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Förord 

 

Vi vill ta tillfället i akt innan denna rapport inleds att tacka vår handledare, Ellinor  

Torsein som under arbetets gång tagit emot våra frågor, väglett och inspirerat oss till nya 

idéer. Samt till Jimmy Wirz butikschef på Urban Outfitters i Stockholm för att ha besvarat de 

frågor som uppstått om företaget. 

 

Ett särskilt stort tack till alla de respondenter som tagit sig tid att besvara vår påstana intervju 

samt deltagarna i vår fokusgruppsdiskussion. 

 

Alla har ni för oss varit viktiga och vi hade inte kunnat genomföra denna undersökning utan 

er, många Tack!  

 

Henric Andersen  

Martina Edvardsson  

30 maj, 2011. 
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Sammanfattning 

 

Som Göteborgs marknad ser ut idag erbjuder utbudet både en bredd och ett djup. 

Många butiker ligger tillgängliga i eller med närhet till stadens centrum. Då det inte direkt 

finns en lucka i marknaden är det metavärdet och produktmixen som avgör valet av 

varumärke för konsumenten. 

  

Tanken med vår rapport är att undersöka möjligheten att expandera den redan existerande 

butikskedjan Urban Outfitters också till Göteborg. Vi vill därför undersöka 

Göteborgskonsumentens inköpsbeteende samt vilket som är den bästa lokaliseringen av en 

butik . 

 

Vi har tittat närmare på företaget Urban Outfitters vilket är en Amerikansk butikskedja, som 

startade med en butik under namnet Free People. Detta var år 1970. 

Vi har genomfört en marknadsplan med företaget som studieexempel. 

 

För att kunna undersöka om Göteborg är en bra plats att expandera till har vi undersökt 

konsumenten, dennes köpbeteende samt kunskap och uppfattning om företaget. Dessutom har 

vi tittat på och analyserat vart den bästa lokaliseringen för en butik. 

 

Till en början studerade vi befintlig litteratur för att få fram en ram för arbetat. Vi utförde 100 

stycken påstana intervjuer. Resultatet av vår undersökning visar att det finns kunskap och 

övervägande positiva åsikter om företaget, vidare utförde vi en fokusgrupp intervju för att få 

en djupare förståelse för inte bara hur de handlar utan också hur de resonerar vid val av 

varumärke, vi diskuterade också företaget och Göteborgsmarknad. 

 

För att Urban Outfitters ska kunna etablera sig och få en stabil kundgrupp anser vi att det 

endast är till deras fördel att fortsätta med samma affärsidé som de har nu vad gäller 

produktmixen och konceptet. 

 

Utifrån vår analys och de marknadsundersökningar vi utfört drog vi slutsatsen att Göteborg är 

en lämplig marknad om företaget vill expandera i Sverige och att stora lokaler i 

centrumkärnan är läget man ska satsa på. 
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Inledning  

Inledningsvis redovisar vi bakgrunden till arbetet och beskriver vår problemdiskussion som 

har legat till grund för våra problemfrågor. Dessa är vägledande och grundläggande för 

rapporten och dess syfte.  

1.1 Bakgrund 

Denna rapport är riktad till lärare och studenter. Men kan också vara intressant för företag 

som vill expandera och etablera sig på nya marknader, då rapporten ger en inblick i de saker 

man allmänt borde analysera när man vill in på en ny marknad. Målet är också att teorierna 

och metoderna ska vara ändamålsenliga för detta. 

Tanken om att göra denna rapport startade i en avsaknad av butikskedjan Urban Outfitters på 

Göteborgs marknad då vi båda själva gillar företaget, är kunder där och uppskattar deras 

produktmix. 

Vi känner båda att företaget har en image som vi tror skulle passa väl in i staden Göteborg. 

Vi är båda dessutom välbekanta med Göteborg, shoppingutbudet och stadens kultur, då vi är 

eller har varit bosatta i Göteborgsområdet under längre tid och ser alltså Göteborg som vår 

huvudmarknad för klädinköp. 

 

Detta startade tankar hos oss om vad som krävs och vad företag undersöker innan de etablerar 

sig på nya marknader.  

Problemet är även intressant för att det kan generaliseras till att inte enbart gälla Urban 

Outfitters. Utan ur ett mer allmängiltigtperspektiv gälla även andra existerande företag som 

säljer produkter och externa varumärken, när dessa vill in på en ny marknad, en så kallad 

marknadsexpansion där det redan finns existerande konkurrenter. 

Detta har lett fram till några huvudområden att titta närmare på: 

 

 Allmänt om ny etablering – Vi vill redovisa för vad man faktiskt undersöker vid en 

etablering. För att göra detta har vi valt att undersöka befintliga metoder detta genom 

sekundärkällor. Samtliga teorier och metoder är anpassade för att kunna användas av 

olika företag men vi kommer att applicera dessa på Urban Outfitters. 

För att styrka dessa teorier har vi valt att använda två olika former av intervjumetoder. 

Dels i form av en fokusgrupp och dels påstana intervjuer vilket innebär att 

undersökaren försöker befinna sig där den tilltänka målgruppen tros vara. Detta för att 

få en bredare uppfattning om kunden och också för att få ett djup i den insamlade 

informationen. Detta jämförs och förstärks med hjälp av teorier vilka presenteras 

längre fram i rapporten. 

 

 Göteborg stad – Detta blev vår målmarknad dels för att det är smidigast då vi själva 

har bra koll på staden och även kan utföra egna enkla observationer. Men också för att 

det är en intressant marknad rent strategiskt. I och med att Göteborg är Sveriges näst 

störst stad efter Stockholm och är en mindre storstad. Detta innebär att stadskärnan är 

kompakt och det mesta finns inom gångavstånd samtidigt så finns det goda 

möjligheter att vidga utbudet då befolkningsmängden blir större för varje år i 

Göteborgsregionen (samhallsutvecklingen.se 2011).   

 

I Göteborg är shoppingutbudet stort. Staden täcker en yta av 198,16 km
2
 det är  

513 751 boende i Göteborgs kommun (goteborg.se 2011), dessutom är finns det en 

levande turism med flera lockande attraktioner så som Liseberg, mysig shopping och 
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närhet till skärgården. Det passerar såväl flertalet övernattande besökare som 

dagsbesökare varje år. 

 

Ur en startegisk vinkel så är Göteborg en intressant marknad då staden ligger bra till 

med koppling till övriga Europa tack vare hamnen samt bra flygförbindelser. 

Detta fungerar som ett nätverk utåt. Infrastruktur så som vägar och tåg är 

välfungerande i Sverige. Det råder i stort sett fri konkurrans på marknaden, så att 

öppna nya butiker och leverera varor är inget problem. 

Göteborg har ett universitet med 37 000 studenter och är där med en av Nordeuropas 

största skolor (gu.se 2011). Invånarantalet i Göteborg är större än i flera andra städer 

där företaget finns etablerat. (urbanoutfitters.co.uk 2011) 

 

 Målmarknad – För att ett nyetablerat företag ska kunna fortsätta att existera krävs det 

att deras målmarknad och kundgrupp finns i så stor utsträckning att inkomsterna 

täcker utgifterna, detta för att skapa ett lönsamt företag.  

 

På denna grund har vi valt att undersöka om underlaget överhuvudtaget existerar. Den 

målgrupp vi kommer att undersöka är män och kvinnor i åldrarna 16-30. Detta är 

baserat på Urban Outfitters målgrupp enligt Jimmy Wirz butikschef i Stockholm 

butiken. (Bilaga 4) 

 

För att starta denna undersökning gjorde vi påstana intervjuer där vi ville ta reda på 

hur målgruppens inställning till Urban Outfitters och dess kunskap om företaget såg ut 

samt om respondenternas shoppingvanor. Detta gjorde vi genom att ställa enkla frågor 

till en större grupp människor där vi kunde få fram lättarbetad data som kunde visa 

tydliga tendenser i valet av var man gör sina klädinköp i Göteborg samt deras 

inställning till företaget. 

 

Därefter kunde vi med hjälp av marknadsundersökningarna analysera konkurrensen på 

marknaden. Detta genom att titta på de mest frekvent svarade alternativen och dra 

slutsatser om marknadsunderlaget . För att se närmare på kunden satte vi ihop en 

fokusgruppsdiskussion där det diskuterades shoppingbeteende, val av varumärken 

samt deras attityd till Urban Outfitters och Göteborg. 

1.2 Företagspresentation 

Urban Outfitters är ett Amerikanskt börsnoterat företag, i koncernen ingår ytterligare två 

företag Ecote som producerar klänningar och Anthropologie som gör vardagskläder för tjejer. 

Urban Outfitters är en konceptbutikskedja som startade under namnet Free People, då sålde de 

vintagekläder, bohemiska och ironiskt kitschiga kläder. Idag säljer de även inredning, böcker 

och har lagt till några lyxmärken samt de egendesignade varumärkena till produktmixen. 

(urbanoutfitters.co.uk 2011) 

1.2.1  Historia 

Företaget startades år 1970 av den nyexaminerade antropologistudenten Richard Hayne och 

hans före detta rumskamrat ekonomistudenten Scott Belair som behövde ett projekt till sin 

entreprenörskurs. Deras affärsidé gick ut på att sälja billiga kläder och inredning till 

lägenheter och studentboenden. Målgruppen var främst collegestudenter och doktorander. 

Hayne och Belair kunde med ett startkapital på 5000 dollar öppna butiken Free People Store i 

närheten av University of Pennsylvanias campus i Philadelphia. Butiken var 400 ft² och 

inreddes med gamla slitna möbler samt förvaringslådor i trä. Utbudet bestod av second 
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handkläder, indiantyger, doftljus, t-shirts och etniska smycken. Affären blev en succé och 

skolprojektet fick högsta betyg. Där skildes dock deras vägar och Hayne fortsatte driva 

butiken på egen hand. 1980 så nådde man en årsförsäljning på 3 miljoner dollar och man 

öppnade sin andra butik i närheten av Cambridge, Massachusetts. 1987 så utökade man 

personalen på ekonomiavdelningen för att få bättre ordning på bokföringen. Man tog även ett 

lån för att senare kunna öppna ytterligare 6 butiker under de närmaste tre åren. Alla butiker 

följde den ursprungliga affärsidén genom att man valde originella butikslokaler i 

collegestäder.  

1990 och 2000-talet 

1990 så startade man tre separata bolag: Ecote, Free People och Anthropologie. Alla tre med 

olika målgrupper. Ecote producerade klänningar i olika prisklasser vilket stod för 60 % av 

försäljningen 1991. Free People fokuserade på 60-tals inspirerade kläder medans 

Anthropologie gjorde vardagskläder för tjejer. 1993 hade företaget vuxit så pass mycket att 

man börsintroduceras, genom detta så fick företaget in ytterligare 13 miljoner dollar som man 

använder till att öppna ännu fler butiker i USA. 1998 öppnar man sin första butik utanför 

Nordamerika, närmare bestämt i London på Kensington High Street. Under 2000-talet så 

fortsatte man att öppna allt fler butiker. 2005 så hade man inte mindre än 75 butiker i USA, 

Canada och England. (referenceforbusiness.com 2011) 

 

1.2.2 Marknadsmixen, Urban Outfitters 

 

Tanken med de fyra P:en är att de i marknadsföringssyfte kan blandas fritt för att åstadkomma 

bästa möjliga erbjudande till kund. (Gezelius m.fl. 2009) I kapitlet nedan så beskriver vi 

Urban Outfitters produktmix för att få en tydligare bild av företaget. 

 

 Produkt- Utbudet består av kläder, skor, väskor, accessoarer och underkläder för så 

väl män som kvinnor, dock är utbudet inte jämnt fördelat utan damsektionen står för 

ungefär 60 % (Jimmy Wirz 2011). Utöver detta kan man hitta one-of-a-kind varor så 

som samlarleksaker i begränsad upplaga och vintagekläder. 

De säljer också interiördesign, foto- och humorböcker.  

 

Varumärkena som säljs är många och varierade och det är mixen av dessa som ger 

Urban Outfitters dess prägel, dessutom bidrar de unika lokalerna till att ge extra 

kundvärde alltså shoppingupplevelsen. Ingen lokal är identisk med någon annan men 

de har en viss likhet då de inreds i samma stil. Lokalerna är ofta speciellt utformade. 

Ett bra exempel på detta är butiken på Biblioteksgatan i Stockholm som är omgjord 

från en gammal K-märkt biograf med stor öppen yta och högt till det guldmålade taket 

(bilaga 1). 

 

 Pris- Priserna är varierade med tanke på de många olika varumärkena. Man kan hitta 

allt från priser som kan jämföras med lågprisbutiker som H&M och Gina Tricot. Man 

kan även hitta varor i ett högre prissegment jämförbart med Acne och Filippa K, vissa 

lyxmärken förekommer även i sortimentet. Den större delen av utbudet ligger dock i 

premium segmentet. 

 

 Plats- Butikskonceptet finns för tillfället på 22 platser i Europa. De flesta butikerna i 

Europa ligger i England, i bland annat London, Manchester, Birmingham och Leeds. 

Andra länder är exempelvis Belgien, Danmark, Tyskland och Sverige. Deras största 

marknad är dock än så länge Nordamerika. 
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 Promotion- Urban Outfitters marknadsför sig genom den så kallade mun till mun 

metoden, vilket innebär att de inte har någon konventionell marknadsföring, så som 

annonser i radio, tv och tidningar. Utan använder sig av och förökas genom god ryktes 

spridning. (Jimmy Wirz 2011)  

 

Urban Outfitters finns på Internet, dels som online-butik, där utvalda delar av 

sortimentet finns till försäljning. På hemsidan finns det också möjlighet att få 

nyhetsbrev via e-post, med information och erbjudanden. Dessutom finns de på 

Twitter, Facebook, Flickr, Youtube samt de driver flera nätsidor med bloggar knutna 

till respektive stad som dom finns representerade i. Dessa fylls ständigt på med bilder 

och information om evenemang. Dessutom anordnar de för att få ytterligare 

uppmärksamhet och gott rykte speciella events i butiken så som fotoutställningar och 

artister som uppträder. Ett annat exempel är när konstnären Charlie Anderson fick fria 

händer i skyltfönstret på Oxford Street. (urbanoutfitters.co.uk 2011) 

 

1.2.3 Varumärken 

Butiksytorna är oftast stora och Urban Outfitters säljer en mängd olika varumärken, vi har 

valt att redovisa några exempel i olika prisklasser detta för att ge en så representativ bild som 

möjligt av sortimentet. 

