnts valdes slutkunderna delvis ut slumpmässigt och delvis i samråd med 
Blåkläder. Anledningen var att vi ville kartlägga vad de företag som idag redan köper 
profilkläder hos Blåkläder tycker om profilsortimentet, men också undersöka slumpmässigt 
utvalda företag som idag inte köper av Blåkläders profilsortiment. På så sätt ville vi skapa en 
bred bild om slutkunders förhållande till profilmarknaden. De företag som valdes ut i samråd 
med Blåkläder är således redan kunder hos Blåkläder och vi fick därmed deras tillåtelse att 
intervjua företagen. Vad gäller de slumpmässigt utvalda företagen använde författarna sig av 
Internet databaser så som sökmotorer för att hitta oberoende företag. Vi skickade ut 
enkätundersökningen via mail till trettio företag och fick svar från femton. Några av de 
företag som inte svarade på enkätundersökningen uppgav att anledningen var tidsbrist. Vi har 
valt att presentera empirin genom en sammanfattning av samtliga intervjuer för att skapa en 
lättöverskådlig bild för läsaren, men också för att en jämförelse mellan företagen ska bli 
lättare.  
 
   

  2.5 Datainsamling 
 
Datainsamling kan dels ske genom primärdata och dels sekundärdata. Primärdata är den 
information som vi själva samlar in genom intervjuer eller enkäter. Fördelen med metoden är 
att informationen är uppdaterad och anpassad till forskningen. Nackdelen är att processen ofta 
är tidskrävande. Sekundärdata har till skillnad från primärdata vid tidigare tillfälle 
sammanställts i exempelvis litteratur eller artiklar. Informationen är relativt lättillgänglig och 
flera källor kan på så sätt hanteras. Nackdelen med sekundärdata är att informationen inte 
alltid är specifikt anpassad till forskningsområdet och man bör därför tolka den varligt. 12 
 
Vår uppsats är baserad på såväl primärdata som sekundärdata för att kunna uppnå syftet med 
studien.  
 
 

  2.5.1 Primärdata 
 
Vår primärdata är framförallt insamlade genom utförda intervjuer. Dels för att skapa en 
inblick och förståelse för branschen, men också för att granska hur dessa arbetar samt hur 
Blåkläder står sig gentemot de utvalda konkurrenterna. Informationen från intervjuerna ligger 

                                                           
10 Eriksson L T, Wiedersheim-Paul, F, Att utreda, forska och rapportera, 1991, sidan 98 
11 Eriksson L T, Wiedersheim-Paul, F, Att utreda, forska och rapportera, 1991, sidan 98 
12 Andersen, L. Den uppenbara verkligheten – val av samhällsvetenskaplig metod, 1998 



 14

till grund för de konkurrentanalyser som gjordes. Vår primärdata innefattar även 
kundundersökningen.  
 
Då litteratur om profilklädesmarknaden är begränsad ansåg vi att den information som företag 
i branschen besitter är betydelsefull. De utvalda konkurrenterna är; Björnkläder, Fristads, 
Sandryds och Projob. Anledningen till att vi valde att intervjua de ovannämnda 
konkurrenterna är på grund av att vi tillsammans med Blåkläder ansåg att detta är de största 
och mest verksamma företagen inom segmentet för profilkläder på marknaden, men också på 
grund av att samtliga företag är stora konkurrenter till Blåkläder. Vi tog kontakt via telefon 
med de utvalda konkurrenterna och bestämde personligt möte med tre av dessa; Björnkläder, 
Fristads och Sandryds. ProJob hade inte möjlighet att boka ett personligt möte med oss och vi 
valde därför att ställa intervjufrågorna via mail. De uppgav att orsaken till att de inte kunde 
träffa oss för ett personligt möte var tidsbrist. Precis som Eriksson och Wiedersheim nämner 
finns det vid postenkäter hög risk för låg svarsfrekvens samt att svaren inte kan följas upp på 
samma sätt som vid ett personligt möte.13  
 
De intervjufrågor som ställdes till företagen, men också till Blåkläder, (se bilaga 1), 
utformades med noggrannhet. Syftet var att vi ville skapa en likvärdig bild av alla företag, 
men också för att tydliggöra hur företagen arbetar med sina profilsortiment samt vilka 
strategier som används. Samtliga frågor besvarades av de tillfrågade företagen. De personer 
som vi valde att intervjua var samtliga ansvariga för antingen produktsortimentet eller design- 
och produktsortimentet på företagen. I samråd med personal på företagen ansåg vi att dessa 
personer var de som är mest insatta i förtegens profilsortiment samt att de innehar bred 
kunskap och erfarenhet inom branschen för profilkläder.  
 
 

  2.5.2 Sekundärdata 
 
Insamling av vår sekundärdata har huvudsakligen skett i form av tryckta källor ifrån 
Göteborgs Stadsbibliotek, Kurs- och tidningsbiblioteket i Göteborg samt från tidigare 
kurslitteratur. Vidare har vi valt att använda information från Internet. Litteraturen valdes med 
avseende på studiens problemområde. Vi valde att använda de teorier inom ämnesområdet för 
affärsutveckling som var mest relevanta för vår studie, det vill säga för att kunna utföra en 
tydlig jämförelse mellan konkurrenter på profilklädesmarknaden, göra en analys av 
profilklädesbranschen och för att kunna undersöka identiteten i Blåkläders profilsortiment. 
 
I vår teoretiska referensram har vi valt att redogöra för Porters femkraftsmodell, 
konkurrentanalysen, produktkonceptmodellen samt swot-analysen. Vi har valt att använda 
Porters femkraftsmodell för att skapa en förståelse för hur Blåkläder står sig i 
profilklädesbranschen idag. Vi valde även att tillämpa konkurrentanalysen för att kunna 
jämföra och analysera Blåkläder och deras främsta konkurrenter på profilklädesmarknaden. 
Konkurrentanalyserna har genomförts enligt samtliga företag utifrån giltiga teorier för att 
lättare kunna dra relevanta slutsatser.  
 
Vidare valde vi att använda produktkonceptmodellen för att kunna undersöka och klargöra 
identiteten i Blåkläders profilsortiment och därmed skapa en bild av hur sortimentet ser ut 
idag. Vi valde även att tillämpa swot-analysen utifrån Blåkläder för att kunna skapa en tydlig 
helhetsbild om företaget och på så sätt få en förståelse för företagets nuläge och framtid.  
 
 

                                                           
13 Eriksson L T, Wiedersheim-Paul, F, Att utreda, forska och rapportera, 1991, sidan 99 
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  2.6 Reliabilitet och validitet 
 
Två viktiga begrepp bör beaktas vid en empirisk undersökning – reliabilitet och validitet. 
Reliabiliteten syftar till hur tillförlitlig och trovärdig en undersökning är. Det mätinstrument 
som används bör ge ett stabilt och tillförlitligt utslag.14 
 
Validiteten visar förmågan att undersöka det som man avser mäta. Den visar om resultatet och 
slutsatserna är giltiga och relevanta. Giltigheten visar hur väl teorin överensstämmer med 
empirin. Relevansen syftar till att mäta hur relevant empirin är utifrån undersökningens syfte 
och problemställning. 15 
 
 
2.6.1 Undersökningens reliabilitet och validitet 
 
För att öka och säkerställa trovärdigheten i studien anser vi det viktigt att intervjuerna har 
utförts med hög relevans och korrekthet. Vi har lagt stor vikt vid att intervjua rätt person inom 
branschen för att kunna presentera trovärdighet till studien. De frågor som ställts under 
intervjuerna har valts för att ge oss grundläggande och djupgående insikt kring studiens ämne. 
Vidare har frågorna formulerats utan att vara ledande då resultatet kan minska 
tillförlitligheten. Samma frågor har ställts till samtliga intervjupersoner och vi har med stor 
försiktighet försäkrat oss om att dessa har uppfattats och tolkats korrekt. De berörda 
personerna vid de utförda intervjuerna har godkänt och givit sitt medgivande till 
intervjufrågorna, vilket vi anser ökar studiens validitet.  
 
Då detta är en kvalitativ studie som har tolkats av författarna gör vi inga anspråk på studiens 
generella reliabilitet. Studien anses vara tillförlitlig i detta specifika fall, men om 
undersökningen skulle genomföras en gång till finns det risk att den inte ger samma utslag då 
intervjufrågorna kan ha tolkats på olika sätt samt att intervjusituationen kan komma att 
förändras.  
 
Gällande studiens validitet har det som avsågs att mäta vad gäller såväl teori och empiri mätts.  
 
 
2.7 Forskningsansats 
 
För att skapa möjlighet till att dra veteskapliga slutsatser utifrån våra insamlande fakta, finns 
det framförallt två huvudsakliga metoder att tillämpa; induktiv- och deduktiv 
forskningsansats. De två strategierna utgör varandras motsatser och ger därmed möjlighet till 
olika syn- och förhållningssätt för en bredare vetenskaplig grund.16 
 
 
2.7.1 Deduktion 
 
Den deduktiva forskningsansatsen innebär ett hypotesgranskande synsätt. Detta ger ett 
samband och visar ett resultat mellan enskilda företeelser. Begreppen som används i samband 
med deduktion måste dock vara väl grundade och etablerade. 17 
 
 

                                                           
14 Eriksson L T, Wiedersheim-Paul, F, Att utreda, forska och rapportera, 1991, sidan 40 
15 Eriksson L T, Wiedersheim-Paul, F, Att utreda, forska och rapportera, 1991, sidan 38-39 
16 Backman J, Rapporter och uppsatser, 2008, sidan 54 
17 Backman J, Rapporter och uppsatser, 2008, sidan 54 
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2.7.2 Induktion 
 
En induktiv forskningsansats är ett hypotesgenererande synsätt som bygger på kvalitativa 
undersökningar. Det är av vikt att ha med i åtanke att sanningshalten kan skifta vid 
användandet av den induktiva metoden. Det induktiva synsättet påverkas av en studies 
varierade resultat. 18  
 
 
2.7.3 Val av forskningsansats 
 
I vår studie har vi valt att utgå ifrån en induktiv forskningsansats. Detta innebär att vi genom 
ett hypotesgenererande synsätt kan dra slutsatser och analysera utifrån våra framställda 
teorier.  

