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SAMMANFATTNING 

_________________________________________________________________________________ 

 

Velour är ett svenskt modeföretag som produktutvecklar och säljer kläder inom 

premiumsegmentet. Varumärket har funnits på marknaden sedan 2005 och distribueras i hela 

världen. Företaget har tre egna flagshipstores som ligger i Göteborg, Amsterdam och 

Köpenhamn. De flesta svenska varumärken väljer att etablera sina första butiker i Stockholm, 

men Velour har ännu inte valt att öppna någon butik i huvudstaden. Vi valde att se närmare på 

huruvida en nyetablering i Stockholm hade passat Velour. För att besvara denna fråga har vi 

valt att göra en omvärldsanalys kring Velour utifrån konjunkturmässiga-, demografiska- och 

konkurrensmässiga faktorer. Vi har dessutom skickat ut en webbenkät till personer som faller 

in under Velours målgrupp och som är bosatta i Stockholm. Vi passade även på att undersöka 

huruvida det finns något som stockholmarna saknar vad gäller moderelaterande produkter, för 

att se om det finns en lucka i utbudet för Velour att fylla. För att få en bas för vår 

omvärldsanalys valde vi att använda oss av ett flertal teoretiska modeller. Dessutom har vi 

studerat Velours tre närmsta konkurrenter; vilka styrkor respektive svagheter de har, samt hur 

Velour kan ta lärdom av dessa. Utifrån vårt underlag och resultaten från 

marknadsundersökningen drog vi slutsatsen att Velour har bra förutsättningar för en 

etablering i Stockholm, men för att lyckas behöver de investera i en mer effektiv och 

omfattande marknadsföring; dessutom är det geografiska läget av stor betydelse för butiken. 
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Begrepp och nyckelord 

Flagshipstore/flaggskeppsbutik: en varumärkesleverantörs egen butik där de har möjlighet 

att presentera varumärket och bjuda sina kunder på en helhetsupplevelse. Man  låter butiken 

genomsyra de värderingar varumärket står för, vilket gör att den fungerar både som en 

försäljnings- och marknadsföringskanal  (Hedén & McAndrew,  2005). 

 

Webbshop: en internetbaserad köpkanal som tillåter distribution av företagets produkter över 

hela världen.   

 

Public relations/PR:  positiv medverkan i media utan att företaget har betalat för utrymmet. 

(Gezelius & Wildenstam,  2009). 

 

Immateriellt värde: ett varumärke blir värdefullt när det har ett högt immateriellt värde. 

Varumärkesbyggande handlar om att koppla en uppfattning, ett löfte eller en betydelse till 

företagets namn och logotyp (Hedén &  McAndrew,  2005). 

 

Facebook: en social nätverkstjänst.  

 

Spjutspetsprodukt: en produkt från en kollektion som sticker ut och väcker stor 

uppmärksamhet. Används för att fånga konsumenternas intresse och för att marknadsföra 

varumärket (Hedén &  McAndrew,  2005). 

 

Hype: marknadens stora optimism kring en produkt eller en företeelse. 

 

Produktlivscykel: är en produkts livslängd i försäljning som delas i fem olika stadier: 

introduktionsstadiet, tillväxtstadiet, mognadsstadiet, stagnationsstadiet och nedgångsstadiet.  

I introduktionsstadiet introduceras produkten på marknaden, under tillväxtstadiet ökar 

försäljningen för att senare under mognadstadiet nå sin topp i försäljning. Under 

stagnationsstadiet stannar försäljningen upp för att sedan minska i nedgångsstadiet  

(A.Thorpe, 2008). 
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Green Effort: ”Med green effort erbjuder vi en etisk märkning, där vi tillsammans kan ta 

ansvar för hur människor och miljö påverkas av modebranschens verksamhet. Kläder märkta 

med green effort garanterar hållbar produktion och hållbara produktionsmetoder genom hela 

produktionskedjan, från bomullsodlingen till frakten hem” (www.greeneffort.org). 

 

CSR: Corporate Social Responsibility,  idén om att företag ska ta ansvar för hur de påverkar 

samhället, både ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv (A.Thorpe, 2008). 

 

Segment: är en grupp av kunder, avgränsade med avseende på exempelvis behov, köp- 

beteende eller livsstil (www.ne.se).  
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1. INLEDNING 

_________________________________________________________________________________ 

 

Stockholms innerstad är Sveriges modecentrum. Staden har det mesta när det gäller mode; 

alltifrån framstående lyxmärken till fast fashion-kedjor och individuella second hand-butiker. 

Här finns någonting för alla stilar, i alla prisklasser. De flesta svenska modeföretag i 

leverantörsledet ser Stockholm som en självklar stad att öppna sin första butik i, men för 

Velour har det varit annorlunda. Velour som har sitt huvudkontor i Göteborg öppnade sin 

första butik där, följt av en butik i Köpenhamn och sedan ytterligare en i Amsterdam. Vi 

ställde oss frågan om det skulle vara gynnsamt för Velour att öppna en butik i Stockholm.  