Vi har här valt att titta på hur Urban Outfitters beskriver varumärkena på sin hemsida. Vi 

redovisar nedför en fritt översatt beskrivning från denna webb plats. 

 

Lågpris 

 Minkpink – Startade i Australien 2005 och har sedan dess expanderat från kontinent 

till kontinent. Signaturstilen är inspirerad av allt från klassiska vintageplagg till äkta 

designerplagg. Minkpink´s kollektion är designad för att passa in i konsumentens 

existerande garderob - den matchar dennes personliga stil samtidigt är det accenten i 

konsumentens individuella styling. 

 Cheap Monday – Sedan det Svenska märket lanserade den slimmade jeansbyxan för 

både män och kvinnor år 2004 har de fortsatt att expandera utbudet till att gälla mer än 

bara denim. Kärnan har sedan starten varit en hög modegrad till ett lågt pris. Stilen är 

avslappnad med en sportig touch. 

Mellanpris 

 Evil Twin- Detta Australiensiska märke har sedan starten tagit influenser till sina 

kollektioner från goth- och punkscenen under 70-talet. De designar för tjejen som 

gillar att experimentera med sin stil. Märket gör roliga och trashiga kläder som har 

mängder av attityd.  

 Fred Perry - Är ett varumärke med arv och starka band till Brittiska musik och 

modekultur. Ett band som stärks och fortsätter med varje ny generation som upptäcker 

märket. Stilen är klassisk med en kontemporär syn. Loggan med lagerkransen är en av 

de mest välkända i världen. 

 Humör - Det Danska märket är inspirerat av underground musik. Det avslappnade 

märket kombinerar färger, mönster och detaljer som skapar innovativa siluetter som 

man kan bära för att uttrycka sin individuallitet. Detta är humörs esse.  

Lyxpris 

 Jonathan Saunders - Är en prisvinnande designer som redan med sin första 

modevisning år 2002 skapade en reaktion bland modefolket. Stilen är en modern 
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tolkning av femininitet. Hans signatur är screen tryckta kreationer som är influerade 

av art deco arkitektur med en starkt futuristisk känsla. 

 Viviann Westwood - Som brukar kallas för punkstilens moder. Redan på 1970-talet 

vann märket status i punkkulturen detta tack vare en nära relation till bandet Sex 

Pistols och hennes djärva och roliga accessoarer. Idag fortsätter märket att vara 

framåtdrivande i avantgardemode världen.  

 

Skor 

 Dr Martens – Under 1960-talet ledde ett osannolikt samarbete till uppkomsten av den 

slitstarka och klassiskt designade kängan och märket. Dessa skor har blivit använda av 

en mängd olika subkulturer från skinheads till mods. Märket blev snart synonymt med 

rebellisk ungdomskultur. Idag behöver man inte vara en rebellisk tonåring då märket 

själva anser att individualism är det bästa sättet att vara rebell på.  

Inredning 

 Donkey Products - 2008 startade märket med en önskan och en passion om att 

utveckla spännande hushållsprodukter och inredningsdetaljer. De gör vardagliga saker 

som sätts i ett komiskt sammanhang. Från detta märke kan man förvänta sig att hitta 

unika designidéer och innovation. (Urbanoutfitters.co.uk 2011) 

1.2.4 Segmentering 
 

Att vända sig till en hel befolkning är i princip omöjligt för ett företag då det råder för stora 

skillnader mellan människor. Därför väljer man att rikta in sig mot en speciell grupp av 

människor. 

När man delar in den totala marknaden kallas det för segmentering. Ett kundsegment 

karakteriseras av att de har en eller flera faktorer gemensamt så som: ålder, inkomst, kön eller 

livsstil. Detta gör dem lika varandra och olika andra kundsegment, vilket gör det möjligt att 

bearbeta och specialisera sig på de som befinner sig i det aktuella segmentet. (Gezelius m.fl. 

2009) 

 

Här följer en kort redovisning av en person ur det segment som Urban Outfitters ser som sin 

typiska kund enligt Stockholmsbutikens butikschef Jimmy Wirz. 

Urban Outfitters genomsnittskund är en man eller kvinna i åldern 15 till 30 och har ett något 

högre modeintresse än genomsnittet i det åldersspannet, kunden är även beredd att spendera 

lite extra pengar på kläder utan att för den skull föredra lyxmode. Jimmy tror även att 

genomsnittskunden bor i en större stad då det är där butikerna ligger. 

 

1.3 Problemdiskussion  

I nuläget är shoppingutbudet vad gäller kläder, underkläder, accessoarer och inredning i 

Göteborg stort. Det finns både en bredd och ett djup i sortimentet, man kan även hitta 

produkter i alla prisklasser. 

Då det finns stora möjligheter för kunden att hitta vad den söker med det nuvarande utbudet 

och då behovet redan är fyllt så är det mervärdet eller metavärdet som spelar en stor roll för 

kundens val. Det handlar inte bara om att fylla basbehoven, utan även hur de val man gör som 

uttrycker vem vill uppfattas som. (Gezelius 2009) 

Detta är grunden till att vi anser att Urban Outfitters är ett bra studieobjekt då kedjan och 

deras produktmix känns trendigt på ett sätt som skulle passa kulturen i Göteborg, enligt vår 

egen uppfattning. 
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Vi vill därför undersöka om utrymmet för Urban Outfitters finns på marknaden och vad 

företag allmänt och Urban Outfitters specifikt undersöker när de genomför en 

marknadsexpansion. Kundbasen tror vi är stor, utöver de som är boende i Göteborg kommer 

så väl turister som shoppingsugna kunder från förorterna och områdena omkring Göteborg dit 

för att handla. På den grunden är det av vikt att närmare undersöka kunden och dennes 

inställning till varumärket. 

 

Med tanke på Göteborgs storlek och dess olika statsdelar är det också en relevant fråga var 

som är det bästa läget imagemässigt och vilket av platserna som skulle passa bäst 

kundunderlagsmässigt för en Urban Outfitters-butik. 

Vi kommer därför analysera olika stadsdelar som skulle vara aktuella med företaget som 

bakgrund. Detta är intressant för att områdena kan skilja sig dels mellan var kunderna faktiskt 

finns och dels var företaget rent imagemässigt passar in. 

1.4 Huvudfrågeställning/problem 

 Finns det möjlighet och ett intresse hos de tilltänkta kunderna att etablera en Urban 

Outfitters-butik i Göteborg och var ska den i sådana fall ligga?  
 

1.5 Delfrågeställning/problem 

 Konsumenten Finns kunden i Göteborg? Vad har denne för syn på Urban Outfitters? 

Vart handlar målgruppen just nu? Skulle en Urban Outfitters-butik passa med kundens 

efterfrågan? 

 Etableringsmiljö Hur ser det ut på andra platser? Kan man urskilja några mönster? 

Vart finns kunderna? Vart passar de bäst imagemässigt? Finns det potentiella lokaler? 

1.6 Syftet 

Syftet med denna rapport är för oss att få en fördjupad inblick i hur man utför en 

marknadsundersökning och rapporterar detta.  

Syftet är även att undersöka det aktuella kundsegmentet för Urban Outfitters i Göteborg och 

lokalisera bästa tänkbara plats för butiken. 

Teorierna skall vara så pass allmängiltiga att de även kan gälla andra företag som överväger 

en expansion. 

1.7 Avgränsning  

Att sätta tydliga avgränsningar har varit av vikt då tiden är begränsad till tio veckor. Ämnet 

och vinklarna man kan se problemet ur kan göras alldeles för stort. Därför har vi valt att sätta 

dessa avgränsningar: 

 

 Inga ekonomiska aspekter. 

 Vi har begränsat oss till endast Göteborgskonsumenten. 

 Vi har inte tagit upp internethandel. 

 Vi kommer inte att utveckla något internt med företaget. 

 Vi kommer inte att ha något uppföljningsarbete.  
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2. Metod 

I detta avsnitt redogörs för de metoder som funnits i åtanke och även de val vi gjort. 

2.1 Undersökningsmetod  

Tillämpningar av mätningar och statistik används för att stärka teoretiska frågeställningar, 

detta har lett till att två olika metoder har uppkommit. Nedan redovisas för dessa. 

2.1.1 Kvantitativ undersökningsmetod  

En så kallad kvantitativ undersökningsmetod handlar främst om att samla in numerisk data. 

Mängder, frekvenser och antal eller annan data som låter sig omvandlas till sådan mäts. 

Utifrån dessa data kan man sedan analysera de frågeställningar man har, bestämma och mäta 

samband mellan olika parametrar och vidare studera specifika delar av en helhet. 

(Backman 2008) 

Undersökningen är strukturerad och utgångspunkten är bestämd på förhand, detta utgör 

undersökningens ramar. (Christensen m.fl. 2010)  

Sättet att utföra undersökningarna på är neutral och det finns ingen personlig relation mellan 

undersökaren och undersökningsobjektet. (Holme & Solvang 1997) 
 

2.1.2 Kvalitativ undersökningsmetod 

I en kvalitativ undersökningsmetod har man som mål att nå djupare i förståelsen för de 

problem som studeras, hur undersökningsobjekten resonerar kring de ämnen som undersöks 

och undersökaren prövar om informationen är generellt giltig.  

Undersökningen skildrar helheten för det sammanhang där den utförs. Utförandet är mer 

personligt och undersökaren får en personlig kontakt med undersöknings objektet. En så 

kallad fokusgrupp är ett utmärkt verktyg att använda när denna typ av data ska samlas in. 

(Backman 2008) 

 

2.1.3 Vårt val 

Vi har valt att utföra två undersökningar, den ena är en i omfattning större då sett till antal 

respondenter och frågorna i den undersökningen är grundläggande, detta kommer att göras för 

att på ett säkrare sätt kunna generalisera Göteborgarnas inställning till shopping i staden och 

mer specifikt företaget Urban Outfitters. 

 

Vi har också valt att utföra en så kallad fokusgrupp detta för att mer ingående få en djupare 

förståelse för konsumenten i målgruppen. Båda dessa är kvalitativa då vi ställer öppna frågor 

till fokusgruppen och mer stängda frågor till de påstana respondenterna. I den påstana 

undersökningen så samlade vi in viss kvalitativ data så denna undersökning innehåller båda 

sorternas information. Dock kommer informationen vi samlat in vid den påstana 

undersökningen att redovisas på ett kvantitativt sätt. 

 

Dessa val har vi gjort på grund av att utifrån de resurser vi haft på bästa sätt både nå ett djup 

och få en förståelse för hur den tänkta målgruppen resonerar. 
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2.2 Datainsamlingsmetod 

Nedan redovisas två former av data samt vilka val vi har gjort. 

2.2.1 Primärdata  

Syftar till den information som är speciellt insamlad för att belysa en aktuell frågeställning, 

ofta så är detta ny data som undersökaren själv samlar in. Frågeställningen är avsiktlig och 

formulerad innan datainsamlingen sker. (Faarup m.fl. 2011) Fördelen med primärdata är att 

den är problemspecifik, målinriktad och individuell. Denna typ av data är ofta tidstypisk och 

tillförlitlig då den har samlats in av undersökaren. Nackdelen med primärdata är att den tar 

längre tid att samla in än sekundärdata, vilket ofta medför högre kostnader. Primärdata kan 

samlas in både internt och externt. Interndata utgör då den information som kommer inifrån 

företaget som exempelvis försäljnings- och kundinformation. Extern data innebär det som 

samlas in utanför företaget. Det finns olika insamlingstekniker som intervjuer, enkäter och 

observationer. (Christensen m.fl. 2010) 

2.2.2 Sekundärdata 

För att få en förståelse kring problemområdet som man undersöker går man först igenom och 

studerar information om problemet som redan vid tiden för undersökningen finns åtkomligt. 

Dessa data behöver nödvändigtvis inte vara kopplad till en faktisk frågeställning. Det handlar 

om antingen interna eller externa data som bearbetas i syfte att få fram relevant information 

till sin problemfråga. Sekundärdata finnas i olika former så som dokument och databaser, 

exempelvis olika marknadsundersökningsinstituts databaser eller anda officiella institutioner 

så som de FN eller EU tillhandahåller. Detta ger en hög kvalitet och säkerhet inte minst med 

tanke på att det är av officiellt slag. Det kan även återfinnas i böcker, tidskrifter och på 

internet.  

Sekundärdata är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att samla in information på. Nackdelen 

är att informationen kan vara otillförlitlig och inaktuell. Det kan finnas svårigheter att finna 

information till den egna problemfrågeställningen. Den insamlade sekundärdata behöver ofta 

kompletteras av undersökarens egeninsamlade data som passar undersökningens syfte bättre. 

(Faarup m.fl. 2011) 

2.2.3 Vårt val 

Vi har valt att använda båda. Sekundärdata för att göra en referensram, ta fram metoder och 

teorier, detta utgör stommen för arbetet. Dessa kom vi fram till efter att ha tittat på vilka 

teorier man har använt sig av i liknande uppsatser. Vi sökte även i Borås Högskolas 

biblioteksdatabas men samt även på Göteborgs statsbibliotek efter lämplig litteratur. 

Det tredje sättet vi gjorde för att hitta lämplig sekundärdata var att använda oss av sökmotorer 

på internet och utifrån dessa hitta lämpliga källor. 