                                                           
18 Backman J, Rapporter och uppsatser, 2008, sidan 54 
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3. Teoretisk referensram 
 
I följande kapitel redogör vi vår referensram. Vi har valt att behandla olika modeller och 
teorier för att uppnå studiens syfte. 
 
För att kunna analysera profilklädesbranschen samt var Blåkläder står i denna har vi valt att 
använda Porters femkraftsmodell. Modellen syftar till att på ett ingående sätt jämföra och 
analysera olika konkurrerande företag i en bransch. Vi har valt att applicera Porters 
femkraftsmodell på Blåkläder. Modellen hjälper oss att se företagens skillnader och 
möjliggöra en omfattande, men samtidigt grundläggande analys. Vi är medvetna om att 
femkraftsmodellen kräver en stor inblick i företagets struktur, vilket kan svårgöra en 
fullständig analys. Den information om företaget som appliceras i modellen kan vara 
bristfällig då vi saknar en total inblick.  
 
Vidare har vi valt att använda Porters konkurrentanalys för att analysera utvalda konkurrenter 
inom branschen. Analysens syfte är att bryta ned ett företags strategier och utifrån dessa 
möjliggöra skillnader.  Eftersom vår studie till stor del baseras på att jämföra företags olika 
strategier anser vi att den valda konkurrentanalysen är av stor vikt då den är djupgående för 
respektive företag. Svårigheten med analysen var att säkerställa om den tillhandahållna 
informationen var korrekt i alla avseenden då de tillfrågade personerna på företagen inte 
besatt den rätta kunskapen inom alla frågor.  
 
Vi har valt att tolka produktdifferentiering genom en vedertagen produktkonceptmodell för att 
kunna utreda hur Blåkläder ska kunna utveckla sitt profilsortiment. Modellen syftar till att 
utreda och klargöra profilsortimentets identitet, vilket vi ser som en viktig del av studiens 
syfte.   
 
För att kunna fullfölja studiens syfte och visa förslag till profilsegmentets utveckling krävdes 
en nulägesanalys i form av en swot-analys. Utifrån modellen kan vi i våra slutsatser skapa 
förståelse för företagets uppbyggnad.    
 
 

  3.1 Porters femkraftsmodell 
 
Porter utvecklade en modell, femkraftsmodellen, som syftar till att visa konkurrensen inom en 
viss bransch. Modellen innefattar fem primära konkurrenskrafter som påverkar och styr 
företags konkurrensställning, men visar också den långsiktiga lönsamheten inom branschen. 
Ett företag i en viss bransch bör således hitta den rätta balansen och positionen för att kunna 
stå sig gentemot övriga konkurrenter inom branschen. Andreasson hävdar att Porters 
femkraftsmodell syftar till att positionering är avgörande för ett företag i fråga om dess 
konkurrens gentemot övriga företag på marknaden.19 Modellen används som ett verktyg vid 
en branschanalys där de fem krafterna tillämpas för att skapa en sammanfattande bild av hur 
konkurrenssituationen inom branschen ser ut. 20 
 
Vidare menar Andreasson att förhållandet mellan krafterna avgör lönsamheten hos ett företag. 
Den potentiella avkastningen pressas kontinuerligt av konkurrensen i branschen ”mot den 
konkurrensmässiga minimigränsen för avkastningen”.21 Om samtliga fem krafter är starka är 

                                                           
19 Andreasson, J, Intellektuella resurser som kreditsäkerhet – en förmögenhetsrättslig undersökning, 2010, sidan. 
181 
20 Porter E. M, Konkurrensstrategi, 1983, sidan 25-26  
21 Andreasson, J, Intellektuella resurser som kreditsäkerhet – en förmögenhetsrättslig undersökning, 2010, sidan. 
181 
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det svårt för företag i branschen att skapa lönsamhet och avkastning. Om krafterna istället är 
svaga får investeraren ofta bra avkastning på det kapital han har investerat. 22  
  
 
Bilden nedan illustrerar Porters femkraftsmodell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Illustration av Porters femkraftsmodell (Porter E. Michael, 1983, sidan 26) 
 
 

  3.1.1 Konkurrens mellan etablerade företag 
 
Den konkurrens som finns mellan etablerade företag möts oftast genom att företag försöker 
skapa sig en bättre och gynnsammare ställning på marknaden. På så sätt skapar verksamheten 
en starkare position gentemot övriga företag i branschen. Det är vanligt att företag arbetar 
med reklamkampanjer, ökad kundservice, produktlanseringar och så vidare för att uppnå en 
fördelaktigare position. De strategiska åtgärderna får ofta effekt hos konkurrenter och 
företaget vill då ofta möta dessa med liknade handlingar. Porter menar att företagen är 
inbördes beroende av varandra. Detta kan i bästa fall leda till en ”förbättrad” bransch, men 
det kan också resultera i att företagen i branschen hamnar i ett sämre läge. Det skulle 
exempelvis kunna inträffa om flera företag utför prissänkningar vilket således leder till lägre 
lönsamhet för företagen i branschen.23 
 
 

  3.1.2 Etableringshot 
 
Etablering av nya företag inom samma bransch på marknaden innebär ny kapacitet som vill 
vinna marknadsandelar. Hot från nya etablerade företag bestäms av hur stora hindren för 
nyetablering är, det vill säga finns det få etableringshinder är etablering av nya aktörer 

                                                           
22 Porter E. M, Konkurrensstrategi, 1983, sidan 25-26  
23 Porter E. M, Konkurrensstrategi, 1983, sidan 37-38 
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betydligt större än om hindren är få. Vidare är det också viktigt att se till hur konkurrenterna 
påverkas och reageras av de nyetablerade. De hinder som nya aktörer kan stå inför och som 
också visar om konkurrenten är en verklig konkurrent eller inte är; stordriftsfördelar, 
produktdifferentiering, hur stort kapitalbehovet är, eventuella statliga restriktioner samt 
möjligheten till att utnyttja distributionskanaler. Det är också av vikt att understryka att det är 
hotet om nyetablering som påverkar lönsamheten i branschen och inte när själva 
nyetableringen sker.24 
 
 

  3.1.3 Köparens förhandlingsstyrka 
 
Köparen har en stor påverkan och konkurrerar med branschen genom att tvinga ned priser, 
samt att förhandla om bättre kvalitet på produkterna. Det resulterar i att konkurrenterna i 
branschen till slut spelar ut varandra, vilket i sin tur påverkar branschens lönsamhet. Det finns 
ett antal faktorer som kännetecknar köparens makt och stärker förhandlingsstyrkan; hur väl 
köparen är påläst och har information om produkten och övriga alternativ på marknaden, 
vilken typ av köpare det handlar om - storvolymsköpare eller koncentrerad gentemot andra 
leverantörer, samt eventuella omställningskostnader. 25 
 
 

  3.1.4 Leverantörens förhandlingsstyrka 
 
Leverantörer konkurrerar med branschens övriga aktörer genom hot om prishöjning eller 
minskning av produkternas kvalitet. De faktorer som påverkar leverantörers makt och 
föhandlingsstyrka är bland annat när branschen domineras av få företag eller när leverantören 
inte behöver konkurrera mot andra substitutprodukter.26 
 
 

  3.1.5 Hot från substitut 
 
I alla branscher förekommer så kallade substitutprodukter, det vill säga företag med produkter 
som utför samma eller liknade funktion som de redan etablerade produkterna i branschen gör. 
Detta innebär följaktligen att de konkurrerar med varandra. Substitutprodukter kan utgöra ett 
hot mot den potentiella lönsamheten för en specifik bransch, eftersom det bland annat sätter 
ett tak för det pris som ett företag kan ta ut för sin vara. 27 
 
 

  3.2 Konkurrentanalys 
 

Avsikten med en konkurrentanalys är att skapa förståelse för vad ett företags konkurrenter 
planerar att göra för strategiska förändringar och val i framtiden. Porter utvecklade en 
konkurrentanalys som baseras på fyra komponenter där framtida mål, aktuell strategi, 
föreställningar och möjligheter hos det konkurrerande företaget analyseras. 
Konkurrentanalysen kan enbart användas på redan kända och befintliga konkurrenter. De fyra 
komponenterna visar konkurrentens så kallade reaktionsprofil som åskådliggör om företaget 
behöver vidta åtgärder för att öka sin konkurrenskraft. Som det konkurrerande företaget kan 
det dock innebära en svårighet att iaktta sin konkurrents strategier vid olika handlingar. 

                                                           
24 Porter E. M, Konkurrensstrategi, 1983, sidan 28-37 
25 Porter E. M, Konkurrensstrategi, 1983, sidan 44-46 
26 Porter E. M, Konkurrensstrategi, 1983, sidan 46-48 
27 Porter E. M, Konkurrensstrategi, 1983, sidan 43-44 
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Lyckas man ändå utföra en konkurrentanalys kan detta innebära ett övertag för det 
konkurrerande företaget då man vet hur sin konkurrent agerar och handlar i en viss situation.28  
 
 
Bilden nedan illustrerar konkurrentmodellen samt de fyra komponenterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 Illustration av Porters konkurrentanalys (Porter E. Michael, 1983, sidan 65) 
 
 

  3.2.1 Fyra komponenter 
 
De framtida målen beskriver hur nöjt det konkurrerande företaget är med sin position på 
marknaden samt ekonomiska resultat. Beroende på hur nöjd konkurrenten är med sin position 
kan detta ge antydan till om konkurrenten eventuellt kommer att byta strategi. Komponenten 
föreställningar syftar till att urskilja konkurrentens föreställningar om sig själv som företag, 
men också deras antagande om branschen och dess konkurrenter. Resultatet kan därmed visa 
på hur företaget skulle agera vid en förändring på marknaden.  
 