För att besvara den undersökte vi hur efterfrågade de var på marknaden genom en 

marknadsundersökning. Dessutom ville vi få en förståelse för huruvida det nutida 

marknadsläget är fördelaktigt för nyetableringar i Sverige, vilket vi undersökte med hjälp av 

PEST-modellen. För att få en bild av hur konkurrensläget ser ut studerade vi Velour samt dess 

tre närmsta konkurrenter utifrån SWOT-modellen. I analysen av SWOT-modellen belyser vi 

även hur Velour kan ta lärdom av sina konkurrenters strategier för att bli framgångsrika vid en 

eventuell etablering. Utifrån utvärderingen av dessa olika aspekter kunde vi sedan dra en 

slutsats.  

 

1.1 Bakgrundsbeskrivning   

Vi går programmet ”Butikschef med inriktning mot textil och mode” på Textilhögskolan i 

Borås. Vi är nu inne på utbildningens sista termin och har skrivit en så kallad b-uppsats. Med 

utgångspunkt från de kurser vi har läst under utbildningen tycker vi att vår kunskap skulle 

tillämpas på ett bra sätt genom att göra en omvärldsanalys och en marknadsundersökning om 

ett modeföretag.  

 

Som objekt för vår omvärldsanalys har vi valt företaget Velour. Velour startades av 

civilekonomen Per Andersson för cirka sju år sedan och har vuxit till att bli ett av de större 

modeföretagen i Sverige. Velour har förutom en webbshop på internet även tre fysiska 

butiker, vilka är belägna i Göteborg (där även huvudkontoret finns), Amsterdam och 

Köpenhamn. Moa som jobbar som butikschef i butiken i Göteborg och även med webb 

shopen får ofta frågor om varför Velour inte har någon butik i Stockholm.  
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Vi tyckte att det hade varit intressant att undersöka detta vidare och prova konceptet genom en 

analys av företagets förmågor och omgivning. 

 

1.1.1 Företaget Velour 

Varumärket Velour hur funnits på marknaden sedan 2005 och har vuxit från att vara ett litet 

designprojekt till att bli ett framstående modeföretag i Sverige. Företaget grundades av  

Per Andersson och Andreas Remling. Deras samarbete började med butiken Nostalgi som var 

belägen i Vasastan i Göteborg. Konceptet för Nostalgi var att kombinera olika klädstilar från 

olika decennier tillsammans med nyproducerande varumärken, i en inspirerande miljö av 

konst och design. Nostalgis kreativa kunder ska ha inspirerat dem till att börja designa själva 

och varumärket Velour grundades.  

 

Numera säljs Velour i över 100 butiker världen över och finns förutom  i Skandinavien även i 

Europa, Australien, Canada, Japan och USA.  Det som kännetecknar varumärket Velour är 

deras så kallade ”feel good, preppy” stil, med traditionella plagg i nya tolkningar. Företaget 

har dam- och herrlinjer med två kollektioner per år; vår/sommar och höst/vinter. 

Kollektionerna erbjuder allt ifrån dressade kostymer och klänningar, till mer avslappnade 

vardagskläder. Velour’s slogan ”Effortless people who are stylish who don’t try too hard. 

Authentic style is intrinsic” (ungefär ”Okonstlade människor som är stilfulla och inte 

anstränger sig för mycket. Äkta stil finns inom en”) genomsyrar deras kollektioner. De säljer 

ett livsstilskoncept som uttrycker en klassisk enkelhet, med Göteborg under första delen av 

1900-talet som inspirationskälla (www.velour.se). 

 

1.1.2 Omvärldsanalys 

En omvärldsanalys är en process där man samlar in och analyserar omvärldsinformation och 

därefter drar strategiska slutsatser ifrån dem.  Eftersom omvärlden ideligen är i förändring bör 

en omvärldsanalys vara ett projekt som pågår ständigt i varje organisations arbete 

(www.handisam.se ). Enkelt sammanfattat kan man säga att en omvärldsanalys skall ge svar 

på frågan: Vad är det som händer och hur påverkar det våra/mina möjligheter att nå våra/mina 

mål? Anledningen till att  man väljer att upprätta en omvärldsanalys kan variera. Det kan 

exempelvis handla om att man vill ta fram beslutsunderlag för planering, 

marknadsbearbetning eller affärsutveckling (www.lerdell.com). De delar som är intressanta 

för oss är de som beskriver hur marknaden ser ut; i vårt fall hur marknaden ser ut i Stockholm.  

 

http://www.lerdell.com/
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1.1.3 Stockholm  

Stockholms stad är förutom Sveriges huvudstad också landets ekonomiska, kulturella, 

politiska och mediala centrum. Med en befolkning på 1,3 miljoner är det Nordens största 

tätort och den lockar över en miljon turister varje år (www.tmr.sll.se). Stadens handelsklimat 

för detaljister präglas av stadskärnans struktur. Eftersom avstånden är relativt korta och då 

man på ett smidigt sätt kan promenera från en del till en annan, finns där en flexibilitet som 

saknas i många andra större städer (Thrane, Seensalu 2006).   