När det gäller undersökningen om Göteborgsstad har vi kombinerat sekundärdata med 

primärdata. Den insamlade sekundärdata som vi har använt oss av är främst siffror och 

statistik. Detta för att styrka den primärdata vi fått fram genom egna observationer på plats 

samt de åsikter vi fått fram i fokusgruppintervjun. 

De egna observationerna har vi främst kunnat genomföra eftersom vi båda är väl bekanta med 

staden Göteborg. När vi har tittat på lokaliseringen så vet vi sen tidigare hur områdena och 

byggnaderna ser ut samt vilka typer av människor som rör sig där. 

De företag som vi anser skulle vara Urban Outfitters främsta konkurrenter i Göteborg har vi 

kommit fram till genom att titta på vilka varumärken företaget tillhandahåller samt i vilken 

prisklass dessa finns. 

Observationerna har inte genomförts på något strukturerat vis utan har använts där det har 
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varit svårt att hitta tillförlitliga sekundärkällor. Mycket av informationen visste vi sedan 

tidigare just för att vi båda är från Göteborg. 

 

 Primärdata har vi samlat in på flera sätt dels genom enklare påstana intervjuer, detta för att få 

en större grundförståelse för hur situationen ser ut eftersom vi annars endast har oss själva att 

utgå ifrån. Efter att ha gjort denna undersökning valde vi att ha en fokusgrupp där 

diskussionen ledde till en än djupare förståelse av problemet, utöver detta så har vi utfört en 

strukturerad telefonintervju med Jimmy Wirz, butikschef på Urban Outfitters butik i 

Stockholm, detta för att få den bakgrundsinformation vi behövt.  

 

2.3 Primärdatainsamlingsmetoder 

Det finns fyra sätt att samla in underlag till en rapport, dessa är: intervju, enkät, observation 

och läsning. Valet av metod bestäms av en rad faktorer. 

I första hand bör man välja det sätt som passar de slags uppgifter man vill samla in. Vidare 

bestäms metoden av åtkomlighet, resurser och kompetens. (Kylén 2004) 

Nedan redovisas de tre första sätten intervju, enkät och observation. Detta för att de är 

tillvägagångssätten man använder för att få fram primärdata. 

2.3.1 Intervju 

En intervju innebär att en eller flera undersökare frågar en annan eller en grupp andra 

personer frågor. Detta sker genom ett personligt möte eller via telefon. Intervjuaren har på 

förhand mer eller mindre planerat intervjun, antingen genom att ha fastställt frågeområden 

som behöver täckas eller genom att ha en frågelista som man arbetar sig igenom. Den 

intervjuade talar fritt utifrån frågorna och intervjuaren kan eventuellt ställa 

kompletteringsfrågor för att nå det djup som man önskar uppnå. En öppen intervju liknar i 

mycket ett samtal. 

Samtalet och mötet med personen gör det möjligt för undersökaren att på bästa sätt förstå vad 

den intervjuade känner och tänker. 

Den personliga kontakten gör det möjligt för undersökaren att förtydliga frågor, då saker som 

bakgrund, uppväxt och utbildning färgar sättet att uttrycka sig på och kan leda till 

missförstånd, vilket är en vanlig felkälla vid undersökningar (Kylén 2004). 

En fokusgrupp eller en gruppintervju syftar till att skapa en diskussion i gruppen som består 

av 6-8 personer. Man kan även ha mindre grupper med 4-6 personer, dessa kallas 

minifokusgrupper. Styrkan i en fokusgrupp är att beroende på sammansättningen av gruppen 

så skapas en speciell dynamik som leder till att deltagarna kan komma fram till givande 

diskussioner. (Bryman 2011) 

 

I de följande avsnitten redovisas för de undersökningar vi har genomfört samt en diskussion 

om tänkbara bristfälligheter i dessa och hur de har hanterats. 

2.3.2 Påstana intervjuer 

Vi valde att göra dessa intervjuer för att få en större känsla för Göteborgskonsumenten, 

dennes val av varumärken och Urban Outfitters anseende på marknaden. 

 

2.3.3 Konstruktion av den påstana undersökningen 

Till att börja med ansåg vi att intervjun skulle vara enkel att svara på och inte ta för lång tid i 

anspråk av respondenten, då vi själva vet hur ovillig man kan vara till att svara på långa 
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undersökningar när man är stressad. Vi valde att ha en blandning av bundna frågor med redan 

förvalda alternativ samt stängda och öppna frågor där respondenterna kunde välja fritt. 

Med detta som bakgrund funderade vi på vad ville ha svar på. Vi kom fram till att de 

viktigaste delarna var köpbeteendet och kännedomen om Urban Outfitters hos 

respondenterna. Detta ledde fram till att intervjun blev som följer: 

 

Vi skrev ner plats för att ha möjlighet att analyserar om detta skulle visa sig ha betydelse 

senare.  

Sedan noterande vi om det var män eller kvinnor, dels för att få en jämt urval samt för att 

kunna se olikheter i svaren mellan könen. Vi frågade respondenterna om deras ålder, detta var 

det enda urvalskriteriet vi hade. Vi försökte välja människor mellan 15-30 år. Detta för att 

följa Urban Outfitters målgrupp. Men även yngre och äldre som vi stannade fick svara, då 

man kan tänka sig att även dessa kan vara blivande kunder. Vi ville också med denna fråga 

kunna se om det fanns skillnader mellan åldrarna. 

 

Sedan frågade vi vilka tre som var deras favoritklädbutiker eller var de handlade oftast i 

Göteborg. Denna fråga ville vi ställa för att se vilka av Urban Outfitters konkurrenter som fick 

en hög svarsfrekvens och på detta sätt kunna dra slutsatser om konsumenten.  

 

Nästa fråga vi ställde var om respondenterna kände till Urban Outfitters, fick vi ett negativt 

svar avslutades intervjun här. Om den svarande däremot kände till företaget fick de också 

svara på en fråga om vad de ansåg om företaget. Här fick de bundna svarsalternativ på en 

skala från mindre bra till mycket bra, ingen åsikt fanns också som alternativ. 

Denna fråga eller frågekombination var designad för att få veta hur nuläget ser ut för 

konsumenten, en alltför negativ inställning till företaget eller okunskap om det skulle kunna 

vara problem vid en etablering på marknaden att ta hänsyn till. Att det blev just stängda 

alternativ på denna fråga var för att det skulle finnas en möjlighet att analysera all data.  

(Bilaga 3) 

 

2.3.4 Introduktion påstana undersökningen 

Vi har valt att göra en påstan undersökning i centrala Göteborg där vi har studerat hur stor del 

av respondenter i åldrarna 15 till 30 år som känner till Urban Outfitters samt vilken attityd 

dem har till företaget. Detta för att träffa de som får representera den blivande kundgruppen. 

Attityden till företaget ville vi undersöka för att det är svårt för en butikskedja att ändra 

negativa attityder gent emot sig. 

Vi har även tittat på i vilka butiker man primärt handlar sina kläder i Göteborg, detta för att få 

fram hur konkurrenssituationen ser ut. För att på ett tydligt sätt kunna få ett representativt 

urval och slippa oklarheter, så har vi valt att dela upp undersökningen på två tillfällen. Dels 

genomförde vi en undersökning lördag förmiddag 2011-04-09 och dels onsdag eftermiddagen 

2011-04-20. Detta gjorde att vi kunde täcka en större målgrupp och skönja eventuella 

skillnader. 

Det urval som vi har gjort är ickesannoliks urval. 

Vi gick runt i de centrala och mest aktuella delarna av Göteborg. Detta för att befinna oss där 

de vi trodde att den tilltänkta målgruppen skulle befinna sig. Vi har totalt intervjuat 100 

respondenter. Väl på plats har vi försökt att få svar från män och kvinnor i åldrarna 15 till 30 

år, vilket är Urban Outfitters målgrupp. 

Utöver det så försökte vi ha ett så fördomsfritt och öppet förhållningssätt till de olika 

passerande som möjlig och inte medvet välja bort någon. 
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2.3.5 Felkällor i den påstana undersökningen 

Vi genomförde en på förhand strukturerad intervju med fyra enkla frågor. Det positiva med 

att vi själva ställde frågorna var att vi enkelt kunde förtydliga språket. 

Ett språkligt missförstånd märktes då vi ställde frågan: Vilka är dina tre favoritbutiker?   

Ibland fick vi lägga till att det var klädshopping vi menade då andra branscher inte 

intresserade oss. 

Det var också många som hade svårt att komma på just tre butiker, då frågade vi också var de 

oftast handlade. Detta är inte alltid samma sak och skulle vi ha gjort om undersökningen i dag 

så hade vi haft detta i åtanke. Dock så fyllde frågan sin funktion och vi kan se tydliga 

favoriter bland butikerna i centrala Göteborg. 

 

Tankar som växte fram under tiden som vi gjorde denna undersökning var gällande ett par 

saker. Det första var svårigheten att säga just tre favoritbutiker, här var vi heller inte så hårda, 

detta för att man tydligt märkte att de svar som var frampressade inte helt stämde. 

Utan man då mest ville svara för att komma vidare. I början var vi inte heller tydliga nog med 

att det var klädshopping vi menade, detta blev vi bättre på att förtydliga främst i den senare 

studien på denna grund har vi fått svar som inte presenteras i undersökningen då de inte varit 

aktuella. 

 

Det andra problemet som vi noterade var en osäkerhet hos oss om respondenterna svarade var 

de oftast shoppade eller just de butiker och där med varumärken de ville identifierade sig 

med. Detta kan vara missvisande för var den riktiga köpkraften egentligen ligger och även om 

tanken är intresseväckande och en tydligare differentiering mellan dessa båda hade kunnat 

vara aktuell i en mer djupgående studie så anser vi ändå att svaren gav oss en tillräckligt 

tydlig bild för det vi sökte och att vi gott kan använda dessa. 

 

En tredje tydlig felkälla var viljan att vara samarbetsvillig. Då det kändes som om några 

respondenter på frågan om de kände till företaget Urban Outfitters svarade ja. Då antingen för 

att göra oss nöjda eller för att själva inte framstå som ovetande, då man kan tänka att detta är 

ett varumärke man ”borde” känna till. 

Urban Outfitters är inte heller ett så säreget namn och just användandet av ordet urban ingår i 

så väl klädmärken som hårvax och annat som inte har någon koppling till företaget. Men 

ringer bekant och på det viset kan framkalla en felkälla genom att man tror sig ha hört om 

klädkedjan som vi faktiskt undersöker. 

Dessa svar är dock redovisade i resultaten och ytterligare tydlighet uppnås då vi frågade om 

de hade en åsikt om företaget, dessa svar är också redovisade i empirin. 

 

Den sista stora eventuella felkällan som kan finnas i denna undersökning är urvalet av 

respondenter. Det var svårt att uppskatta ålder. Dock anser vi inte att vissa respondenter som 

inte helt stämmer överens med den åldersgrupp vi ville nå är några problem. 

Då man kan anta att även de verkliga konsumenterna skiljer något från denna urvalsram. 

Många tillfrågade valde att inte delta och andra gick bort på grund av omständigheter 

runtomkring. Sedan kan man inte heller frångå att urvalet är lite styrt av ens egna förutfattade 

meningar och upplevelse då främst av människors ålder i som var den enda aktuella 

urvalskriteriet i detta fall. 

 

2.3.6 Konstruktion av fokusgrupp. 

När vi började konstruera denna grupp så hade vi som mål att få en så heterogen grupp som 

möjligt vad gällde ålder och livssituation. 
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Vi började med en mind mapp där vi tog upp samtliga områden som vi ville att 

gruppdeltagarna skulle diskutera och resonera kring. Så småningom satte vi ihop en lista med 

öppna frågor som kändes intressanta. 

Strukturen blev en tvådelad diskussion med den ena delen där deras shoppingbeteende, val av 

affärer och Göteborg diskuterades. Den andra delen riktade vi mer in mot Urban Outfitters 

och aspekter kring hur företaget skulle fungera i Göteborg. Frågestrukturen var löst 

sammansatt och många frågor kom fram under diskussionens gång. Denna diskussion 

redovisas längre fram.(Bilaga 5) 

 

2.3.7 Introduktion fokusgrupp 

Vi utfört en minifokusgrupp, denna genomfördes på ett café i centrala Göteborg. I denna 

fokusgrupp ingick fyra personer: 

Caroline Engström 22 år, arbetar nästan heltid på Raglady by Tara i Arkaden i Göteborg och 

studerar på Textilhögskolan i Borås. 

Beate Häller 23 år, konststuderande som jobbar extra på New House i NK-huset i Göteborg. 

Victor Lund, 21 år, jobbar heltid på Whyred´s outletbutik på Freeport i Kungsbacka. 

Niklas Mellgren, 24 år som jobbar på Karltex i Haga, Göteborg.  

De urvalskriterier vi hade när vi sökte människor var att de skulle vara i åldern 18-30 och ha 

ett visst modeintresse. Vi sökte människor dels genom modeforum på Internet och på 

Facebook. För att till slut få ihop dessa fyra vände vi oss även till våra vänner för att i sin tur 

nå deras vänner. 

Vi genomförde den cirka en timma långa diskussionen i två delar varav den första handlade 

om deras shoppingbeteenden, val av varumärken och Göteborgs shoppingutbud med mera och 

den andra delen som var mer inriktad mot Urban Outfitters samt vilken attityd man har till 

företaget och frågor angående dessa och Göteborgskonsumenten. 

2.3.8 Felkällor i fokusgruppen 

Ett av de först problemen vi hade var att få ihop respondenter, som hade tid och ville lägga 

den på undersökningen.  

Från början önskade vi ha en heterogen grupp, speciellt vad gällde ålder och sysselsättning. 