Vidare visar den aktuella strategin företagets nuvarande strategi för att uppnå de mål som 
eftersträvas. Valet av strategi kan visa vilken typ av reaktion som är mest trolig om det sker 
förändringar på marknaden. Möjligheter är den komponent som visar företagets möjligheter, 
hur konkurrenten arbetar och vad företaget skulle kunna göra i framtiden. Således 
sammanfattar man de tidigare nämnda komponenterna för att sedan undersöka vad företaget 
har för möjligheter.29  
   
 
 

                                                           
28 Porter E. M, Konkurrensstrategi, 1983, sidan 64-67 
29 Porter E. M, Konkurrensstrategi, 1983, sidan 64-67 
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3.3 Produktdifferentiering 
 
Produktdifferentiering är ett sätt att särskilja en produkt i ett sortiment, men också gentemot 
konkurrenter. Syftet är att kunna skapa en unikitet kring produkten och företaget kan på så 
sätt skapa en egen efterfrågekurva. En sådan produktdifferentiering ger också föreget 
möjligheten att själva styra prissättningen och även kunna kontrollera konsumenternas 
priskänslighet.30 Waterson menar att differentiering är ett sätt för kunden att tillhandahålla ett 
och samma behov, trots att skillnaderna mellan produkterna är ytterst liten. Vidare hävdar 
Waterson att modellen för produktdifferentiering tillämpar sig bäst för produkter och inte 
tjänster. Han menar att kunden lättare kan se en varas resultat snarare än resultatet av en 
tjänst.31 
 
 
3.3.1 Produktkonceptmodellen 
 
Det finns en välkänd modell som kan används vid utveckling av produktdifferentiering. Den 
syftar till att visa hur man kan gå tillväga för att skapa en differentierande produkt. Modellen 
utgår ifrån tre olika nivåer och har för avsikt att öka produktens differentieringsgrad. Den 
första nivån utgörs av kärnprodukten.32 Ur konsumentens perspektiv ska kärnprodukten 
tillfredställa ett grundbehov, men ur ett helhetsperspektiv är det desto viktigare att produkten 
har starkare mervärden för att den ska kunna särskiljas och bli unik.33  
 
Den andra nivån representerar den fysiska produkten. Denna nivå präglas av fem egenskaper; 
design, varumärke, förpackning, produktens kvalitet och produktkarakteristika. Den tredje 
nivån syftar till produktens tilläggserbjudanden, det vill säga vad produktens mervärden i 
form av extraerbjudanden, service och så vidare.34 
 

  
Fig. 3 Illustration Produktkonceptmodellen (Kotler P, sidan 73) 
 
 
                                                           
30 Melin F, Varumärkesstrategi- om konsten att utveckla starka varumärken, 2008, sidan 71-72 
31 Waterson M, Models of product differentiation, 1989, sidan 1 
32 Melin F, Varumärkesstrategi- om konsten att utveckla starka varumärken, 2008, sidan 72-73 
33 Melin F, Varumärkesstrategi- om konsten att utveckla starka varumärken, 2008, sidan 79 
34 Melin F, Varumärkesstrategi- om konsten att utveckla starka varumärken, 2008, sidan 72-73 
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I modellen ses företagets varumärke som ett attribut, det vill säga det är märkesprodukten som 
står i centrum och själva varumärket tas inte med detta sammanhang. Modellen behandlar 
dock inte märkesproduktens grundstruktur vilket gör modellen mindre användbar ur ett 
varumärkeuppbyggnads perspektiv.35 Modellen inkluderar varje steg vilket resulterar i ett 
helhetskoncept.36 
 

 
  3.4 Swot-analys 

 
En Swot-analys är ett analysverktyg som används för att analysera ett företags varumärken 
och produkter. Swot (strengths, weakness, opportunities, threats) är en engelsk benämning 
och består av fyra komponenter som vid översättning till svenska innebär; styrkor, svagheter, 
möjligheter samt hot. Svagheterna och styrkorna framställer således företagets nuläge och de 
inre faktorer som företaget påverkas av. Möjligheter och hot beskriver hur yttre faktorer kan 
påverka företaget samt hur framtiden ser ut. Genom att använda Swot-analysen som ett 
analysverktyg kan företaget skapa förståelse för hur man skulle kunna utveckla och utforma 
en strategi för att exempelvis kunna arbeta med sina styrkor eller möjligheter.37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4 Illustration av en Swot-matris (Trostek W, 2007, sidan 57) 

 
 
 
 
 

                                                           
35 Melin F, Varumärkesstrategi- om konsten att utveckla starka varumärken, 2008, sidan 73 
36 Melin F, Varumärkesstrategi- om konsten att utveckla starka varumärken, 2008, sidan 72 
37 Trostek W, Företagsekonomi, 2007, sidan 57-58 
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4. Empiri 
 
Följande kapitel är uppdelat i tre delar. I den första delen ger vi en sammanfattande 
presentation av Blåkläder samt företagets profilsortiment. Vi presenterar även en swotanalys 
av företaget. I kapitlets andra del presenteras den information som har framkommit genom 
utförda intervjuer. De inleds med en korta företagsbeskrivning och avslutas med en 
intervjusammanställning. I intervjusammanställningarna benämner vi inte de intervjuade 
personerna med namn. I den tredje och sista delen redovisas de svar som framkommit genom 
tillfrågade företag angående vad dessa efterfrågar på profilklädesmarknaden. Svaren 
redovisas dels i diagramform och dels i en sammanfattande text.  
 

  4.1 Blåkläder företagsbeskrivning 
 
I slutet av trettiotalet grundades bolaget GEFA AB i Tranemo utanför Borås. Vid starten 
producerade företaget endast arbetskläder när andra världskriget utbröt och började GEFA 
istället förse det svenska försvaret med militära plagg. När kriget tog slut återgick företagets 
produktion till arbetskläder samt mode- och fritidsplagg. Ett dotterbolag bildades 1959 vid 
namn Gustonbolaget som senare fick namnet Blåkläder AB.38  
 
Idag producerar och distribuerar Blåkläder arbets- och profilplagg och de är en av de ledande 
producenterna i Sverige inom segmentet yrkeskläder. Företaget äger egna fabriker där det 
varje år produceras upp emot 1 miljon plagg.39 Blåkläders affärsidé bygger på att de vill förse 
yrkesverksamma människor med arbetskläder, handskar och skor, med främsta fokus på 
funktion, kvalitet och design. Företaget vill att produkterna ska skydda och vara bekväma 
både i arbetet och i vardagen. 40  

 
  4.2 Sortiment 

 
Blåkläders sortiment är uppdelat i tretton segment. De olika produktgrupperna är dels 
uppdelade för olika yrkesgrupper, men också i produktsegment. Blåkläder utvecklar samtliga 
produkter i sortimentet med utgångspunkt i hållbarhet, funktion, design och 
kostnadseffektivitet.41 
 

• Hantverk 
• Murare/Målare 
• Industri/Service 
• Flamskydd 
• Eurosafe (varselplagg) 
• Livs/Hygien 
• Profilplagg 
• Vind/Väta/Kyla 
• Regnkläder 
• Barnkläder 
• Skor 
• Handskar 
• Accessoarer42 

                                                           
38 http://www.blaklader.com/se/om-blaklader/historia/ (2010-04-14 klockan 11:24) 
39 http://www.blaklader.com/se/om-blaklader/marknad/ (2010-04-14 klockan 11:25) 
40 http://www.blaklader.com/se/om-blaklader/affarside/ (2010-04-14 klockan 11:55) 
41 http://www.blaklader.com/se/om-blaklader/sortiment/ (2010-04-15 klockan 13:14) 
42 Blåkläder produktkatalog, 2010 
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  4.2.1 Profilsortiment 
 
Blåkläders profilsortiment består idag av ett trettiotal artiklar. Samtliga plagg är överdelar, 
såsom t-shirts, skjortor, pikétröjor, sweatshirts och luvtröjor och finns i fyra olika 
färgvarianter. En del av företagets profilsortiment benämns Limited Edition och består av 
överdelar med tryck som endast finns i ett begränsat antal under en tidsbestämd period. 
Profilkläderna är framtagna i material som bomull, polyester, lycra, akryl, elastan och 
Coolmax. I produktutvecklingsprocessen av plaggen är det framförallt kvalitén som är 
företagets högsta prioritet tätt följt av design, slutpris och funktion. Blåkläder strävar hela 
tiden efter att försöka förnya profilsortimentet. Dels genom att se vad företagets kunder och 
vad marknaden efterfrågar samt dels genom att följa vilka trender som råder i 
modebranschen.43 
 
 

  4.3 Swot-analys av Blåkläder  
 
Styrkor: Blåkläder har ett starkt och inarbetat varumärke vilket kan ses som en av företagets 
främsta styrkor. Varumärket är välkänt, inte enbart av företagets tilltänkta målgrupp, utan 
även av övriga målgrupper. Ytterligare en styrka är plaggens omtalade höga kvalitet. Vidare 
har Blåkläder egen tillverkning, vilket ger företaget kontroll längs hela värdekedjan.  
 
Svagheter: Ur ett perspektiv med profilsortimentet kan en tänkbar svaghet vara att många 
förknippar varumärket med enbart ”tyngre” arbetskläder. Varumärket kan på så sätt stå i 
vägen för nylanseringar.   
 
Möjligheter: En möjlighet för företaget är att använda sin kunskap och sitt inarbetade 
varumärke till att förnya redan existerande produkter. En möjlighet är att utveckla fler plagg 
för dam inom de redan existerande sortimenten, där damplagg efterfrågas.  
 
Hot: Det främsta hotet utgörs av de redan befintliga företag som har fokus på arbetskläder, 
men också erbjuder andra segment. Dessa företag har också starka varumärken. Övriga hot 
skulle kunna vara etablering av nya företag inom profilsegmentet eller lågkonjunktur inom 
industrisektorn, då dessa är Blåkläders främsta kunder. 
 