Detta för att få en relativt representativ grupp med olika livssituation och bra möjligheter för 

en givande diskussion. Då vi inte fick några svar från de annonser vi la ut på olika forum fick 

vi ta till plan B, vilket var bekantskapskretsen och deras kontakter. Till slut fick vi ihop de 

fyra deltagarna vi genomförde fokusgruppen med.  

Dessa fyra är en homogen grupp som har mycket liknande livssituation och ligger nära 

varandra åldersmässigt. Vi anser inte att de är representativa för alla Urban Outfitters kunder 

dock anser vi att dessa fyra befinner sig i en viktig del av segment. Nämligen män och 

kvinnor i åldern 20 till 25, samtliga med en stadig inkomst samt arbeten och intressen som gör 

att de har bra koll på trender och mode.  

För oss så visade det sig att deras attityder skilde sig tillräkligt för att få en meningsfull dialog 

och som extra bonus hade de alla bra koll på konsumenten då samtliga jobbar inom 

detaljhandeln. 

 

Urvalet som blev i slutändan kan vara missvisande i vissa aspekter, då samtliga är mer stil- 

och modemedvetna än genomsnittskonsumenten. Samtidigt så kunde vi därför också dra nytta 

av detta intresse då de är mer insatta i ämnen än genomsnittet. Vi är dock medvetna om att de 

som deltog i fokusgruppen inte är generaliserbart till den stora massan utan istället har de fått 

representera ett delsegment av hela målmarknaden. 
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Det finns alltid en risk i att göra en gruppdiskussion, då vissa är mer pratsamma och tar större 

plats än andra, detta var vi medvetna om från början och såg därför till att ställa frågor och 

följdfrågor till samtliga deltagare. 

Som ledare av en diskussion är det också viktigt att tänka på hur man ställer frågorna så att de 

inte är allt för ledande och att i största möjliga mån försöka att vara så pass neutral i ämnet 

som möjligt. Vi försökte att skapa en kamratlig stämning, där det skulle kännas accepterat att 

ha sina individuella åsikter och inte påverkas allt för mycket av grupptrycket. Dock är detta 

ganska oundvikligt och en mänsklig faktor man får räkna med. 

 

2.3.9 Enkät 

Definitionen av en enkät är: En skriftlig förfrågan som går ut till flera respondenter.  

Enkäter innehåller en eller flera frågor som besvaras skriftligt antingen enskilt eller i grupp. 

De används främst då en större mängd människor ska utfrågas och respondenterna är 

utspridda, detta för att intervjuer skulle bli för tids krävande och åtkomsten till de svarande 

svår. 

Enkäten är upplagd med samma frågor för alla, dessa kan vara både slutna och öppna samt 

frågor som är bundna till förvalda svarsalternativ och kan ge god möjlighet att ta reda på 

värderingar och tankesätt hos de svarande. Att ställa samma fråga till en stor mängd personer 

ger också möjlighet att sammanställa meningsfull statistik baserade på svaren. I en enkät 

försvinner möjligheten till ett språkligt förtydligande eller kompletteringsfrågor. Ibland utförs 

en uppföljnings intervju med grupper av respondenterna, detta är dock inte så vanligt (Kylén 

2004). 

2.3.10 Observation 

Med observationer kan man beskriva allt som händer. Detta görs med hjälp av våra 

sinnesorgan, det är med dessa vi kan uppfatta vad som händer just nu och registrera det.  

Med räkneverk, mätinstrument och kameror blir observationerna mer exakta och på så vis 

tillförlitliga. Detta är den mest grundläggande metoden. När man använder denna metod kan 

man bara registrera det synliga och man får ingen förklaring till det som sker eller de känslor 

som situationen väcker. Dock kan man med hjälp av miner, kroppsspråk och gester tolka vad 

personen i fråga känner, detta innebär i sin tur att man är beroende av observatörens förmåga 

att tolka dessa. Man kan registrera samband i tid och rum men resultatet måste alltid prövas 

mot befintliga teorier om hur de hänger samman. Även under en intervju används 

observationen då undersökaren kan se hur den svarande reagerar på frågor den ställs inför 

(Kylén 2004).  

2.3.11 Vårt val 

Vi har valt att utföra två sorters intervjuer, dels en så kallad påstan undersökning där vi som 

undersökare befinner oss inom ett visst område. I detta fall Göteborgs centrala delar där vi 

utför enkla intervjuer. För det andra har vi valt att sätta ihop en fokusgrupp där vi mer 

djupgående kan få fram värdefull information som hade varit svår att få fram i en påstan 

undersökning. Vi har även gjort enklare observationer på plats där vi har studerat staden och 

människorna som rör sig där. 

Den påstana undersökningen gjordes på grund av att det hade varit svårt att få fram samma 

information via en enkät på internet. Just för att vi ville nå målgruppen som faktiskt rör sig i 

Göteborgs innerstad. Dessutom trodde vi att vi skulle få fler svar om vi genomförde en påstan 

undersökning istället för att leta respondenter på internet. Vi har också utfört observationer 

om Göteborgs stad. På grund av de sekundärkällor som vi har hittat om Göteborg var mycket 

positivt vinklade och inte gav en rättvis bild av staden. Då vi båda har närhet till staden så 
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ansåg vi att egna observationer var minst lika trovärdiga. Detta styrktes även under 

fokusgruppsdiskussionen. 

2.3.12 Urval 

När en insamling av något slag utförs bör målpopulationen och respondenterna som ska 

undersökas identifieras. Ofta görs ett urval ur målpopulationen och man låter detta urval 

representera alla. Sannolikhets- och ickesannolikhets urval är de metoder man väljer mellan. 

(Christensen m.fl. 2010) . Nedan beskrivs de två alternativen mer utförligt och det vi valt att 

arbeta med. 
 

2.3.13 Sannolikhetsurval 

Ett sådant urval görs på slumpmässig grund. Detta urval innebär att man känner till 

sannolikheten för varje individ i en population för att bli vald. Man antar därmed att ett 

representativt urval blir påföljden.(Bryman 2011) För att få ett så bra underlag som möjligt är 

det viktigt att lägga ner mycket tid och energi på att få urvalet rätt. Om urvalet inte är lämpligt 

för målpopulationen kan inte statistiska generaliseringar göras. Det är genom att noggrant 

genomföra fyra steg som man på bästa sätt kan uppnå ett sannolikhetsurval. Man måste: 

 Identifiera målpopulationen. 

 Ta ställning till urvalets representativitet. 

 Välja urvalsmetod. 

 Beräkna urvalets storlek. 

 

När man sedan utför ett sannolikhetsurval behöver man ha ett register över samtliga personer 

som ingår i populationen, detta kallas urvalsram. Registret behövs för att alla individer skall 

ha en känd chans att komma med i urvalet. I valet av register är det av vikt att få ett så aktuellt 

register som möjligt då förutsättningarna ständigt förändras när människor byter jobb eller 

flyttar. Vid urval bör ett antal kriterier vara uppfyllt för att det ska vara relevant: 

 Förekomst - att det finns flera grupper av personer eller företag som har likartade 

behov och därför är intressanta att studera. 

 Tillgänglighet - att grupperna går att identifiera och nå genom att registret innehåller 

deras namn, adress eller telefonnummer. 

 Storlek - att gruppen är stor nog för att vara intressant att undersöka. 

 Mätbarhet – att storkleken är sådan att den kan räknas. 

Vid ett sannolikhetsurval är det viktigt att valet av en respondent inte utesluter valet av 

en annan, vilket man kan åstadkomma genom ett slumpmässigt urval. 

(Christensen m.fl. 2010) 

2.3.14 Ickesannolikhetsurval 

Är ett urval man fått fram på andra sätt än genom slumpmässig urvalsteknik. Detta får som 

följd att visa individer har större chans att komma med än andra. (Bryman 2011) Detta 

innebär att samtliga individer i en population inte har en känd chans att bli vald och det är den 

största skillnaden mellan urvalsmetoderna. Sannolikheten att få ett felaktigt resultat ökar 

eftersom att det kan finnas en hög andel över- eller undertäckning från målpopulationen till 

undersökningen. Detta har som följd, att man inte med känd sannolikhet kan säga att urvalets 

resultat är generaliserbart till målpopulationen. Det finns dock skäl att använda denna metod 

speciellt vid genomförandet av en kvalitativ undersökning. Det beror på att det i vissa fall är 

viktigare med respondenter som har insikt och kunskap om det som ska studeras snarare än att 

få statistisk representativitet. (Christensen m.fl. 2010) 
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Detta urval kan ske på många sätt men generellt kan man säga att undersökaren i detta fall 

styr och snävar ner målgruppen så att den är bestående av på förhand utvalda delar av 

populationen som i sin tur kan bli vald.  

2.3.15 Vårt val 

Vi har valt att använda oss av ett icke-sannolikhetsurval. Detta baserat på att vi valt att utföra 

främst kvalitativa undersökningar. Urvalet vi använder oss av är påstana, då vi som 

undersökare befinner oss någonstans där personerna vi vill nå finns. I vårt fall är detta i 

centrum av Göteborg med närhet till de butiker som vi anser vara konkurrenter och därför de 

gator som potentiella kunder ur målgruppen finns på. 

Risken med den här metoden kan vara att endast en viss typ av människor tillfrågas, dock 

finns det inga register över alla som shoppar i Göteborg och därför kan man helt utesluta ett 

sannolikhetsurval.  

 

Vi har även valt att använda oss utav ett bekvämlighetsurval där vi tar hjälp utav 

internetforum som är riktade till modeintresserade män och kvinnor samt Facebook för att 

kunna kontakta bekanta och vänners vänner. Detta för att få ett urval till vår fokusgrupp. Det 

negativa med att göra denna typ av urval är att man kan få en likriktad grupp. Dock så är det 

svårt att lita på respondenter man har fått kontakt med över exempelvis ett anonymt 

internetforum och dessa kan vara svåra att överhuvudtaget få med i fokusgruppen om man 

inte lockar med pengar eller liknande. 

2.3.16 Giltighetsanspråk 

För att utvärdera en marknadsundersökning som baseras på antingen kvalitativ eller 

kvantitativ data bör analysen vara både trovärdig och pålitlig. För att göra detta används 

begreppen validitet och reliabilitet. 

Bara genom kritisk prövning och exakthet vid behandling av insamlat material kan en 

tillfredställande nivå nås. Målsättningen för varje undersökning är att ha en så reliabel och 

valid information som möjligt. (Christensen m.fl. 2010) 

Nedan följer en presentation av begreppen samt vår utvärdering av trovärdigheten i våra 

undersökningar. 
 

2.3.17 Validitet 

Begreppet definierar i vilken grad du mätt det du avsåg att mäta. Det rör främst trovärdigheten 

och i vilken mån undersökningen överensstämmer med verkligheten. Det handlar också om 

graden av generaliserbarhet. Hur väl urvalet överensstämmer med populationen och vilka 

kriterier som styrt urvalet. (Christensen m.fl. 2010) 

2.3.18 Reliabilitet 

Är begreppet som beskriver i vilken grad ett resultat kan upprepas om studien åter läggs upp 

på ett likartat eller identiskt sätt. Det är problematiskt då begreppet är kopplat till 

mätinstruments förmåga att leda fram till samma resultat. 

Problematiken ligger i att för det första, så är i synnerhet kvalitativ data insamlad genom 

samspel mellan människor i ett specifikt sammanhang. Verkligheten är i sig föränderlig.  

För det andra så är undersökaren i detta fall mätinstrumentet vilket innebär att begreppet 

endast kan vara kopplat till den specifika undersökaren då ingen annan exakt kan kopiera ens 

sätt att vara. 

Eftersom att verkligheten är föränderlig kommer varken samma eller någon annan 

undersökare komma fram till identiska resultat vid upprepande av studien. Det är på dessa 
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grunder irrelevant att fastställa värdet av en kvalitativ undersökning med hjälp av begreppet 

reliabilitet. (Christensen m.fl. 2010) 

 

 

2.3.19 Påstana undersökningens trovärdighet 

Vi anser att vår påstana undersökning som genomfördes vid två tillfällen är trovärdig då vi 

båda har varit med och genomfört den. Eftersom vi genomförde den påstana undersökningen 

vid två separata tillfällen anser vi att studien inte har missat någon speciell del av målgruppen 

på grund av val av tid. Dock kan man aldrig veta att respondenten är helt sanningsenlig eller 

att personen förstår frågan korrekt. 

 

Vi anser att vid tillfällena för de påstana undersökningarna så fick bra svar på de frågor som 

vi ställde. Hade vi gjort undersökningen med den vetskap vi nu har så hade vi förmodligen 

samlat in mer relevant data. Vi tycker att vi har fått in tillräckligt med information för att 

kunna dra vissa slutsatser men att den har vissa brister i validitet.  

 

2.3.20 Fokusgruppens trovärdighet 

Urvalet i fokusgruppen kändes trovärdig och kunnig på grund av att alla på något sätt 

arbetade med mode i butik. Gruppen var dock för likriktad för att vara representativ för hela 

Göteborg. Vi har dock fått fram bra information som vi inte tror vi hade fått av en grupp som 

helt saknar intresse för mode och handel. Det bästa tror vi hade varit om vi hade kunnat få en 

större grupp med personer med från olika bakgrunder. 

Reliabilitet är irrelevant att fastställa i dessa undersökningar då de är kvalitativa och svaren 

kommer att skifta beroende på vem som undersöker samt gruppdeltagarna. Det gäller såväl 

den påstana undersökningen som fokusgruppen. 

2.4 Litteraturgenomgång 

Detta är en redovisning av den litteratur vi har använt och tagit hjälp av i utformningen av 

rapporten. 

 

Boken ”Rapporter och Uppsatser” har för oss fungerat som ett litet uppslagsverk vad gäller 

hur man refererar på rätt sätt och för att kunna utföra rapporten på ett så korrekt sätt som 

möjligt.  

 

”Marknadsundersökning – en handbok” användes flitigt i utformandet av undersökningen 

och många av de avgörande valen om vilken slags studie detta skulle bli är baserade på 

informationen ur denna bok. 

 

Från boken ”Samhällsvetenskapliga metoder” använde vi i metodkapitlet och då specifikt hur 

man gör ett urval och vad slags urval det är. 

 

”Marknadsundersökning – modeller och principer” är lite av en go-to bok när vi har haft 

funderingar, främst har den används i metod och teorikapitlet när det handlat om 

konsumenten. 

 

Som titeln ”Om kvalitativa och kvantitativa metoder” antyder var denna bok till hjälp i dessa 

frågor och har använts i metoden. 
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”Att få svar - intervju, enkät, observation” samt ”Marknadsundersökning – en handbok” 

använde vi i utformandet och valet av undersöknings sätt. Detta vad gäller insamlandet av de 

primärdata som var en obligatorisk del av rapporten. 

 

Boken “Marknadsundersökningar - I teorin och praktiken” har inte varit så väl refererad men 

lästes i syfte att få en djupare förståelse för utförandet av marknadsundersökningar. 

 

”Principles of marketing” har varit viktig i utformningen av det teoretiska kapitlet och 

specifikt delen om konsumenten och dennes beteende.  

 

“Maslow on Management” - Vi har endast använt denna bok för att läsa mer om Maslows 

teori om konsumentens behov och efterfrågan. 

 

”Företagsekonomi för ickeekonomer” har vi använt när vi har behövt information om 

ekonomiska termer. 
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3. Teoretisk referensram 

Vi har valt att dela upp den teoretiska referensramen i två delar. Först teorier kring 

konsumenten och senare mot etableringsmiljön. Detta för att enklare kunna följa våra 

delfrågor. 

3.1 Konsumenten 

En konsument är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför 

näringsverksamhet, alltså för privat bruk. (Konsumentköplagen) 

3.1.1 Behov och efterfrågan 

Det är grundläggande att behoven styr efterfrågan på en marknad, därför behöver man ha 

förståelse för att det finns olika slags behov. Dessa kan klassificeras enligt följande punkter: 

 Fysiska behov – Detta är de mest grundläggande behoven så som, tak över huvudet, 

mat, värme och vatten. 

 Sociala behov – känna grupptillhörighet och uppskattning. 

 Psykologiska behov – individen och behovet av självförverkligande. 

 

Ofta likställer man ordet behov med ordet nytta, detta är ett vanligt fel. Nytta är främst 

kopplat till produkterna medans behoven utgår från kunderna. Behov är heller inte enbart 

funktionella utan kan vara av enbart social och psykologisk karaktär. (Gezelius m.fl. 2009) 

Maslow förtydligar detta ytterligare genom sin behovspyramid (Bilaga 2). Där basen av 

pyramiden består av de fysiska eller kroppsliga behoven. Trygghet är nästa steg och sedan 

kommer de sociala behoven man har. Efter detta är uppskattning och på toppen är 

självförverkligande. Dessa behov är indelade efter en hierarki där människor strävar efter 

självförverkligande. (Maslow m.fl. 1998) 

 

3.1.2 Konsument- och köpbeteende 

Detta är intressant att titta på eftersom det är en stor del av det vi vill undersöka. 

 

Kundens inköpsbeteende påverkas starkt av en rad olika faktorer. En av dessa är de kulturella, 

dessa anses ha störst påverkan på inköpsbeteendet och är den fundamentala orsaken till en 

persons önskan och beteende. Detta inkluderar värderingar, uppfattningar och det uppförande 

som man lärt sig under uppväxten från exempelvis familjen eller andra inflytelserika delar i 

ens liv. 

Näst är de sociala faktorerna, inom detta ingår grupptillhörighet. Dels den grupp man tillhör 

även kallad referensgrupp samt den grupp man önskar att tillhöra. Referensgruppen består 

dels av en primär grupp, i denna grupp ingår vänner och familj, alltså människor man 

interagerar med på en vardaglig basis. I den sekundära gruppen ingår arbetskollegor och 

liknande, där man beter sig formellt och har mindre vardaglig interaktion. 

I den grupp man önskar att tillhöra ingår idoler och människor man ser upp till, med dessa 

behöver man inte ha någon interaktion ansikte till ansikte. Men de kan fortfarande påverka 

ens köpbeteende. 

Personliga faktorer delas in i ålder, livsstil, yrke och ekonomisk situation. 

I de psykologiska faktorerna ingår motivation, alltså kundens strävan efter att tillfredsställa ett 

behov, perception med detta menas hur en kund tar emot och tolkar information. Utöver detta 

så ingår även inlärning, attityder och uppfattningar. (Kotler m.fl. 2008) 
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3.1.3 Köpbeslutprocessen 

Denna teori tycker vi är viktig att ha med på grund av att konsumenten reagerar olika vid 

olika köpbeslut och detta anser vi bör belysas i denna rapport. 

 

Köpbeslutsprocessen delar man in i fyra olika beteenden: 

 Komplext köpbeteende – Här ställs konsumenten inför ett ekonomiskt riskabelt köp.  

Detta gäller även köp av en produkt som man behöver skaffa sig mycket information 

om för att hitta rätt. 

 Dissonans, Reducerat köpbeteende – Detta är liknande ett komplext köpbeteende med 

den skillnaden att kunden inte uppfattar att det är någon större skillnad mellan 

produkterna och kan välja vilket alternativ som helst. Här kan priset vara en avgörande 

faktor. 

 Vanemässigt köpbeteende – Här handlar konsumenten utav ren vana, ett bra exempel 

är matvaror där kunde helt enkelt väljer samma vara gång på gång utan att reflektera 

över att köpa någon annan likvärdig vara istället. 

 Variationssökande köpbeteende – I detta beteende så ställs kunden inför ett stort urval 

av varumärken, medans kunden har ett lågt intresse av att hålla sig till ett specifikt 

varumärke. Exempelvis vid klädinköp där kunden kan ha en uppfattning om vad den 

tycker om, men inte har något favoritmärke. 

När det kommer till själva köpet av en produkt så går personen igenom fem olika steg. Det 

första är att kunden blir medveten om ett behov eller en ny produkt. Steg två är att kunden blir 

intresserad av produkten och skaffar själv mer information om den. I steg tre utvärderas 

produkten och eventuella andra alternativ övervägs. I steg fyra så beslutar sig kunden för 

vilken produkt hon vill ha och köper den och i steg fem så gör kunden en utvärdering av 

köpet. (Kotler m.fl. 2008) 

 

3.1.4 Köpbeslutsprocess vid nya produkter 

På grund av att Urban Outfitters skulle vara nya på marknaden i Göteborg så är det intressant 

att titta närmare på den här delen. 

 

Beslutsprocessen när det kommer till nya produkter ser lite annorlunda ut än den förgående 

beslutsprocessen, men även denna innehåller fem olika steg. 

Det första är att kunden på något sätt blir medveten om produkten.  I steg två så uppstår ett 

intresse för varan hos konsumenten och i det tredje steget så överväger kunden om det är värt 

att prova den nya produkten. I steg fyra så genomförs köpet av produkten och i steg fem så 

bestämmer sig konsumenten för om den vill behålla varan. Det är alltså först i steg fem som 

det verkliga köpbeslutet fattas. (Kotler m.fl. 2008) 

 

3.2 Etableringsmiljö 

Eftersom detta är en av huvudpunkterna vi har valt att titta på teorier kring detta. 

3.2.1 PEST – modellen 

En PEST-analys används främst för att kartlägga alla de utomstående faktorer som påverkar 

ett företag. Bokstäverna P, E, S och T står för Politiska, Ekonomiska, Sociokulturella och 
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Teknologiska faktorer. Ibland kan man även lägga till ett L som står för Lagar. Även STEEP 

är en vanlig variant av PEST-modellen där det extra e:et står för Environment. 

När man har gjort en PEST-analys så ska man ha fått svar på frågor liknande: 

 Hur ska företaget jobba för att kunna hantera framtida utmaningar? 

 Vilka faktorer påverkar oss mest och vilka går att påverka? 

(Gezelius m.fl. 2009) 

 

3.2.2 A-, B- och C-läge 

Platsen och omgivningen där butikskedjor väljer att placera sina butiker är beroende av en rad 

olika omständigheter så som de ekonomiska och demografiska, men oavsett var de etablerar 

sig så påverkar detta hur kunden uppfattar företaget. 

Allt från stadsdelar och ända ner till butikslayouter delas in i ett A-C – läges system. Där A är 

det mest attraktiva området. Vilka faktorer som gör det till ett A -läge avgörs av företagets 

strategi och mål. De mest aktiva områdena ses som A -lägen. 

Lokaliseringen har också med företagets positionering och säljstrategi att göra, för vissa kan 

ett B eller C läge anses vara mer attraktivt, detta för att företagen prioriterar de olika 

fördelarna och nackdelarna med läget på olika sätt. Det finns dock några vanligen avgörande 

faktorer som är extra viktiga vid lokalisering. Dessa är:  

 Kundunderlag  

 Tillgänglighet  

 Konkurrenssituation  

 

Kundunderlag  

När man analyserar kundunderlaget studerar man noga var de potentiella kunderna bor och 

hur stark deras köpkraft är. Köpkraften är hur stor andel av den disponibla inkomsten som går 

till konsumtion. Man studerar också befolkningssammansättningen för respektive område.  

 Tillgänglighet  

God tillgänglighet betyder olika för olika företag för volymhandel innebär det att affären är 

lätt åtkomlig med bil, medans det för traditionella butiker innebär god tillgänglighet med 

kollektivtrafik och viss närhet till centrum kärnan. Det finns även fördelar med etablering av 

olika butiker i samma område då även konkurrenter drar dit potentiella kunder och området 

blir mer levande. 

Konkurrenssituation  

Andra butiker kan komplettera det egna företaget så att det blir en bra mix av företag i 

området, detta är något man eftersträvar, då det drar in potentiella kunder. Andra företag inom 

samma bransch ses som konkurrenter och dessa vill man ogärna ha som närmsta grannar. 

(Choi m.fl. 1996) 

 

3.2.3 Konkurrensanalys  

För att göra en konkurrensanalys så måste man först identifiera vilka konkurrenterna är. 

Detta kan man göra på två olika sätt, dels genom att analysera branschen, det så kallade 

branschkonceptet och dels genom att titta på hur liknande företag marknadsför sig - 

marknadsföringskonceptet. 

Branschkonceptet: 
När man definierar en bransch så tittar man på en grupp företag som erbjuder likadana eller 

produkter som är utbytbara med varandra. Här finns det fyra olika marknadsscenarior som 

företagen konkurerar med varandra på: 
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 Monopol – Ett företag dominerar hela marknaden. 

 Oligopol – Få företag samsas om samma marknad. 

 Monopolisk konkurrens – Flera företag kan konkurera på grund av att deras produkter 

skiljer sig åt. 

 Full konkurrens – Många företag erbjuder samma produkt till samma pris. 

Marknadsföringskonceptet 

Här tittar man på marknaden och identifierar de företag som uppfyller den egna kundens 

konsumtionsbehov. 

 

Utförandet av analysen ser ut som följer. Till en början samlar man in så mycket information 

som möjligt om de företag som man har identifierat som konkurrenter. Man tittar närmare på 

företagens strategier, mål, styrkor, svagheter och reaktionsmönster. 

 Strategier – En grupp företag som arbetar på ett likadant sätt och använder sig av 

samma strategier kallas för en strategisk grupp, vill man konkurera med företag ur en 

viss strategisk grupp så är det viktigt att hela tiden följa upp hur den gruppen med 

företag arbetar. 

 Mål – Här tittar man på vad som driver de konkurerande företagen, exempel på mål 

kan vara att ha den bästa produkten på marknaden eller att vinna marknadsandelar. 

Det primära målet brukar dock vara att gå med vinst, antingen på kort eller lång sikt. 

 Styrkor och svagheter – Detta är en mycket viktig punkt eftersom konkurerande 

företags styrkor och svagheter i många fall även kan appliceras på det egna företaget. 

Speciellt om det inte skiljer så mycket företagen emellan. 

 Reaktionsmönster – När man har tittat på konkurrentens strategier, mål samt styrkor 

och svagheter så kan man ana hur dessa kommer att agera på marknaden. Detta är ett 

bra verktyg när man själv lägger upp hur man ska förhålla sig till sin konkurrent och 

hur man ska handla i ett visst läge. (Kotler m.fl. 2008) 

3.2.4 Marknadsföringsmixen, 4 P:en. 

För att få en bakgrund så genomförde vi en analys av företaget i början på rapporten. Här vill 

vi beskriva vad marknadsföringsmixen är för något. 

 

De fyra P:en står för Produkt, pris, plats och påverkan. Tanken är att dessa fyra parametrar 

kan i marknadsföringssyfte blandas fritt för att uppnå en tilltalande effekt. I verkligheten så är 

det dock inte så enkelt utan snarare så att ett beslut om en av parametrarna även påverkar de 

andra.  

 Produkten – en produkt består av funktioner, utförande, kvalitet och varumärke, men 

det kan också vara en tjänst eller en kombination av de båda, här kan även upplevelsen 

räknas in.  

Produkten består egentligen av flera lager där basen är kärnprodukten, detta fyller 

alltså basbehovet till exempel behovet av värme. Andra lagret är den fysiska varan 

alternativt tjänsten, till exempel en tröja eller ett telefonabonnemang. På denna nivå är 

det också viktigt med design och varumärke, Den tredje nivån är den utökade 

produkten i detta ingår saker som service efter köp, garantier och leveransvillkor. 
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 Pris – Prisnivån sänder ut ett budskap till marknaden. Där nivån kan ligga mellan allt 

från lågpris till prestigepris, avgörande för priset är hur stark varumärket är och vilken 

försäljningsstrategi företaget har. 