 
  4.4 Företagsbeskrivning Björnkläder AB 

 
Björnkläder är ett yrkes- och profilklädesföretaget om grundades 1905 i Gävle och ligger idag 
i Hisings Backa utanför Göteborg. Björnkläders affärsidé; ”Att hålla längst” grundar sig i att 
företaget vill förse den svenska marknaden med yrkeskläder och personlig skyddsutrustning, 
som ska uppfylla högsta krav på komfort och säkerhet.44 Sortiment består främst av 
yrkeskläder samt profilkläder men även skyddsutrustning för kroppens mest utsatta delar. 
Profilsortimentet består både av överdelar och underdelar från olika profilmärkesleverantörer 
samt av det egna profilmärket Björnkläder.45 
 
Björnkläder äger även butikskedjan Grolls där man erbjuder företags- och privatkunder 
blandade varumärken inom yrkes- och profilkläder. Företaget har totalt 190 anställda i 
Sverige och år 2009 omsatte de 475 Mkr.46 

                                                           
43 Intervju, Blåkläder, Svenljunga, (2010-03-03 och 2010-05-06), Blåkläder produktkatalog 2010 
44 http://www.bjornklader.se/fakta.htm (210-04-18 klockan 10:22) 
45 http://www.bjornklader.se/prod_profil.htm (2010-04-18 klockan 10:10) 
46 Björnkläder broschyr 2010 (2010-04-21) 
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  4.4.1 Intervjusammanställning Björnkläder AB 

                                       
Enligt Björnkläders produktchef M genererar inte företagets profilsortiment några höga 
försäljningssiffror. Liknande produkter efterfrågas år efter år och då främst överdelar så som 
pikétröjor och t-shirts. Det finns ingen stor efterfrågan av byxor och de få underdelar som 
finns i profilsortimentet säljer inte. Enligt M beror detta på att kunder ofta efterfrågar extra 
funktioner på underdelar och väljer då istället byxor ur andra delar av sortimentet. Fördelen 
med att försäljningen av överdelar ändå säljer är att det är lättare att arbeta med utveckling av 
överdelars design, kvalitet och funktion. Profilkunder efterfrågar framförallt produkter med 
funktion och hög hållbarhet och att plaggen ska tåla många tvättar, ibland flera gånger i 
veckan vid minst fyrtio grader. Material som ekologisk bomull efterfrågas av flera kunder och 
även fler plagg utformade för dam. Björnkläder är medvetna om att det finns en lucka i denna 
del av sortimentet.  
 
Att i framtiden fortsätta benämna Björnkläders profilsortiment som ”profil” är något som M 
gärna vill ändra på. Detta på grund av att det kan vara svårt att se var gränsen mellan plaggen 
går, det vill säga vad som innefattas i en profilkollektion eller inte. M tror att det är bra att 
avskilja profilkläderna från det övriga sortimentet och ge de ett eget varumärkesnamn för att 
få klarhet. Björnkläder har en egen, mer ”designad” profilkollektion vid namn On Duty som 
ska fungera som ett komplement till det övriga basprofilsortimentet. M nämner Fristads A 
code som ett exempel. I det stora hela känner Björnkläder att deras kunder är trogna 
varumärket eftersom de ofta är nöjda med produkterna enligt produktchefen. Fristads och 
Blåkläder är de företag som Björnkläder själva anser är deras främsta konkurrenter inom 
profilkläder. Företagen Snickers och ProJob är ytterligare konkurrenter till Björnkläder men 
de utgör inte lika stora hot enligt M.47  
 
 
4.5 Företagsbeskrivning Fristads 
 
Fristads är en av de största producenterna inom yrkes- och profilklädesmarknaden i Sverige. 
Företaget grundades 1925 i Fristad och då liksom nu vill företaget tillverka arbetskläder av 
högsta kvalitet, funktion, komfort och design.48 Sedan 1995 ägs företaget av koncernen The 
Kwintet Group som äger flera andra företag i Europa inom arbetsklädsegmentet.49  
 
Fristads produktsortiment är uppdelat i arbetskläder och i profilkläder. En del av 
profilsortimentet går under namnet A code och kollektionen har tilldelats en egen katalog.50 
På huvudkontoret arbetar 270 personer och i början av 2009 omsatte Fristads närmare 900 
Mkr.51 
 
 

  4.5.1 Intervjusammanställning Fristads 
 
Fristads profilsortiment har fått det egna namnet A code och säljer mycket bra enligt 
företagets produktdesigner L. Profilsortimentet fungerar som ett bra komplement till Fristads 
arbetskläder och företaget kan leverera olika plagg med samma leverans till slutkund. Det är 
främst överdelar som dominerar sortimentet och det är också de som säljer mest. Detta tror L 
beror på att företag lättast profilerar sig på överkroppen. Byxor finns i profilsortimentet, men 
                                                           
47 Intervju, Björnkläder AB, Göteborg, (2010-04-21) 
48 http://www.fristads.com/se/about/history/ (2010-04-20 klockan 16:00) 
49 http://www.kwintet.com/ (2010-04-20 klockan 16:11) 
50 Fristads produktkatalog 2008-2009, A code produktkatalog 2010  
51 http://www.allabolag.se/5560238486 (2010-04-22 klockan 10:12) 



 26

alternativen är få. I produktutvecklingsfasen av profilplaggen tittar Fristads främst på 
designen. L menar att funktion och kvalitet är två självklarheter för alla plagg som företaget 
producerar och därför fokuserar man främst på utveckla ny design. En annan anledning till att 
man väljer att lägga stort fokus på formgivning är att man vill locka en yngre målgrupp. 
Enligt L bryr sig deras nya kunder mest om att se bra ut samt att gränsen mellan fritid och 
arbete under de senaste åren har suddats ut. Plaggen måste också kunna användas hemma. L 
tror också att den yngre målgruppen är mer ”otrogen” ett varumärke än den äldre 
generationen som oftast håller sig till det märket man en gång började använda. 
 
Inom profilsortimentet försöker företaget utveckla två nya plagglanseringar per år. 
Standardsortimentet av basplagg som t-shirts och pikétröjor består, men jackor och andra 
funktionsplagg kan komma att bytas ut eller uppdateras. Delar av Fristads personal åker 
årligen på olika sportklädes- och byggmässor för att skapa sig en bild av förändringar inom 
profil-, sport- och arbetsklädesutbudet. Att hitta nya funktionsmaterial är något som Fristads 
är bra på. Tyvärr kan det ibland vara en nackdel att vara först med ett material eftersom 
varken kunder eller marknaden vant sig vid materialet. Företagets kunder efterfrågar även 
”miljömedvetna” kläder såsom plagg i ekologisk bomull. Dessa plagg säljer bra vilket kan 
bero på att Fristads som varumärke redan befinner sig i den övre priskategorin. Företagets 
kunder är medvetna om detta och därför också mer benägna att betala för miljömärkta 
material enligt L. Som främsta konkurrent inom profilsegmentet ser företaget koncernen New 
Wave Group AB med varumärkena; ProJob, Jobman och Clique.  
 
Fristads ambition är att alltid ligga i framkant med att hitta nya funktionsmaterial och att 
ständigt arbeta med att förbättra designen av plaggen. På så sätt tror företaget att de, som 
tidigare nämnts dels kan locka en yngre ny målgrupp, men samtidigt behålla de redan 
existerande kunderna som är trogna varumärket.52 
 
 
4.6 Företagsbeskrivning ProJob 
 
ProJob är yrkesklädesföretaget som grundades i USA på tjugotalet av det svenska paret Johan 
och Saga Andersson. Idag är företaget en del av koncernen New Wave Group AB som länge 
verkat inom profilklädesmarknaden. ProJobs affärsidé grundar sig på de tre ledorden, kvalitet, 
ergonomi och funktion och sortimentet är indelat efter olika yrkeskategorier samt en 
profilkategori och en funktionsklädeskategori.53 
 
 

  4.6.1 Intervjusammanställning ProJob 
 
ProJobs profilsortiment består av cirka tjugo enkelt utformade plagg. Sortimentet fungerar 
som ett komplement till de övriga arbetsplagg som företaget främst producerar. Enligt ProJob 
lägger deras kunder en stor order av arbetsplagg per år och samlar på sig lager. Med 
profilplaggen är det tvärtom, där beställs kläder efter behov. Företaget tar fram nya 
profilplagg varje eller vartannat år. I produktutvecklingsprocessen fokuserar företaget främst 
på att tillverka plagg som är ergonomiskt utformade men med hög kvalitet och enkel design. 
Profilplaggen ska vara funktionella, men framförallt utformade för att visas upp.  
 
Eftersom ProJob är en del av koncernen New Wave Group AB som har en rad egna 
profilmärken hänvisar företaget kunder som endast söker profilplagg till märket New Wave 

                                                           
52 Intervju, Fristads, Fristads (2010-05-04) 
53 http://www.projob.se/index.php?id=14&L=4 (2010-04-21 klockan 17:00) 



 27

Mode. Man tittar därför inte heller så mycket på konkurrenter inom profilbranschen utan 
fokuserar på sin egen tillverkning av arbetsplagg.54 
 
 

  4.7 Företagsbeskrivning Sandryds AB 
 
Sandryds Handels AB är ett grossistföretag inom profilbranschen som grundades år 1990 och 
som idag ligger i Kungsbacka. Företaget erbjuder produkter inom företagsprofilering och 
reklam för den svenska och skandinaviska marknaden.55  
 
Sandryds sortiment består av två olika typer av profilprodukter, kläder och elektronik.56 I 
slutet av 2008 omsatte Sandryds Handels AB cirka 52 Mkr och idag arbetar 22 personer på 
företaget.57 
 
 

  4.7.1 Intervjusammanställning Sandryds AB 
 
Företaget Sandryds erbjuder specialutformade profilkläder som är sportinspirerade. Plaggen 
benämns inte som profilkläder utan marknadsförs genom olika varumärkesnamn såsom South 
West och Printwear. I standardsortimentet ingår cirka 110-120 produkter. Företaget tar endast 
fram cirka fem till tio nya plagg varje halvår och anledningen till detta är enligt R, säljchef på 
företaget, att deras kunder helst vill kunna beställa samma produkter flera år i rad. Om övriga 
förändringar sker i sortimentet, som att en vara plockas bort, beror detta oftast på för låg 
försäljning. 
 
Bassortimentet och främst överdelar är det som säljs bäst enligt R. Sandryds tillverkar och 
säljer inte någon standardbyxa på grund av att byxor är svårproducerade plagg och att en byxa 
är ett mer individuellt anpassat plagg jämfört med t-shirts och pikétröjor. Eftersom stor del av 
försäljningen sker till föreningsverksamheter och sportklubbar tillverkar dock företaget 
jogging- och sportbyxor.  
 
Det är svårt för Sandryds är att komma med nyheter enligt R. Nya plagg och material 
efterfrågas, men säljer oftast inte lika bra som bassortimentet. Det tar ofta tid innan någon av 
nyheterna säljer bra och får en given plats i sortimentet. Plagg producerade i ekologisk bomull 
är ett exempel på önskemål från kunder, men flertalet kunder väljer idag ändå hellre ett 
billigare alternativ. Hållbarhet, miljömärkta plagg och ekologiska material är dock något som 
Sandryds vill ligga i framkant med inom ett par år för att kunna profilera och marknadsföra 
sig som ett företag med ett stort sortiment av miljövänligt framställda plagg. 
 
Profileringsbranschen är mycket konkurrensintensiv eftersom den innehåller många aktörer 
med liknande produkter. Sandryds konkurrerar med god service, som att kunna erbjuda sina 
kunder snabba leveranser. De främsta konkurrenterna är enligt R koncernen New Wave 
Group AB som erhåller en mängd profilklädesföretag samt mindre aktörer som PF Concept 
och Textilgrossisten. Kunderna är även de medvetna om den hårda konkurrensen och de är 
ofta otrogna ett företag, eftersom marknaden erbjuder flera alternativ.  
 
I framtiden fokuserar Sandryds på att låta kunden vara med att välja ett helt koncept genom 
serien Innovative Lab. T-shirts, sweatshirts, väskor, linnen, kepsar och luvtröjor bildar ett 

                                                           
54 Mailintervju, ProJob, (2010-05-05) 
55 http://www.sandryds.com/Info/SimpleText2.aspx?MenuID=139 (2010-04-22 klockan 09:56) 
56 http://www.sandryds.com/Info/SimpleText2.aspx?MenuId=137 (2010-04-22 klockan 10:00) 
57 http://allabolag.se/5562464080 (2010-04-22 klockan 10:12) 
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koncept där kunden själv kan välja att få ett helt färdigt koncept eller välja ut delar av 
sortimentet samt hur dessa ska se ut.58 
 
 

  4.8 Undersökning av slutkunder 
 

De svar som framkom genom undersökningen angående vad de tillfrågade företagen 
efterfrågar på profilklädesmarknaden redovisas nedan. 
 
 
Från vilka företag och varumärken köper ni profilkl äder? 
 
På frågan om varifrån företag köper sina profilkläder är svaren splittrade. Några av företagen 
uppger att de köper sina kläder hos Grollsbutikerna. Någon nämner att det är lättillängligheten 
och det stora utbudet som gör att valet faller på Grollsbutikerna. Profilmärket Clique och 
Harvest anger tre företag att de köper ifrån. I svaren går det att urskilja att de mindre 
företagen ofta väljer att köpa kläder från olika varumärken och återförsäljare. I dessa fall 
handlar det oftast inte om ”planerade” och stora inköp, vilket resulterar i att man inte håller 
sig trogen till ett varumärke. 
 
Ett företag väljer att köpa profilkläder av varumärken som har samma värderingar som de 
själva har. De menar att detta bidrar till att stärka deras eget varumärke.  
 
 
Vid köp av profilkläder, vad lägger ni högst prioritet på? (kvalitet, material, design, 
pris, funktion, miljö)  
 
Frågan sammanställdes i ett diagram där staplarna visar de olika segmenten. Totalt sett 
svarade fem av de tillfrågade företagen att kvalitet var av högsta prioritet vid köp av 
profilkläder. Undersökningen visar också att både pris och funktion prioriteras högt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
58 Intervju, Sandryds Handels AB, Kungsbacka, (2010-04-26) 
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Hur ofta uppdaterar ni era företagsprofilkläder?  
 
Uppdatering av profilklädseln sker utan struktur hos samtliga företag oavsett storlek. Det 
handlar om alltifrån varje år till vart femte år.  
 
 
Har ni synpunkter vad gäller utbud, passform, kvalitet etc. gällande dagens 
profilkläder? 
 
Flera av de tillfrågade företagen är nöjda med dagens utbud. Däremot hade flertalet 
synpunkter gällande passformen på plaggen. Detta är något som man gärna vill se en 
förbättring av. Man menar att dagens profilplagg ofta är lite för traditionella och mest finns i 
standardmodeller (raka modeller). Det efterfrågas ny design, men detta behöver inte innebära 
att plaggen måste bli alltför moderiktiga. De tillfrågade påpekar också att skillnaden mellan 
arbete och fritid har suddats ut alltmer under de senaste åren och det blir därmed viktigare att 
profilplaggen ska kunna användas även utanför arbetsplatsen.  
 
Vidare svarar tre av företagen att de saknar ett bredare utbud för dammodeller i 
profilsortiment. Även här uppger två företag att en bättre passform är något de saknar.  
 
Ett företag poängterar att de tycker att det är tråkigt att samma serier av modeller länge finns 
kvar i sortimentet och att de gärna ser nya modeller.   
 
 
Anser ni att profilmarknaden erbjuder tillräckligt med valmöjligheter eller efterfrågar 
ni fler alternativ?  
 
Majoriteten av företagen anser att det finns tillräckligt av aktörer på profilmarknaden idag, 
nästintill för många. Flera företag menar dock att sortimenten såväl som paketeringen kan 
utvecklas hos de flesta profilföretag. En uppdatering av modeller av de mest förekommande 
profilplaggen behövs enligt våra tillfrågade företag.  
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5. Analys 
 
I följande kapitel analyserar och tolkar vi den information som empirin tillhandahöll. Vi 
kommer att analysera Blåkläder utifrån Porters femkraftsmodell samt 
produktkonceptmodellen. Vi kommer även att analysera de utvalda konkurrenterna; 
Björnkläder, Fristads, Sandryds och Projob utifrån konkurrentanalysen som vi redogjorde för 
i vår teoretiska referensram. Konkurrentanalyserna sker företagsvis och avslutas med vår 
egen reflektion.   
 
 

  5.1 Analys av Blåkläder utifrån Porters femkraftsmodell 
 
Utifrån Porters femkraftsmodell (fig. 1) har vi gjort en branschanalys av Blåkläder och 
företagets profilsortiment.  

 
 
  5.1.1 Etableringshot 

 
Ett tänkbart etableringshot gentemot Blåkläder är produktutvecklande varumärkesleverantörer 
vars främsta fokus ligger på att producera arbetskläder. Sortimentet består till största del av 
arbetskläder, men även andra delsegment så som profilkläder och accessoarer. Porter hävdar i 
sin modell att en strategi för att bemöta ett hot om nyetablering kan utgörs i form av en tydlig 
sortimentsdifferentiering, det vill säga ett sortiment som kan urskiljas från andra aktörers 
sortiment. Sortimentsdifferentiering är en viktig konkurrensfaktor. 59  Vad gäller Blåkläder har 
företaget en tydlig produktdifferentiering vad det gäller arbetskläder, men är inte lika tydliga i 
profilsortimentet. Detta beror på företagets fokusering som ett arbetsklädesföretag, men för att 
skapa konkurrensfördelar krävs en tydlig differentiering även i profilsortimentet. Ett hot 
skulle för Blåkläder innebära att de mister sin position hos köparna och de skulle på så sätt 
kunna ratas för en ny etablerare på marknaden.  
 
Företag som enbart erbjuder ett profilklädessortiment och inte har något sortiment för 
arbetskläder utgör inget större etableringshot gentemot Blåkläder, eftersom de enbart är 
inriktade mot profilkläder och dess marknad.  
 
 

  5.1.2 Köparens förhandlingsstyrka 
 
Det finns flera stora aktörer på marknaden som verkar inom samma segment som Blåkläder. 
Enligt Porters teori har kunderna en stark förhandlingsstyrka vad det gäller pris och då 
kunderna på profilklädesmarknaden har stora valmöjligheter bland de många aktörerna skapar 
de sig därmed också en stark förhandlingsstyrka.60 Företagen inom profilsegmentet erbjuder 
likvärdiga produkter vad gäller framförallt kvalitet och design (se diagram 4.8). Vad gäller 
Blåkläder har de likvärdiga produkter som övriga aktörer inom samma segment, men 
Blåkläder har däremot ett starkt och välkänt varumärke vilket kan ses som en stor 
konkurrensfördel.  
 
Vidare är det också viktigt att poängtera att det vid intervjun med Fristads framkom att den 
yngre målgruppen överlag är mer ”otrogen” ett varumärke än en äldre generation. Detta visar 
återigen på köparens styrka vid förhandling. Det som bör beaktas är dock att det vid intervjun 
med Björnkläder framkom att man anser att kunder av profilkläder är trogna sitt varumärke, 

                                                           
59 Porter E. M, Konkurrensstrategi, 1983, sidan 28-37 
60 Porter E. M, Konkurrensstrategi, 1983, sidan 44-46 
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det till vill säga Björnkläder, och att det inte skulle finnas någon märkbar skillnad mellan den 
yngre och den äldre målgruppens val av varumärke. Detta skulle kunna ses som en styrka hos 
företaget. Vid kundintervjuerna framkom det även att mindre företag oftast väljer att köpa 
kläder från olika varumärken och återförsäljare, vilket också kan ses som en 
förhandlingsstyrka sett utifrån köparens perspektiv.  
 
 

       5.1.3 Leverantörens förhandlingsstyrka 
 
Då Blåkläders produkter präglas av hög kvalitet ställs stora krav på leverantörerna. 
Förhandlingsstyrkan gentemot leverantörerna torde vara relativt stor då företaget beställer 
stora orderkvantiteter. Marknaden är dock relativt koncentrerad och specifik, vilket ger 
leverantörerna en viss förhandlingsstyrka gentemot företagen. Vid intervjun med Sandryds 
framkom det att deras kunder vill kunna beställa samma produkter under flera år och därmed 
utvecklar företaget endast ett fåtal nya plagg varje halvår. Detta visar att företaget har trogna 
kunder, vilket därmed kan vara en styrka för företaget.  
 