 Plats – Här borde man istället för att tänka på en fysisk plats tala om tillgänglighet och 

distribution. Tillgänglighet innefattar inte enbart sättet eller enkelheten i att ta sig till 

den fysiska butiken utan innefattar också öppettider, telefontider och möjlighet till 

annan kommunikation. En annan ”plats” att nämna är också Internet där många 

företag idag på ett fördelaktigt sätt kan innesluta också de som inte har möjlighet att 

tillgå de fysiska butikerna. 

 Påverkan – Att påverka kunden kan gå till på många sätt. Man kan göra det med 

odifferentierad marknadsföring, så som annonsering i olika massmedier, detta blir 

ospecifikt då det når en stor mängd människor utan inbördes urval. Det kan också ske 

genom direktmarknadsföring där konsumenten nås genom en kunddatabas. Personlig 

försäljning i butik är en annan metod som dock är väldigt tidskrävande och detta når 

endast de som redan valt att gå in i butiken. Väl i butik så är det vanligt att hos 

specifikt lågprisbutiker göra så kallad SP eller Sales Promotion. 

”Tag två betala för en-erbjudanden” är en typisk sådan åtgärd. Detta för att förmå 

kunden att köpa mer. (Gezelius m.fl. 2009) 

 

 

3.3 Kritisk analys av teorier 

För att komma fram till vilka teorier vi skulle använda studerade vi tidigare studentarbeten 

med liknande problem, detta i jämförelse med litteraturen ledde oss fram till den teoretiska 

referensramen. För att göra det enklare för läsaren att följa med i arbetet har vi delat upp hela 

rapporten i två huvudteman: konsumenten och etableringsmiljön.  

Nedan redovisas en kritisk granskning av de teorier vi har valt. 

 

3.3.1 Konsumenten 

För att få svar på vår problemfråga samt delfrågorna om konsumenten och dennes beteende så 

valde vi att fördjupa oss i teorier kring behov och efterfrågan, konsument och köpbeteende 

samt köpbeslutprocessen för nya och redan etablerade produkter. Vi anser att dessa styrker 

den egeninsamlade data vi tog fram och att det är logiska val för vår problemfråga. Skillnaden 

som vi hade gjort är att tangera våra påstana intervjufrågor bättre med teorierna och detta är 

något som vi har tagit lärdom av till nästa gång vi ska utföra någon slags 

marknadsundersökning. 
 

3.3.2 Etableringsmiljön 

Även till denna del av teorin tog vi hjälp av litteratur och tidigare studentuppsatser. För att 

svara på huvudproblemfrågan så behövde vi kolla närmare på den omgivande miljön. Detta 

gjorde vi genom att utföra en PEST -analys. 

A-, B- och C-lägen samt att göra en konkurrensanalys hjälpte oss styrka empirin och för att 

tydligare kunna analysera kring lokaliseringen av en eventuell butik i Göteborg. Vidare ville 

vi beskriva några områden ur olika synvinklar med tanke på företaget som bakgrund. 

Marknadsföringsmixen använde vi för att få en bakgrund av företaget. 

Det största problemområdet vi har stött på är källorna då de sekundärkällor vi hittat innehöll 

vinklat marknadsförings material. På denna grund så blev egna observationer den mest 

pålitliga källan, vilka vi kunde genomföra då vi har god kännedom om Göteborg. Att koppla 
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dessa till teorierna har också varit lite av en utmaning. Slutligen anser vi dock att dessa teorier 

passar väl till våra problemfrågor. 
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4. Empiri 

Här har vi valt att följa strukturen på samma sätt som den teoretiska referensramen är indelad 

efter. Alltså kunden samt etableringsmiljön. Nedan presenteras vårt empiriska 

undersökningsområde, detta i form av dels den påstana undersökningen och dels 

fokusgruppsintervjun samt observationerna. Dessa har vi valt att redovisa tillsammans i 

undersökningen. 

De är uppdelade främst så att vi först går igenom den påstana undersökningen, sen redovisar 

vi vad fokusgruppen kom fram till för att avsluta med eventuellt egna observationer. 

När vi hänvisar till respondenterna i fokusgruppen så nämner vi dem vid namn, alltså: Beate, 

Caroline, Niklas och Victor. (2.3.5 – Introduktion Fokusgrupp) 

4.1 Konsumenten. 

Vi vill undersöka Urban Outfitters målgrupp på Göteborgsmarknad, angående deras 

shoppingvanor och om de känner till samt har någon åsikt om företaget, detta för att se om 

kundunderlaget finns. Vi har utifrån vår påstana undersökning samt fokusgruppsdiskussion 

sammanställt resultatet av de data vi samlat in nedan. 

4.1.1 Påstana undersökningen 

Vi valde att lägga upp undersökningen vid två tillfällen, detta för att få ett så rättvisande 

resultat som möjligt dels var vi ute en lördag förmiddag och dels en onsdag eftermiddag båda 

datumen i mitten av månaden. 

Antalet tillfrågade män som kvinnor är lika fördelat vid de båda tillfällena och därför består 

studien av totalt 50 män och 50 kvinnor. Vilket innebär att en person är lika med en procent. 

Vi såg ingen större skillnad mellan informationen vi samlade in de olika dagarna och därför 

redovisar vi det sammanlagda resultatet.  

 

Åldersfördelningen bland respondenterna såg ut som följer: 

 

 
Figur 4.1 Respondenterna indelat i kön och ålderssegment. Källa: Egenutvecklad 

 

I stapeldiagrammet ovan så kan man se att vi intervjuade 50 män och 50 kvinnor, samt att 

åldern 22-25 är mest representerad. 
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Vi ställde frågan om respondenterna kände till Urban Outfitters, detta för att se hur välkänt 

företaget är. Dessa svar kompletterades med en stängd fråga om respondentens attityd till 

Urban Outfitters (figur 4.3). Nedan redovisas om de svarande kände till Urban Outfitters. 

 

 
Figur 4.2 Respondenternas kännedom om Urban Outfitters. Källa: Egenutvecklad 

 

Av stapeldiagrammet kan man utlösa att 65 respondenter känner till Urban Outfitters och av 

dessa är mest kvinnor 
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4.1.2 Behov och efterfrågan 

För att få reda på om det finns en efterfrågan och ett intresse för en Urban Outfitters butik i 

Göteborg ställde vi frågan till de respondenter som kände till företaget om vad deras attityder 

till företaget var. De som är positivt inställda till företaget skulle förmodligen också handla 

där och där av bildas en efterfrågan. 

 

Här redovisas respondenternas inställning till Urban Outfitters fördelat efter kön. 

 

 
 Figur 4.3 Respondenternas åsikter om Urban Outfitters i antal. . Källa: Egenutvecklad  
 

Diagrammet ovan visar att 42 % av respondenterna från vår påstana undersökning tycker bra 

eller mycket bra om företaget. 

Den höga andelen av respondenter som saknade åsikt är beroende på att alla de som inte 

kände till företaget också automatiskt hamnade i denna kategori.  

Därför redovisar vi även det totala resultatet för de som kände till företaget nedan. 

 

 
Figur 4.4 Åsikter om Urban Outfitters från respondenterna som kände till företaget. Källa: Egenutvecklad. 
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Av de som kände till företaget var alltså 64 % positivt inställda, ruta 3 och 4. 

De som hade en negativ inställning är endast ett fåtal procentenheter, ruta 2. 

En person med en negativ attityd till företaget har mycket svårare påverkas till en att bli 

positivt inställd, att bygga upp en positiv attityd hos de som inte har någon åsikt. 

(Gezelius 2009) 

 

Alla som deltog i vår fokusgrupp känner till Urban Outfitters men deras åsikter skiljer sig 

något. Niklas menar att de inte skulle tillföra något nytt i Göteborg, medans Viktor anser att 

de är ett av de bästa företagen vad gäller den röda tråden när det kommer till att kombinera 

kläder och inredning. Det visuella uttrycket är Urban Outfitters starka sida säger han. På detta 

sätt höjer det kundvärdet och behöver därmed inte vara lika priskänsliga. 

  

Båda killarna nämner dock att de har en negativ inställning till Urban Outfitters. Efter att 

företaget hade varit i konflikt med sina anställda över att man inte ville låta sin personal ingå 

kollektivavtal utan istället hotade med att varsla de anställda på grund av arbetsbrist och sedan 

anställa dem via ett bemanningsföretag hösten 2009. 

Caroline och Beate hade inte hört talas om detta och var mer positivt inställda till 

butikskonceptet, de tyckte det kändes unikt och spännande. 

Behovet av Urban Outfitters finns inte, på grund utav att de flesta varumärken som de 

tillhandahåller redan finns tillgängliga i Göteborg anser Niklas. Som menar vidare på att 

sådana slags konceptbutiker som samlar externa varumärken är överflödiga och han förstår 

inte syftet med dessa. Då många av varumärkena ändå finns inom gångavstånd i centrum. 

 Men visst skulle det fungera, folk skulle shoppa där för det är Urban Outfitters. De har ett 

rykte om sig att vara trendiga och de finns bara i Stockholm vilket gör att dem uppfattas som 

lite exklusiva fortsätter han. Caroline och Victor tillägger att konceptet känns mer passande 

för Göteborg än Stockholm, detta baserat på de externa märkena Urban Outfitters 

tillhandahåller. 

 

4.1.3 Konsument- och Köpbeteende 

Utifrån vår påstana undersökning kan vi utläsa typiska beteenden hos konsumenten, detta 

genom att fråga vilka tre som var deras favorit klädbutiker i Göteborg. Tydliga favoriter 

visade sig i den tilltänkta målgruppen. Dock var det inge större skillnader mellan tillfällena vi 

utförde undersökningarna. I tabell 1 redovisas de fem mest frekventa svaren. 

 

Butik Antal 

H&M 36 

Weekday 35 

Monki 19 

Zara 12 

Åhléns 10 

Totalt antal svar 275 
Tabell 1. De mest frekvent svarade butikerna samt totalt antal svar. Källa: Egenutvecklad. 

 

Utifrån denna sammanställning kan utläsas att det finns en potential för stora kedjor på 

marknaden då detta enligt statistiken säljer bra. En annan gemensam nämnare bland dessa fem 

är också att de alla är lågpriskedjor med prisförmånliga erbjudanden dock så finns även dyrare 

märken representerade på Åhléns City. (Egna observation 2011-05-05) 
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Alla våra fokusgrupprespondenter handlar på sina respektive arbetsplatser, det är väl ganska 

naturligt att shoppa på arbetsplatsen när man jobbar i en klädbutik säger Victor. Caroline 

utgår ofta från sitt behov, om hon exempelvis behöver ett par vita byxor så tittar hon först på 

vilka butiker som kan tänkas tillhandahålla dessa, varumärket spelar också in men det är 

behovet som är det primära. 

Man har ju sina favoritmärken och tenderar att kolla där först, säger Niklas. Både han och 

Beate menar att priset inte är det mest centarla utan man kan tänka sig att spendera mer på 

kvalité och på plagg de anser sig kunna använda längre än en säsong medans basplagg som 

vita linnen eller andra varor som man sliter ut relativt fort kan man tänka sig att köpa var som 

helst.   

4.1.4 Köpbeslutprocessen 

För att se hur konsumenten i Göteborg fördelar sin köpkraft mellan de olika butikerna så 

ställde vi frågan vilka deras tre favoritklädbutiker är i Göteborg. Se tabell 1 för de mest 

frekvent svarade butikerna. 

 

Fokusgruppen: Designen och det som uppfyller det behov man har är viktigast, enligt Beate. 

Niklas tillägger att om det inte är någon genomarbetad skyltning och ser stökigt ut utifrån så 

väljer man bort den butiken. 

För Victor är personal och bemötandet en av de viktigaste aspekterna och även de andra håller 

med om att de vill bli uppmärksammade av personalen, men Beate menar på att hon kan 

förstå att de större butikerna inte har den tiden. Vi som jobbar i butik tänker nog mer på 

bemötandet än andra, resonerar Caroline. 

Man tenderar att favorisera vissa butiker som man först besöker säger Niklas. Enligt Kotler är 

det ett så kallat vanemässigt köpbeteende. 

 

Enligt tabell 1 så visar det påstana resultatet att respondenterna helst gör sina klädinköp på 

H&M som är en klädkedja känd för sitt låga pris och stora utbud. Även de andra 

toppalternativen visar på att det är i lågprissegmentet som konsumenterna främst handlar. 

 

Om det är likvärdiga produkter väljer man det billigare enligt fokusgruppen, prislappen är 

lägre för förbruksvaror och ”snabbt mode” säger Beate.  

Niklas menar att utformningen av butiken också är viktigt, för honom är det betydelsefullt att 

det är snyggt för att han inte orkar rota som om det vore en rea. Som kund är han villig att 

offra detta till förmån för ett billigare pris. Vissa butiker som har det rörigt som en del av sitt 

koncept, för att det ska kännas som att komma hem till någon, fyller Caroline i. 

Lockelsen i denna typ av butik är att det går att hitta mycket till ett billigt pris avslutar Niklas. 

 

4.1.5 Köpbeslutprocessen vid nya produkter 

Vi ville se hur pass okänt företaget Urban Outfitters var. Detta fick vi svar på genom att fråga 

respondenterna i den påstana undersökningen om de kände till företaget. På den frågan 

svarade 65 % Ja av respondenterna(figur 4.2). Enligt dessa siffror så skulle Urban Outfitters 

alltså inte vara helt okänt på marknaden. Ser man till Kotlers teorier om köp av nya produkter 

så kan man alltså bortse från de två första stegen för dessa 65 % av konsumenterna. 

 

De kommer inte med så mycket nya märken till Göteborg, utan endast några få menar Victor. 

Han fortsätter med att tillägga att det är det visuella uttrycket som är deras starka sida. 