 

    5.1.4 Hot från substitut 
 
Substitut är i Blåkläders fall produkter inom samma segment. Som Porter hävdar i sin 
femkraftsmodell innebär detta således att alla företag i segmentet konkurrerar med varandra.61 
Flera av de tillfrågade i kundintervjuerna ansåg att det finns tillräckligt med aktörer på 
profilklädesmarknaden, vilket tydligt visar på att konkurrensen mellan företagen är hård. Då 
aktörer på profilklädesmarknaden har liknade basprodukter (exempelvis; t-shirts, pikés, 
sweatshirts) innebär utformningen och designen av plaggen en viktig del i 
produktdifferentieringen. Detta är även något som efterfrågas av de tillfrågade slutkunderna 
till profilkläder. Ett substitut kan därmed vara förändringar i design.  
 
    
5.1.5 Analys av Blåkläders profilsortiment utifrån produktkonceptmodellen 
 
Vi avser att använda produktkonceptmodellens tre nivåer för att undersöka Blåkläders 
produktdifferentiering. Kärnprodukten i profilsortimentet utgörs av själva 
produktutvecklingen av profilkläderna. Företagets kärna återspeglar sig i att de är ett 
produktutvecklande företag. Precis som Waterson hävdar lämpar sig produktdifferentiering 
bättre vid utveckling av produkter snarare än tjänster.62 I Blåkläders fall blir det således lättare 
för kunden att se resultatet av den produkt som avses köpa än om det hade varit en tjänst. Den 
andra nivån i modellen avser de fem attributen; varumärket Blåkläder, profilsortimentets 
förpackning, design, kvalitet och produktkarakteristika. Vad gäller varumärket har Blåkläder 
idag ett relativt starkt varumärke som dock oftast förknippas med företagets arbetskläder. 
Blåkläder saknar en tydlig identitet för profilsortimentet. Å andra sidan utgörs företagets 
sortiment till största del av arbetskläder och ett så inarbetat varumärke kan vara svårt att 
förändra utan att förlora företagets ursprungliga ”kärna”. 
 
Vad gäller förpackning, design och kvalitet av profilsortimentet anser vi att det idag finns 
ojämnhet och brister. Utifrån produktkonceptmodellen är det av vikt att se till samtliga 
attribut och skapa jämvikt. 63 En obalans skapar svårighet att utveckla 
produktkonceptmodellen och därmed också differentieringen. Blåkläders profilsortiments 

                                                           
61 Porter E. M, Konkurrensstrategi, 1983, sidan 43-44 
62 Waterson M, Models of product differentiation, 1989, sidan 1 
63 Melin F, Varumärkesstrategi- om konsten att utveckla starka varumärken, 2008, sidan 72-73 
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produkter förpackas väl och håller en hög kvalitet, men för att skapa en tydlig differentiering 
krävs ett jämnare sortimentsutseende.  
 
I modellen som Melin har utarbetat menar han att det är av vikt att granska en produkts 
mervärde i form av tillägg.64 I Blåkläders fall bör man således skapa mervärden till 
profilsortimentet. Att skapa mervärden i form av erbjudanden har företaget gjort i form av en 
specialkollektion – Limitied Edition som har fungerat som en komplettering till det övriga 
profilsortimentet. Vi tror dock att det krävs ytterligare åtgärder för att skapa den identitet och 
image som en differentiering kräver. Då produktkonceptmodellens avsikt inte är att identifiera 
en produkts grundläggande byggstenar kan det vara svårt att bygga ett sortiment utifrån 
modellen. Det krävs mer resurser än så. En tydlig och särpräglad differentiering kräver att 
företagets alla faktorer kan sammankopplas och utvecklas.    
 
 

  5.2 Analys av Björnkläder utifrån konkurrentanaly sen 
 

  5.2.1 Framtida mål 
 
Ett potentiellt framtida mål för Björnkläder är att slå samman och döpa om dagens 
profilsortiment till en egen produktlinje. Det nuvarande sortimentet presenteras på ett 
ostrukturerat sätt i produktkatalogen där egna och externa varumärken blandas. Detta 
uppfattas som rörigt och det kan bli svårt för kunden att hitta rätt i sortimentet.  
 
 

  5.2.2 Föreställningar 
 
Björnkläder är duktiga på att producera prisvärda basprofilplagg av det egna märket. Utöver 
det egna märket erbjuder företaget externa varumärken i olika prisklasser men också i olika 
kvalitets- och funktionskategorier. Genom Grollsbutikerna ger Björnkläder kunderna 
möjlighet att välja bland flera typer av produktgrupper samt externa varumärken. Butikerna 
verkar som företagets distributions- och marknadsföringskanal. Utifrån konkurrentanalysen 
kan man därmed dra slutsatsen att Björnkläders föreställning om sig själva är att de ser en 
stark fördel i att de säljer profilplagg som är prisvärda och att de kanske därmed ser sig själva 
som det mest prisvärda alternativet. Vidare kan man dra slutsatsen att företaget ser en stark 
fördel i att ha en egen distributionskanal, Grollsbutikerna. Att förfoga över sin egen 
distributionskanal kan ge Björnkläder fördel gentemot konkurrenter. 65 
 
 

  5.2.3 Aktuell strategi 
 
I dagsläget är varumärket Björnkläder starkt. En aktuell strategi för företaget kan vara att 
stärka det egna profilmärket On duty som är en kompletterande produktlinje till 
basprofilsortiment. 
 
 

  5.2.4 Möjligheter 
 
Porter hävdar i sin konkurrentmodell att det är viktigt att utvärdera konkurrentens 
möjligheter.66 I Björnkläders fall finns brister i företagets damprofilsortiment. En möjlighet är 
att anpassa profilplaggen utifrån en kvinnlig målgrupp. Detta är även något som poängterades 

                                                           
64 Melin F, Varumärkesstrategi- om konsten att utveckla starka varumärken, 2008, sidan 72-73 
65 Porter E. M, Konkurrensstrategi, 1983, sidan 64-67 
66 Porter E. M, Konkurrensstrategi, 1983, sidan 64-67 
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i intervjuerna med slutkunder, det vill säga bristen på profilplagg för dam.  Ytterligare en 
möjlighet som Björnkläder arbetar med är att hitta nya material och fokusera på miljöaspekter 
gällande plaggen, dess utformning och tillverkning. Detta kan resultera i en konkurrensfördel 
gentemot övriga aktörer på profilklädesmarknaden. 
 
 

  5.2.5 Egen reflektion 
 
Björnkläder utgör ett hot för Blåkläder eftersom de båda företagen arbetar inom samma 
segment med främsta fokus på arbetskläder. Vi kan anta att Björnkläder genom sina egna 
kompletterande profillinjer, Carpenter Ace och On duty, har kommit längre i sin utveckling av 
profilkläder. Genom de två linjerna har man kompletterat basprofilsortimentet vilket resulterar 
i ett mer designat och personligt sortiment   
  
Carpenter Ace har anpassats och är designat för att attrahera en yngre målgrupp mer än ett 
basprofilsortiment.  
 
 
5.2.6 Analys av Björnkläder enligt produktkonceptmodellen 
 
Den så kallade kärnprodukten i Björnkläders profilsortiment är relativt god, då man låter 
utveckla en del nya profilplagg varje säsong, men samtidigt finns det ingen tydlig gräns 
mellan sortimentets profilplagg och yrkeskläder. Vad gäller den andra nivån i modellen 
saknar man vissa delar så som en tydlig förpackning av profilsortimentet, men man har 
därmed ett relativt starkt varumärke. Vad gäller den tredje nivån har Björnkläder en tydlig 
fördel i och med de egna ägda Grollsbutikerna. Detta fungerar som ett bra tilläggserbjudande 
och mervärde för företagets kunder.  
 
 

  5.3 Analys av Fristads utifrån konkurrentanalysen 
 

  5.3.1 Framtida mål 
 
Ett framtida mål sett utifrån konkurrentanalysen syftar enligt Porter till att visa hur nöjd 
konkurrenten är med sig själv i sin nuvarande position på marknaden. För Fristads är den 
framtida ambitionen och målet att ligga i framkant vad gäller fokus på design. I kombination 
med att företaget satsar på att hitta nya funktionsmaterial och med en hög och innovativ 
designgrad också kunna locka nya målgrupper. Detta är viktigt för att kunna vinna 
marknadsandelar. Porter menar att konkurrenten eventuellt kommer att byta strategi om denna 
inte är nöjd med sin position. Utifrån konkurrentanalysen visar Fristads framtida mål således 
på att företaget är nöjd med sin nuvarande position, men att det sannolikt att man arbetar 
strategiskt för att stärka sin position genom att fokusera på mer designade profilplagg. 67 

   
 
  5.3.2  Föreställningar 

 
Fristads ser sig själva som ett företag med ett inarbetat och väl igenkänt varumärke. Det starka 
varumärket leder till att kunderna är medvetna om kvalitetsnivån och är därmed också 
benägna att betala ett högre pris för produkterna. Detta ger företaget möjlighet att fokusera på 
de delar i produktutvecklingsprocessen som är kostsamma.  

                                                           
67 Porter E. M, Konkurrensstrategi, 1983, sidan 64-67  



 34

 
 
  5.3.3 Aktuell strategi 

 
Porter hävdar i konkurrensanalysen att val av strategi kan visa på reaktioner som man ser vid 
förändringar på marknaden.68 Fristads har sett förändringar på marknaden och arbetar mycket 
med sin strategi om att gränsen mellan arbetstid och fritid har kommit att suddas ut.  Det 
gäller såväl för varselplagg som profilkläder, vilket resulterar i att företagets fokus ligger på 
att formgiva och utveckla plagg som kan anpassas till ”vår” nya livsstil.   

 
 
  5.3.4 Möjligheter 

 
Fristads främsta möjlighet är att använda sitt inarbetade varumärke för att utveckla 
sortimentet på ett sådant sätt som attraherar en ny generation. Fristads ”inarbetade” kunder är 
trogna varumärket till skillnad mot nya kunder som är mer benägna att byta varumärke efter 
behov.  
 