Många skulle handla där bara för att de är Urban Outfitters, säger Niklas. 
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4.2 Etableringsmiljö 

Den etableringsmiljö vi har tittat på är Göteborg, dels för att vi båda har kännedom om staden 

samt att vi förmodar att det skulle vara den mest naturliga platsen för Urban Outfitters att 

öppna på om man vill expandera ytterligare i Sverige.  

Även här kommer vi att titta på vad fokusgruppen hade att säga, vi har även använt oss av 

egna observationer i den delen av undersökningen. 

4.2.1  PEST-modellen, Göteborg. 

Vi har valt att använda oss av PEST- modellen för att reflektera över hur omgivningen 

påverkar Urban Outfitters. Denna analys är inriktad mot Göteborg och Urban Outfitters då det 

är vårt huvudsakliga undersökningsobjekt. 

 Politiska faktorer – I Sverige har vi marknadsekonomi där fri konkurrans och fri 

företagsamhet råder. Endast ett fåtal industrier är idag statligt ägda och klädindustrin 

är inte en av dessa. (Trostek 2007) 

Den politiska situationen påverkar också ekonomin då till exempel anställnings 

kostnader och skatter förändras, dessa förändringar påverkar också kundens personliga 

ekonomi och dess köpkraft. För tillfället så har man en borgerlig regering i Sverige 

vilket i sin tur ofta leder till sänkta skatter och fördelar för företagande. Medans 

Socialdemokraterna tillsammans med Miljö och Vänsterpartiet styr i Göteborg. 

(goteborg.se 2011) 

 Ekonomiska faktorer – 2008 skedde en ekonomisk kris som drabbade hela världen, 

detta har lätt till lågkonjunktur under ett par års tid. Sverige är ett av de minst 

drabbade länderna men trots detta förlorade många jobbet och hög 

ungdomsarbetslöshet rådde. Detta har nu börjat vända och människor börjar återigen 

våga spendera pengar på nöjen.  (vartgoteborg.se 2011) 

 Socialkulturella faktorer – När man analyserar denna aspekt så är det en utmaning 

då det inte är möjligt att analysera socialkulturen för varje individ i Göteborg, men 

man kan se strömningar. Det man generellt kan säga är att Göteborg är en gammal 

arbetarstad med flera stora industrier samt ett fartygsvarv. Detta kan påverka 

invånarnas åsikter om vad man spenderar pengar på. 

 Teknologiska faktorer – Faktum är att genom ny teknik kan vi vara uppkopplade till 

Internet hela tiden. Det är lätt för kunden att hitta produkter och jämföra priser och 

man kan kolla på eller beställa produkter när det passar. Detta är så väl ett hot som en 

möjlighet för existerande företag. 
 

4.2.2 A-, B- och C-läge. 

För att kunna lokalisera en passande butikslokal för företaget så har vi valt att titta närmare på 

var butikerna ligger Stockholm, Köpenhamn och London. Detta för att kunna se om det finns 

någon röd tråd när det kommer till Urban Outfitters val av lokaler. Vi har gjort egna 

observationer samt även tagit hjälp av vår fokusgrupp för att kunna diskutera kring detta 

ämne. 

 

Lokaliseringen av de mest närliggande och därmed mest intressanta att titta på är Köpenhamn 

och Stockholm. Vi har även valt att titta på London då det är den mest Urban Outfitters täta 

staden i Europa. Det dessa har gemensamt är att samtliga ligger på riktiga A-lägen. Populära 

gångstråk i välbesökta områden där det ligger en rad olika butiker, dessa områden är 

lättillgängliga och ligger i centrumskärnan. 

Butikerna är stora till ytan och lokalerna är unika på det sättet att de är omgjorda av gamla hus 

exempelvis biografer, ingen av butikerna ligger i någon galleria. (urbanoutfitters.co.uk 2011)  
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Dessa egenskaper är vitala när vi undersökt Göteborgs stad och dess stadsdelar. 

 

Samtliga respondenter i vår fokusgrupp shoppar i centrum men de kan också tänka sig att ta 

sig till områden utanför de traditionella shoppingstråken. Det måste vara något väldigt 

speciellt eller nischat för att man ska ta sig längre ut ifrån stadskärnan, säger Victor. 

Second hand-loppisar, vintage och märken som ingen annan tar in är det som lockar mest 

resonerar Niklas vidare.  

Ska man ta sig längre ut, så är det för väldigt specialiserade butiker. Exempelvis om du 

klättrar och utrustning endast säljs på ett ställe. Då måste man ta sig till de fysiska butikerna 

för att kunna testa produkterna.  

Handlar det om speciella märken så beställer man det bara på nätet, det är så enkelt nu för 

tiden, menar Niklas. 

Urban Outfitters har en tydlig image. De har byggt upp en ”vi är så häftiga” image omkring 

sig säger Niklas. Med fokusgruppen gjorden vi därför en differentiering mellan kundunderlag, 

alltså var kunderna rör sig och var butiken passar imagemässigt, då detta kanske inte alltid går 

hand i hand.  

 

Vidare svarar de att: 

Caroline tror att Arkaden är det bästa stället med närhet till de andra butikerna i området så 

som Top Shop och Zara. Beate håller med om att det kanske skulle vara passande, men tycker 

att imagemässigt så passar Haga bättre, på grund av de andra butikerna som ligger där. 

Niklas håller inte med om detta då han själv jobbar där och anser att det är mest turister som 

inte är så shoppingbenägna som rör sig i Haga. Han menar också att Haga ligger utför 

bekvämlighetszonen för var människor shoppar.  

Niklas nämner sedan klädbutiken Ted Bernhardtz lokal som ligger mellan Järntorget och 

Esperantoplatsen, detta för att han personligen inte gillar butiken som den är nu och tycker att 

det är en bra och stor lokal som skulle passa för en Urban Outfitters butik. 

Victor föreslår den gamla biografslokalen Palladium som ligger beläget vid 

kungsportsplatsen. Detta skulle vara ett bra alternativ då det skulle lockar turister samt 

Göteborgare, vilket de andra håller med om. Alternativt Storan, tillägger han. Det skulle vara 

häftigt för att differentiera sig och verkligen sticka ut.  Men definitivt någonstans centralt 

vilket alla i gruppen håller med om. 

4.2.3 Konkurrensanalys 

En analys av konkurrenterna är viktig för att kunna se vilken strategisk grupp företaget tillhör. 

Detta för att kunna se vilka som konkurerar och vart deras butiker ligger. 

 

Stilarna är så integrerade anser Niklas att människor som identifierar sig med olika stilar kan 

handla i samma butiker, därför kan alla konkurera med varandra.  

 

Utbudet i Göteborg är stort, vi har valt att studera några konkurrenter genom egna 

observationer. Dessa har vi delat in i det som vi anser är de viktigaste konkurrensfördelarna. 

 

Liknade produkter till liknande priser: Varumärkenas egna affärer. I Göteborg kan man 

hitta de flesta varumärkena hos andra butiker som säljer externa varumärken, alternativt egna 

butiker. Detta är en konkurrent då kunden redan har en vana av att köpa varumärket där det 

finns idag. 

 

Storlek och utbud, liknande koncept: Här kan man dela in konkurrenterna i olika grupper. 

Åhléns och Chilli är båda stora centralt belägna butiker som erbjuder både kläder och 
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heminredning, alltså man kan hitta allt under ett och samma tak. Dock skiljer sig 

målgrupperna något åt, då de båda andra butikerna vänder sig till lite äldre kunder och Urban 

Outfitters riktar sig till en mer trendkänslig kund.  

Den andra gruppen är de som erbjuder liknande produkter fast inte har kombinationen av 

inredning och kläder. Under denna kategori anser vi att Lagerhouse är den största 

konkurrenten vad gäller inredning. Då dessa precis som Urban Outfitters erbjuder färgglada 

och något udda inredning och böcker. Awesome Rags, Solo och Topshop är alla tre butiker 

som tillhandahåller klädvarumärken som stil och prismässigt kan anses konkurera med Urban 

Outfitters. 

 

Liknande kläder fast till billigare priser: Anser vi att H&M, Monki och Weekday erbjuder, 

detta är dock inte någon full lista utan endast ett representativt urval på marknaden i 

Göteborg. 

Att konkurrensen är så stor kan både vara ett hot och en fördel, då det likväl kan stjäla som 

locka kunder. 
 

I vår fokusgrupp framkom flera eventuella konkurrenter: 

NK och Solo, anser Victor och Niklas vara stora konkurrenter. På Solo är känslan och 

produktmixen när det kommer till kläder liknande, dock har de inte vintage på samma sätt 

som Urban Outfitters, säger Victor, men då finns ju Beyond Retro inflikar Niklas. 

På inredningssidan är det helt klart Lagerhuse med billiga och roliga inrednings- och 

presentartiklar störst konkurrent, menar Victor och tillägger att Awesome Rags är 

konkurrenter rent varumärkesmässigt och resten av gruppen håller med om detta. 

4.2.4 Marknad Göteborg 

Vi är själva bekanta med Göteborg och områdena som vi undersöker, detta på grund utav att 

vi har båda under en längre tid bott i Göteborgsömrådet och ser det som vår primärmarknad 

för klädinköp. På denna grund har vi valt att titta på stadsdelarna genom enkla observationer 

som vi kunnat utföra på plats. Detta för att de sekundärkällor som vi har tittat på var så pass 

vinklade att egna observationer kändes mer tillförlitligt. 

Vi har dock försökt att till viss del bortse från våra egna åsikter samt förutfattade meningar. 

Detta genom att ständigt ställt oss frågorna: Skulle Urban Outfitters passa in? Finns 

lokalerna? Identifierar sig kundgruppen med detta område?  

Vi har också låtit deltagarna i fokusgruppen diskutera ämnet närmare och på så vis även 

samlat in primärdata och andras åsikter om Göteborgs stad. 

Vi anser med hjälp av jämförelser av var Urban Outfitters tidigare har etablerat sig i andra 

städer. Det finns många likheter och detta har i sin tur lett till att vi kan dra slutsatser om 

kriterier som bör uppfyllas för att ett läge ska vara aktuellt för en butiksetablering. Dessa 

presenteras nedan. 

4.2.5 Shoppingområden Göteborg 

Vi började med att titta på hela staden och var klädbutikerna primärt ligger.  

Man kan enkelt dela in områdena. Dels finns det köpcentrum som exempelvis Backaplan, 

Frölundatorg och Nordstan och Arkaden som också faller innanför ramen för detta. Med 

köpcentrum menar vi ett avgränsat område där flera affärer eller butiker är samlade. 

Sedan har vi också de typiska shoppingstråken som områdena runt Järntorget, Haga och 

Linné.  

Det sista området som vi har tittat på är centrumkärnan som heter Inom Vallgraven. I detta 

område finns flera shoppinggator så som Magasinsgatan, Kungsgatan och Södra larm gatan. 

Om man granskar var Urban Outfitters ligger placerade i Stockholm, Köpenhamn och London 

så kan man se vissa mönster. 
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I Stockholm ligger butiken på den stora shoppinggatan Biblioteksgatan på Östermalm, med 

närhet till Stureplan. I området finns det flera konkurrerande företag så som Solo och NK.  

I Köpenhamn ligger det på Ostergade, som är en tvärgata till den största shoppinggatan, 

Ströget. Också detta på ett typiskt A-läge med närhet till flera konkurrerande företag så som 

varuhusen Illum, Magasin Du Nord samt Whyred och liknande enskilda småbutiker. 

I London finns det butiker på tre platser. Covent Garden, Kensington High Street samt Oxford 

Street. Alla dessa är centralt belägna med liknande närhet till konkurrenter som i Köpenhamn 

och Stockholm. 

Gemensamt har de att de bara ligger på A-lägen och inte i några gallerior. 

(urbanoutfitters.co.uk 2011) 

 

4.2.6 Lämpliga shoppingområden Göteborg 

Vi har tittat närmare på var Urban Outfitters skulle passa in imagemässigt och med 

jämförelsen av andra platser i baktanke applicerat det på Göteborg. 

 

Centrumkärnan passar väl in i kriterierna då det finns välbesökta shoppinggator med närhet 

till konkurrenter som tillsammans drar de ”rätta kunderna”.  

Haga och Järntorget är ytterligare platser som imagemässigt stämmer väl överens med Urban 

Outfitters. Då där finns några få konkurrenter samt caféer och uteserveringar som lockar 

människor som stämmer med Urban Outfitters målgrupp. 

 

Haga ligger utanför konsumentens bekvämlighetszon vad gäller shopping säger Niklas. Det 

ska definitivt ligga i centrum menar Victor. 

 

4.2.7 Lokalen 

Genom att göra en jämförelse av samma platser som tidigare men med fokus på lokalen så 

kan vi få fram fler gemensamma nämnare, dessa kan senare tillämpas på Göteborg. 

 

I Stockholm är butiken en omgjord biograf, den täcker en yta på cirka 1500 m
2 

i två våningar 

(alltomstockholm.se 2011). På insidan är den rustik med knarriga trägolv och stora 

kristallkronor.  

I Köpenhamn är butikslokalen liknande både storlek - och utseendemässigt. Fasaden är dock 

inte lika utmärkande gentemot de övriga butikerna som exempelvis butiken i Stockholm. 

Londons tre olika butiker är liknande de Skandinaviska. 

Exempelvis butiken i Covent Garden som är stor till ytan och har flera våningsplan, fasaden 

är ett gammalt hus med tillaga moderna detaljer på. Interiören följer också det typiska Urban 

Outfitters utseendet med den rustika känslan, mycket rymd och högt till tak. (Egna 

observationer) 

 

Denna typ av lokal finns i Göteborg. Haga har många gamla hus med fina fasader, de är dock 

inte så stora till ytan som man skulle kunna önska. 

Runt Järntorget finns det relativt gott om stora unika lokaler, vi tänker här främst på 

Pusterviksbaren och biograf Draken. (Egna observationer) 

 

”Ted Bernhardz lokaler är stora och schyssta” anser Niklas. 