 

  5.3.5 Egen reflektion 
 
Fristads erbjuder ett profilsortiment som är komplett på så sätt att sortimentet har ett eget 
namn, en egen katalog samt att det finns en röd tråd genom design av plaggen. På grund av 
sortimentets storlek och omfattning krävs konstant produktutveckling för att upprätthålla 
produktkvaliteten. En bidragande faktor till att Fristads utgör ett stort hot gentemot Blåkläder 
är att de har satsat stora resurser på utvecklingen av sitt profilsortiment.   
 
 
5.3.6 Analys av Fristads enligt produktkonceptmodellen 
 
Fristads har en bra och tydlig kärnprodukt där profilsortimentet har en tydlig avgränsning 
gentemot företagets övriga produktsortiment. Företaget har även en god andra nivå utifrån 
modellen, det vill säga den som utgörs av varumärket, förpackning, design, kvalitet och 
produktkarakteristiska. Vad gäller den tredje nivån har Fristads en mycket bra förpackning, 
design samt kvalitet av sitt profilsortiment. Således har Fristads ett bra produktkoncept 
gällande alla tre nivåer i modellen.  
 
 

  5.4 Analys av Projob utifrån konkurrentanalysen 
 
  5.4.1 Framtida mål 

 
Ett potentiellt framtida mål är att ProJob ska fungera som en ”extra arm” för övriga 
profilföretag som ingår i New Wave Group AB. En utveckling av profilsortimentet är för 
närvarande inte aktuell, då företaget fokuserar på att utveckla arbetskläder. 

 
 
 
 
 

                                                           
68 Porter E. M, Konkurrensstrategi, 1983, sidan 64-67 
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  5.4.2 Föreställningar 
 

ProJob ser sig själva som ett arbets- och yrkesföretag och använder endast profilsortimentet 
som ett mindre komplement. Företaget anser själva att de är duktiga på att utveckla 
ergonomiska produkter.  
 
 

  5.4.3 Aktuell strategi 
 
ProJobs strategi innebär inte att sälja profilkläder i stora kvantiteter. Företagets kunder köper 
främst arbetskläder, men vill ibland också ha möjligheten att göra små kompletteringar med 
profilplagg. Vid större ordrar hänvisar företaget till övriga företag som säljer profilplagg i 
New Wave Group.  
 
 

  5.4.4 Möjligheter  
 

Då ProJob inte prioriterar arbetet med sitt profilsortiment anser vi att det är svårt att hitta 
någon möjlighet till en fortsatt utveckling av profilkläderna.  
 
 

  5.4.5 Egen reflektion 
 

En tanke är att ProJob borde fokusera på det de är bra på, det vill säga tyngre arbetskläder. Då 
företaget ingår i koncernen New Wave Group med en mängd företag som är specialiserade på 
profilplagg, är ett alternativ att överlåta profilsegmentet till andra aktörer. ProJob utgör inget 
större hot mot Blåkläders profilsegment.   
   
 
5.4.6 Analys av Projob enligt produktkonceptmodellen 
 
Projob har en relativt god kärnprodukt, men saknar flera delar i både den andra och tredje 
nivån enligt produktkonceptmodellen. Detta är på grund av att företaget själva endast vill 
använda profilsortimentet som ett komplement till det övriga sortimentet som huvudsakligen 
baseras på yrkeskläder. Det bör dock poängteras att nivå tre till viss del uppfylls, det vill säga 
den nivå som syftar till att ge produkten mervärde i någon form. Då företagets kunder 
huvudsakligen köper yrkeskläder genom New Wave koncernen ger Projob kunderna 
möjlighet att även köpa profilkläder av dem vilket kan ses som och ett ”tilläggserbjudande” 
och högre tillgänglighet.  
 
 

  5.5 Analys av Sandryds Handels AB utifrån konkurrentanalysen 
 
  5.5.1 Framtida mål 

 
Ett framtida mål för profilföretaget Sandryds är att arbeta med hållbar utveckling, hitta nya 
ekologiska material samt att involvera kunden i produktutvecklingsprocessen. Då företaget 
vill vara en ledande aktör på profilmarknaden konkurrerar Sandryds genom att erbjuda ett 
brett och marknadsanpassat profilsortiment.  
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  5.5.2 Föreställningar 
 
Sandryds är duktiga på att producera profil- sport- och funktionsplagg. Då profilmarknaden är 
hård satsar företaget på att erbjuda hög kundservice vilket blir en viktig 
produktdifferentiering. Sandryds som varumärke är idag relativt okänt och många av 
företagets kunder förknippar produkternas varumärkesnamn (South West, Printwear och 
RedLab) med företagets namn - Sandryds. 

 
 
5.5.3 Aktuell strategi 
 
En aktuell strategi är att arbeta med att stärka Sandryds som varumärke. En annan strategi 
företaget arbetar med är att involvera kunden i produktutvecklingsprocessen, Innovative Lab. 
Då försäljningen med konceptet går bra är detta något som Sandryds tänker fortsätta att 
utveckla. Då branschen för profilering består av många aktörer med liknande produkter 
arbetar och konkurrensen är hård, visar den aktuella strategin utifrån E. M Porters 
konkurrentanalys tydligt på att Sandryds vidtar åtgärder för att ytterligare stärka sin position 
som profilklädesföretag på marknaden. 69 
 

   
  5.5.4 Möjligheter 

 
Styrkan i företaget är att de blickar framåt inom hållbar utveckling. Detta öppnar upp för 
möjligheter att som företag profilera sig som en verksamhet som fokuserar på miljö och 
ekologi. Om efterfrågan på ekologiska profilplagg ökar står Sandryds starkt gentemot sina 
konkurrenter. 

 
 
  5.5.5 Egen reflektion 

 
Sandryds sortiment består av profilprodukter och arbetar endast med företagsprofilering, till 
skillnad från Blåkläders vars främsta produktkategori är arbetskläder. Storleken som såväl 
bredden på profilsortimenten skiljer sig även mycket. Då företagens huvudsakliga inriktning 
skiljer sig åt, utgör företaget inget direkt hot mot Blåkläder.  
 
 
5.5.6 Analys av Sandryds utifrån produktkonceptmodellen 
 
Sandryds har en god kärnprodukt och den första nivån i produktkonceptmodellen är således 
fullständig. Vad gäller den andra nivån återfinns några brister. Sortimentet har ett starkt 
helhetskoncept, men saknar ett starkt varumärke. Den tredje nivå uppnår Sandryds relativt bra 
då man erbjuder kunderna snabba leveranser samt konceptet Innovative Lab där kunden själv 
involveras i produktutvecklingsprocessen.  

                                                           
69 Porter E. M, Konkurrensstrategi, 1983, sidan 64-67 
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6. Slutsatser 
   
I det avslutande kapitlet kommer våra egna slutsatser att presenteras utifrån det resultat som 
vi har fått fram genom valda teorier samt den empiriska undersökningen. Vidare kommer 
studiens huvudfråga att besvaras. I kapitlet ger vi även förslag till vidare forskning inom 
ämnesområdet.   

 
 
Utifrån en närmare jämförelse mellan de belysta företagens profilsortiment drar vi slutsatsen 
att innehållet i sortimenten inte skiljer sig avsevärt vad gäller plaggens utformning. Modeller 
som piketröjor, t-shirts och sweatshirts är genomgående standardplagg. Design, bredd och 
paketering är dock något som skiljer företagen och dess profilsortiment åt.  
 

Våra utförda intervjuer visar att Fristads skiljer sig gentemot övriga aktörer. Då företaget har 
valt att differentiera sitt profilsortiment med ett eget varumärke, A code, och en 
produktkatalog har de på så sätt skapat sig en tydlig plats på profilmarknaden. Å andra sidan 
består profilmarknaden av en mängd aktörer, vilket innebär ytterligare konkurrens gentemot 
Fristads. 
 
Björnkläder har valt att namnge två delar av sitt profilsortiment, On Duty och Carpenter Ace, 
vilket är ett steg på vägen till att urskilja profilplaggen från arbetskläderna. Koncepten är inte 
lika omfattande som Fristads A code och har exempelvis ingen egen produktkatalog. Vidare 
tror Björnkläder på en ökad efterfrågan och utveckling inom ekologiska material och 
processer. Företaget är dock inte först och ligger inte framkant med att separera 
profilsortimentet som ett helt koncept. Vissa delar av sortimentet benämns fortfarande som 
profil och Björnkläder väljer heller inte att profilera sig som ett företag med fokus på ekologi. 
Björnkläder befinner sig i en utvecklingsfas av profilsortimentet som i framtiden kan komma 
att bli ett hot för konkurrenter.  
 
Företaget ProJob är medvetna om att de främst är ett företag som tillverkar arbetskläder och 
ser sitt profilsortiment endast som ett komplement för att tillgodose redan befintliga kunder. 
ProJob skapar sig på så sätt en konkurrensfördel som företag, trots sin storlek, genom att 
tydliggöra sig själva som tillverkare av arbetskläder.  
 
Vidare kan vi dra slutsatsen att Blåkläder, Björnkläder och ProJob inte har någon tydlig 
paketering av sina profilsortiment. Detta menar vi kan leda till osäkra kunder som hellre söker 
sig till renodlade profilföretag, så som Sandryds, med ett strukturerat helhetskoncept för 
profilkläder. En bestämd differentiering av sortiment anser vi skapar en medvetenhet från 
företaget till kunden om att sortimentet som koncept är komplett. 
 
 
6.1 Huvudproblem 
 
Hur kan Blåkläder utveckla sitt profilsortiment med  avseende på konfektionsprodukter 
genom differentiering? 
 
De slutsatser som vi kan dra utifrån analysen av produktkonceptmodellen är att Blåkläder har 
brister vad gäller profilsortimentets förpackning, design och produktkarakteristiska. Blåkläder 
har ett starkt och inarbetat varumärke, vilket kan ses som en stark fördel. Däremot förknippas 
varumärket främst med arbetskläder, vilket gör att företaget inte har samma position på 
marknaden inom de två olika segmenten. Vi tror att det är ytterst viktigt för företag att 
positionera sig på den marknad som man vill verka för att vara konkurrenskraftig.   
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Blåkläders profilsortiment kan idag uppfattas som ett komplement till arbetskläderna. För att 
kunna uppnå en tydlig differentiering och skapa jämvikt enligt produktkonceptmodellens tre 
nivåer bör Blåkläder således arbeta med att positionera profilsortimentet genom att särskilja 
detta från arbetskläderna. Flera av företagen inom profilklädesbranschen fokuserar på att 
utveckla plagg med samma värden, kvalitet och funktion och det är därför ytterst viktigt att 
urskilja sortimentet. Precis som Porter E. M. beskriver i sin femkraftsmodell70 är betydelsen 
av att just differentiera sin produkt oerhört viktigt för att kunna följa med i konkurrensen. 
Utifrån vår branschanalys av Blåkläder enligt femkraftsmodellen visade det sig i Blåkläders 
fall att företagets svaghet var just bristen av en tydlig differentiering av profilsortimentet. 
Frågan vi ställer oss är, hur kan Blåkläder bemöta detta? Ett sätt är att skapa en tydlig identitet 
till sortimentet, hitta kärnan i profilsortimentet - ett DNA som visar sortimentets unika 
egenskaper. Genom att hitta Blåkläders profilsortiments DNA kan man skapa ett unikt 
profilkoncept och därmed avskilja sig gentemot övriga aktörer. Precis som Melin F. hävdar är 
det viktigt att skapa ett mervärde till en produkt eller ett sortiment för att kunna bli unik.71 Ett 
steg på vägen för Blåkläder är att ge sortimentet ett eget namn och frångå dagens benämning, 
profil. Detta skapar ett mer sammanhållande koncept och ger en igenkännedom för kunden. 
Trots att kundundersökningen visade att kvalitet och funktion är något som företag lägger 
störst vikt vid, anser vi att det är mycket viktigt för Blåkläder att karaktärisera sig och utmärka 
sitt profilsortiment, vilket därmed väcker ett intresse hos kunden. Att sticka ut i mängden och 
erbjuda kunden något mer än bara funktion och kvalitet är avgörande i den hårda 
konkurrensen mellan profilaktörerna.  
 
Företagets nuvarande profilsortiment består till största del av basplagg; piketröjor, t-shirts, 
sweatshirts och så vidare. Limited Edition är ett försök från Blåkläders sida att erbjuda 
kunden trendigare plagg under en bestämd tidsperiod. Utifrån vår branschanalys av Blåkläder 
enligt Porters femkraftsmodell visade analysen att då det finns många aktörer på marknaden 
med liknande basprodukter som Blåkläders, blir plaggens utformning och design ytterst 
viktigt. Vi ser en möjlighet i att utforma och designa redan existerande plagg i 
profilsortimentet. Blåkläders kunder vet att företaget erbjuder produkter med bra kvalitet, men 
vi tycker att man bör utveckla plagg med bättre passform, då detta starkt efterfrågas genom 
vår kundundersökning. Vidare har det dels uttryckts av Fristads produktdesigner och dels 
framkommit genom vår kundundersökning att skillnaden mellan arbetstid och fritid alltmer 
har kommit att suddas ut. Vårt sätt att leva ändrar också vårt sätt att klä oss. Detta är något 
som vi också ser som en viktig faktor i utformningen av ett profilsortiment. Enligt kunderna 
ska ett profilplagg kunna fungera såväl på arbetsplatsen som utanför. Vi tror att det är ytterst 
viktigt att anpassa plaggens utformning och passform efter dagens livsstilar.  
 
Utifrån vår kundundersökning fick vi information om att kunden ofta inte har några konkreta 
önskemål angående ”nya” material, det vill säga material med särskilda funktioner. Av detta 
drar vi slutsatsen att ett plaggs helhet är viktigare för kunden än enbart ett nytt och innovativt 
material. Däremot tror vi att medvetna materialval i kombination med rätt marknadsföring kan 
bidra till ett ökat kundintresse för nya innovativa material. Vidare tror vi även att detta skulle 
kunna öka jämvikten enligt produktkonceptmodellen. Då den tredje nivån i modellen syftar 
till att öka en produkts mervärde tror vi att ett sätt för Blåkläder skulle kunna vara att utveckla 
profilkläder i ekologiska material eller material som har särskilda funktioner. Detta skulle 
man exempelvis kunna göra genom att utveckla ett plagg som kan kylas ner eller tvärtom, 
värmas upp. En sådan möjlighet skulle kunna ses som ett mervärde som man tidigare inte har 
erbjudit kunden. Det skulle på så sätt kunna leda till att utmärka profilsortimentet, väcka ett 
nytt intresse hos kunden och därmed också sticka ut i mängden.  

                                                           
70 Porter E. M, Konkurrensstrategi, 1983, sidan 28-37 
71 Melin F, Varumärkesstrategi- om konsten att utveckla starka varumärken, 2008, sidan 79 
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Sammanfattningsvis tror vi att de presenterade möjligheterna; att hitta sortimentets identitet 
och kärna, ge sortimentet ett eget namn samt att utveckla produkter med unika egenskaper 
skapar en röd tråd genom profilsortimentet. Detta resulterar i en tydlig differentiering – en 
avgörande faktor för att Blåkläder ska vinna marknadsandelar inom profilsegmentet.  
 
 
6.2 Avslutande diskussion 
 
Utifrån vår studie kan vi dra slutsatsen att differentiering är ett bra och effektivt verktyg för 
företag att använda sig av vid sortimentsutveckling, oavsett vilken bransch man verkar i. Det 
är ett bra sätt att urskilja sig gentemot sina konkurrenter och på så sätt skapa en tydlighet 
gentemot kunden.  
 
Utifrån vår studie kan vi också dra slutsatsen att det finns olika sätt för företag att tillämpa 
differentiering beroende på vilken bransch man verkar i, hur lönsamma företagets produkter 
är eller hur marknaden för den bransch man verkar i ser ut. Studien har visat att betydelsefulla 
variabler för en ökad differentiering i ett produktsortiment är att hitta sortimentets identitet 
och kärna. En av studiens viktigaste slutsatser anser vi är att man som företag måste hitta en 
unikitet till sitt sortiment för att kunna särskilja det gentemot liknande produkter inom samma 
segment. På så sätt blir man även mer konkurrenskraftig. Ett sätt är att skala bort alla de delar 
i sortimentet som inte hör till sortimentets kärna och identitet. Det kan vara alltifrån produkter 
i sortimentet till prissättning eller val av sortimentets förpackning. På så sätt skapar man en 
tydlighet kring sortimentets verkliga identitet. Däremot tror vi att det är viktigt att poängtera 
att det finns en risk i om man gör allt för stora förändringar. Det är viktigt att inte skala ner för 
mycket, utan snarare utreda vad som inte hör till företagets verkliga kärna och ta bort dessa 
delar.  
 
Utifrån studien kan vi också dra slutsatsen att det är viktigt att se till företagets image och 
varumärke som har en högst betydande roll i arbetet med att differentiera ett sortiment. Om 
man har ett tydligt varumärke och utifrån det lyckas utveckla ett tydligt och differentierat 
sortiment genom att hitta kärnan i sortimentet kan man på så sätt skapa en starkare och 
tydligare positionering på den marknad som man verkar i.  
 
 
6.3 Förslag till vidare forskning   
 

Som vidare forskning anser vi att det hade varit intressant att utföra en mer omfattande studie 
med ett större antal slutkunder av profilkläder och undersökt hur dessa väljer att köpa 
profilkläder till sitt företag samt vad som efterfrågas. Vi tror att en sådan undersökning hade 
resulterat i ett mer fullständigt resultat.  

Vidare hade det varit intressant att utreda huruvida en utveckling av Blåkläders 
profilsortiment skulle fungera ur ett ekonomiskt perspektiv. En sådan undersökning skulle 
därmed kunna visa om Blåkläder kan satsa fullt ut på en utveckling av profilsortimentet. 
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Bilagor 
 
 
Bilaga 1 - Intervjufrågor till Blåkläder, Björnkläd er, Projob, Fristads och Sandryds 
 
 
1. Hur ser ert profilsortiment ut? Hur många produkter ingår i sortimentet? 
 
2. Hur ofta tar ni fram nya produkter?  
 
3. Hur arbetar ni för att ta fram nya profilkläder? (Går ni efter mode, utvecklar ni produkter 
som era kunder tycker saknas, tittar ni på konkurrenter, gör ni marknadsundersökningar etc.)? 
 
4. Vid framtagning av en ny produkt, vad styrs ni främst av; kvalitet, design, funktion eller 
pris? 
 
5. Vad tror ni att era kunder värdesätter mest när de köper profilkläderna (exempelvis kvalitet, 
design, funktion eller pris)? 
 
6. Har ni uppfattningen av att era kunder vill att profilsortimentet ska uppdateras ofta eller 
köper man samma typ av produkt varje gång? 
 
7. Är det vanligast att ett företag köper in stora kvantiteter av profilkläderna vid ett tillfälle 
eller att man successivt kompletterar? 
 
8. Anser ni att företag överlag är trogna ett varumärke eller är det mer vanligt att företag 
köper från olika varumärken? 
 
9. Vilka anser ni är era främsta konkurrenter inom profilkläder på marknaden? 
 
10. Efterfrågar kunderna generellt sätt samma typ av produkter från år till år eller bör man 
blicka framåt och utveckla annat än klassiska piké, T-shirts osv.? Efterfrågar marknaden 
nyheter inom profilkläder? 
 



 43

Bilaga 2 – Intervjufrågor kundundersökning 
 
1. Från vilka företag och varumärken köper ni profilkläder ifrån?  
 
2. Vid köp av profilkläder, vad lägger ni högst prioritet på? 
    (kvalitet, material, design, pris, funktion, miljö) 
 
3. Hur ofta uppdaterar ni era företagsprofilkläder? 
 
5. Har ni synpunkter vad gäller utbud, passform, kvalitet etc. gällande dagens profilkläder? 
 
6. Anser ni att profilmarknaden erbjuder tillräckligt med valmöjligheter eller efterfrågar ni fler 
alternativ?  
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Bilaga 3 – Bilder – Blåkläders profilsortiment 
 
Bilagan visar samtliga profilkläder ur Blåkläders produktkatalog 2010. 
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