4.2.8 Närhet till konkurrenten 

I samtliga fall som vi har undersökt, alltså Stockholm, Köpenhamn och London så ligger 

butikerna centralt och inom gångavstånd till flera konkurrenter. Vi har tidigare redovisat 
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några av huvudkonkurrenterna ur olika aspekter och nu så granskar vi alltså närmre var dessa 

ligger i Göteborg, detta för att få fram ett bra passande område. 

 

När man tittar på denna aspekt så är det bara centrumkärnan som passar kriteriet. Här finner vi 

de största konkurrenterna i närområdet. 
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5. Analys 

Av de fakta som vi har kunnat presentera så följer här en analys indelat i två huvudområden, 

alltså konsumenten och etableringsmiljön. 

 

5.1 Konsumenten 

För att en Urban Outfitters-butik ska fungera i Göteborg så är det av vikt att det finns ett 

tillräckligt stort kundunderlag så att butiken rent ekonomiskt kan gå runt. Med tanke på hur 

företaget marknadsför sig, alltså genom positiv ryktesspridning är det bara till deras fördel att 

snart få en stabil och nöjd kundbas som kan bidra till detta. 

Kotler nämner referensgruppen som en påverkande faktor i det konsumentbeteende man har. 

Denna grupp är bestående av vänner, familj och kollegor som påverkas av denna 

marknadsföringsstrategi. 

 

Vi kunde genom våra påstana intervjuer se att 63 % av de tillfrågade respondenterna var 

positivt inställda till företaget, detta anser vi är ett bra resultat då endast 4 % var rent negativt 

inställda. På denna grund kan vi anta att en stor del av målpopulationen har en efterfrågan 

efter en Urban Outfitters butik och att kundunderlaget är stort. 

 

Enligt Maslow finns det fyra steg för att nå självförverkligande som är det sista steget. Detta 

påverkar konsumentens inköpsbeteende och val av varumärken som de köper samt vilka 

butiker de handlar i.  

 I vår påstana undersökning kan vi se att de populäraste butikerna H&M, Weekday och 

Monki, alla är lågprisbutiker. Även om respondenterna i vår fokusgrupp inte ansåg sig vara 

priskänsliga så skulle även de välja ett billigare pris om de ansåg produkten var likvärdig. 

Dock bör det tilläggas att vår fokusgrupp i detta avseende inte är representativa för Göteborgs 

marknad då de är villiga att spendera mer pengar på kläder, då mode är deras intresse. 

 

I Göteborg anser vi att man överlag är bortskämd med många butiker som säljer kläder med 

hög modegrad till ett lågt pris. Modeflugor eller snabbt mode var fokusgruppen dock inte 

villiga att lägga så mycket pengar på och detta är en styrka hos samtliga av de tre överstående 

företagen. Detta tror vi stämmer väl in på de flesta konsumenter, då man helst lägger mer 

pengar på plagg som är tänkt att hålla mer än en säsong. 

 

För Urban Outfitters så är inte priset den främsta konkurrensstrategin. Av det som framkom i 

fokusgruppen så är det visuella uttrycket och produktmixen de mest intressanta aspekterna. 

På grund utav att Urban Outfitters har genomtänkta butikslayouter så höjs förväntningarna 

och värdet för kunden och därför behöver företaget vara lika priskänsliga.  

 Det rådde skilda meningar om hur unik produktmixen egentligen skulle vara på marknaden i 

Göteborg.   

Själva tycker vi att även fast stora delar av sortimentet redan finns representerat i Göteborg så 

bidrar Urban Outfitters med en hel del nya varumärken och att man sätter ihop det på ett 

intressant sätt. 

En fördel med det utbud och den produktmix som Urban Outfitters faktiskt har är att det är så 

pass brett rent prismässigt att även den priskänsliga kan hitta något och därför inte blir  

Avskräckt att gå in i butiken. 

 



 40 

Det största problemet så som vi ser det och som även framkom i fokusgruppen är att 

konsumenterna inte skulle uppfatta varumärkena som unika nog. På grund av hur Götborg är 

uppbyggt med en kompakt centrumkärna finns det inte något behov av en konceptbutik som 

samlar märkena som redan finns tillgängliga i Göteborg vilka man ändå relativt lätt kan ta sig 

till. 

 

Enligt Kotler så finns det fyra olika beteenden vid ett köpbeslut. Vi tycker att en kund hos 

Urban Outfitters faller in under ett variationssökande köpbeteende. Detta innebär att 

konsumenten ställs inför ett stort urval av varumärken men är inte trogen något av dem. 

De kan även falla in i vanemässigt köpbeteende vilket kan innebära att man inte reflekterar 

över alternativen.  

 

Gezelius skriver att det finns tre olika slags behov, vi anser att den tilltänka butiken skulle 

kunna tillgodose de sociala behoven hos konsumenten. Att känna grupptillhörighet och 

uppskattning samt det psykologiska behovet av självförverkligande. 

 

Flera i vår fokusgrupp ansåg att känslan av företaget och varumärkena de säljer är mer 

representativa för Göteborg än Stockholm och där är vi villiga att hålla med. 

Det verkar finnas en önskan och ett gott rykte i Göteborg om Urban Outfitters och samtliga av 

våra fokusgrupprespondenter trodde att konceptet skulle fungera väl i staden. 

 

5.2 Etableringsmiljö 

När vi har tittat på var Urban Outfitters har sina butiker i andra städer så ser vi tydliga 

mönster både gällande läge samt val av lokaler.  

Butikerna går att hitta på typiska A-lägen vilket innebär att kundunderlaget är stort, 

tillgängligheten för konsumenterna är bra och man har närhet till konkurerande butiker, men 

detta kan man läsa i Chois uppsats. 

Två exempel på detta är Stockholmsbutiken som återfinns på Biblioteksgatan som är en av 

stadens störta shoppinggator samt butiken i Köpenhamn som ligger på gatan Ostergade vilket 

är en tvärgata till Ströget. 

 

Lokalerna är oftast stora och rymliga och återfinns oftast i byggnader med någon form av 

historia så som gamla biografer eller äldre byggnader. 

 

I fokusgruppen så framkom det intressanta åsikter om vilka lokaler som skulle passa i 

Göteborg, alla höll med om att man ska fortsätta på den inslagna linjen som företaget jobbar 

efter och inte prova att öppna exempelvis en mindre butik. Detta tror vi också skulle vara ett 

misstag då deras nuvarande koncept är inarbetat. 

 

Med tanke på dessa kriterier så kom det fram några intressanta förslag i fokusgruppen på 

lokaler. Dessa var Storan, gamla biograf Palladium samt klädbutiken Ted Bernhardtz lokal på 

Järntorgsgatan. 

Utöver dessa så har vi kommit fram till genom egna observationer att Pusterviksbaren och 

biograf Draken skulle kunna vara lämpliga lokaler vid en etablering. 

 

Vi tycker man kan sortera bort några av dessa alternativ då det inte rör sig om några typiska 

A-lägen, då främst de lokalerna som finns runt Järntorget. 

 



 41 

Av vår utförda PEST-analys kom vi fram till följade punkter som vi anser är intressanta: Dels 

att Sverige precis har tagit sig ur en lågkonjunktur vilket gör att det borde vara lättare att hitta 

en passande lokal än när landet är inne i en högkonjunktur och konsumtionen är på topp. Att 

starta en ny butik när konsumenterna börja spendera mer pengar på kläder anser vi också vara 

helt rätt. Vi ser heller inte att det skulle finnas några politiska hinder för att Urban Outfitters 

skulle kunna etablera sig i Göteborg.  

 

Ser man till var butiken skulle passa bäst rent imagemässig så tycker vi att en lokal i Haga 

eller området kring Järntorget skulle fungera väl. Dock framkom det i fokusgruppen att 

människorna som rör sig i dessa områden inte är lika shoppingbenägna som de som rör sig i 

stadskärnan. 

Om man bortser från galleriorna och köpcentrat Nordstan så är inte heller centrum fel rent 

imagemässigt. Vad vi dock anser är att man kan utesluta ytterområdena samt köpcentrar som 

Backaplan och Frölundatorg då det framkom i fokusgruppen att Urban Outfitters inte är 

tillräckligt nischade för att kunderna ska ta sig till dessa platser. 
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6. Slutsats 

Vi har kommit fram till att kundunderlaget finns och att inställningen till företaget är generellt 

positiv. Detta har lett oss fram till slutsatsen att om Urban Outfitters vill expandera på 

marknaden i Sverige så är Göteborg ett lämpligt alternativ. På frågan av var den eventuella 

butiken skulle placeras så tycker vi att den gamla biograflokalen Palladium vid 

Kungsportsplatsen är det bästa alternativet. Detta pågrund utav dels läget men även lokalens 

storlek och historia. 
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7. Avslutande diskussion 

I denna del tar vi upp det vi är nöjda med samt saker vi skulle kunna ha gjort annorlunda. 

Till att börja med är vi nöjda med valen vi har gjort av insamlingsmetoder, vi skulle ha kunnat 

ställa några fler frågor i den påstana undersökningen vilket vi upptäckte när vi utförde denna. 

Vi hade även önskat kunna få till ett bredare urval av respondenter till fokusgruppen, dock 

gjorde vi det bästa av situationen och använde oss av deltagarnas kompetenser. 

 

Ett till en början stort problem var att få kontakt med någon representant från företaget, detta 

gjorde att vi inte kunde få några svar på frågorna om vad Urban Outfitters som företag tittar 

på när de expanderar. Det löste vi dock genom att jobba runt problemet med hjälp av egna 

observationer. Till sist fick vi dock hjälp av Stockholmsbutikens nytillsatta butikschef som 

dock inte kunde svara på några frågor angående marknadsexpansion. 

 

Vi har inte tittat på hur andra företag jobbar, men vi tror att de teorier som vi har använt oss 

av är tillräckligt allmängiltiga för att även andra företag skall kunna använda dem. 

 

Vi tycker att det har gått bra att jobba ihop, vi känner att vi har kompletterat varandra väl. 

Det har varit positivt att ha någon att bolla tankar och frågor med och det hade varit svårt att 

kunna skriva arbetet själv utan ha någon som kritiskt granskar en och kommer med feedback. 

 

I stort har det ändå varit ett intressant och för oss givande arbete och skulle vi göra ett 

liknande arbete igen så har vi nu en djupare kunskap i både hur man skriver och vad man ska 

tänka på. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1. 

Fotografi från Urban Outfitters butik i Stockholm. 

 
Foto: Henric Andersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

Bilaga 2. 

Maslows behovspyramid. 
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Bilaga 3.  

Påstana undersökningen. 
 

 

Plats:      kvinna  man                                         

 

Ålder: 

 

3 st. Favorit butiker: 

Känner du till Urban Outfitters? Ja Nej 

Vad är din åsikt om Urban Outfitters? 

 

 Mindre bra/ skulle inte handla där  

 Bra/ helt okej men det är ingen favorit  

 Mycket bra/ skulle handla där  

 Ingen åsikt 
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Bilaga 4 

Telefonintervju med butikschefen Jimmy Wirz på Urban Outfitters butik i Stockholm.  

 

 Hur ser Urban Outfitters affärsidé? 

 

 Har ni någon vision som ni arbetar efter? 

 

 Vilken är Urban Outfitters målgrupp? 

 

 Hur marknadsför sig Urban Outfitters sig? 

 

 Ser det i sådana fall likadant ut i alla länder? 

 

 Vilka är Urban Outfitters främsta konkurrenter? 

 

 Finns det några planer på att öppna en butik i Göteborg? 

 

 Hur är utbudet fördelat på killar och tjejer? 
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Bilaga 5 

Frågor som ställdes i fokusgruppen. 

 

Inledningsvis presenterade de sig, hur gamla de är och vad de gjorde. (studier eller yrke) 

 

Vilka är era favorit butiker? 

 

I vilka områden som ni shoppar i Göteborg? 

 

Vad är viktigt när ni väljer vart ni handlar någonstans?( är det varumärke, prisklass eller något 

annat) 

(Vad säger grabbarna) 

 

Många sa att man shoppar på jobbet, hur viktigt är tillgängligheten? 

 

Skulle ni åka ur er väg för att ta er till varumärken? 

 

Vad driver en att åka längre från centrumkärnan?  

 

(följd fråga på vad de svarat) Är det själva fyndet som driver en? 

 

Om varumärket ansåg att det passade in i ett visst område eller lokalerna bara fanns på ett 

visst ställe, skulle man åka dit då? (förtydligande av föregående frågor) 

 

(följd fråga) Vad är det ni saknar för nischade butiker? 

 

Atmosfären, hur viktig är den? Och vad är det som är viktigt? Är det kundbemötandet eller 

hur lokalen ser ut? 

 

 (följd fråga) Men Weekday och liknande som har klädhögar då? 

 

Är man beredd att offra en flashig butiks yta för ett billigare pris? 

 

Del två  

 

Känner ni till Urban Outfitters? 

 

Har ni någon åsikt? 

 

Frångå egna åsikter och se till affärs ideén och konceptet, skulle det fungera i Göteborg? 

 

(Följd fråga ang. att UO är mer Göteborg) Vad baserar du det på? 

(förtydligande av svar) Är det en större mening att ha det i en större stad (då det blir som en 

samlings punkt)? 

 

Vilket område Göteborg skulle UO passa in rent imagemässigt? 

 

( följd fråga) Tycker du att det rent image mässigt är ett bra område då? 

( följd fråga) Du upplever inte att det är Göteborgs invånare som handlar i Haga? 
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Tror ni att de är de områden som ni nu har nämnt också är där de säljer bäst? 

( följd fråga) Men det är den bästa lokalen?  

 

Vilka är främsta konkurrenterna? Utbud - och känslan -mässigt? 

 

Marknadsföring. Positivt eller negativt att börja med användning av tv, radio och affischer? 

Något att tillägga? 