 

 

1.2 Problemformulering & problemdiskussion 

Huvudproblem  

- Hur ser Velours omvärld ut och är de efterfrågade på Stockholms marknad?  

 

Att det finns ett visst intresse för en stockholmsbaserad flagshipstore från Velours nuvarande 

kunder vet vi.  Men hur resonerar Stockholms-kunden i allmänhet?  Finns det utrymme för 

nyetableringar av företag inom modebranschens premiumsegment eller är marknaden mättad? 

Städer expanderar ständigt; både befolkningsmässigt och geografiskt, vilket leder till nya 

möjligheter för företag att slå sig in på marknaden. Konsumenter efterfrågar trygghet 

samtidigt som de lockas av outforskade upplevelser i form av nya varumärken och butiker.  

 

Finns det då någon efterfrågan av Velours produkter i Stockholm? Eftersom Stockholm är en 

stor stad som rymmer ett stort klientel, tror vi att det finns en tillräckligt stor kundgrupp som 

efterfrågar den typ av produkter som Velour erbjuder. Velours produktutbud riktar sig till en 

viss typ av konsument, men eftersom de tillhandahåller relativt enkla kläder så tilltalar de 

ändå den breda massan. Detta kan ses som både positivt och negativt; positivt i den mån att 

kundgruppen blir betydligt större; negativt då de riskerar att bli en i mängden, vilket kan 

resultera i att ingen känner sig träffad av den identitet de vill förmedla.  

 

Hur ser då företagets omgivning ut; är vi i ett ekonomiskt fördelaktigt tillstånd för geografiska 

expansioner av modeföretag av Velours slag?  Om det visar sig vara ett konjunkturmässigt bra 

läge för nyetableringar, i vilket geografiskt område lyckas de nå sin målgrupp och bäst 

förmedla känslan som genomsyrar varumärket? Vi tycker att det mest logiska är att söka sig 

till områden där de närmsta konkurrenterna belägna; dels eftersom de delar samma 

http://www.tmr.sll.se/
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kundgrupp, men också för att de kan dra fördel av konkurrenternas kundström. Genom att 

undersöka de närmsta konkurrenterna får man en överblick av hur konkurrenssituationen ser 

ut.  

 

 

1.4 Syfte 

Syftet med vårt arbete är att göra en omvärldsanalys av modeföretaget Velour för att bedöma 

dess förutsättningar för en etablering i Stockholm. Vi ska undersöka rådande marknadsläge ur 

bland annat en ekonomisk, demografisk och konkurrensmässig synvinkel, samt granska 

huruvida det finns ett intresse hos målgruppen för en flagshipstore i Stockholm. Dessutom ska 

vi komma fram till ett passande geografiskt område för butikens placering. Utifrån det vi 

kommer fram till ska vi bedöma om en flagshipstore i Stockholm skulle vara fördelaktig för 

Velour. 

 

 

1.5 Avgränsningar 

Då vi arbetar inom en begränsad tidperiod på tio veckor finns det delar som vi inte hinner gå 

på djupet med. Vi har därför inte lagt någon fokus kring de ekonomiska delarna (exempelvis 

kostnaderna kring att öppna en ny butik, samt hyresavgifter med mera) eftersom vi finner 

andra delar mer intressanta.  

 

I vår omvärldsanalys har vi valt att lägga fokus på Sverige. Vår marknadsundersökning är 

begränsad till boende i Stockholm, eftersom vi vill få en inblick i vad de saknar på marknaden 

när det gäller moderelaterade produkter. Urvalsgruppen i marknadsundersökningen var män 

och kvinnor i åldern 18-35 år eftersom vi ville nå Velours befintliga målgrupp.  

 

Från början hade vi även velat studera hur försäljningen av Velour går hos dess återförsäljare i 

Stockholm. Därtill funderade vi på att undersöka hur många stockholmare som handlar 

Velours produkter via företagets webb shop och andra internetsidor. Men enligt vår 

bedömning skulle vi inte hinna besvara dessa frågor på den tiden vi hade till vårt förfogande. 

 

Den teoretiska avgränsningen har refererats till kurslitteratur och internetsidor som berör 

ämnet.  
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I PEST-modellen har vi valt att inte beskriva det politiska klimatet eftersom det skulle ta för 

lång tid att utföra i förhållande till hur relevant det är i sammanhanget. Vi anser oss inte heller 

besitta den kunskap som behövs för att dra slutsatser kring detta.   
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2. METOD 

_________________________________________________________________________________ 

 

För att besvara vår frågeställning valde vi att kombinera teoretiska källor och Internetkällor 

med en marknadsundersökning. Vi har även haft kontakt med Erik Pettersson, 

marknadsföringsansvarig på Velour, som har bekräftat vårt urval av företagets närmsta 

konkurrenter samt besvarat vår fråga angående Velours marknadsföringsstrategier. De data vi 

samlade in har vi sedan analyserat, sammanfattat och dragit slutsatser ifrån, vilket slutligen 

ledde till en slutsats om huruvida det vore gynnsamt för Velour att öppna en butik i 

Stockholm. 

 

2.1 Data 

Vi har använt oss av både kvantitativ och kvalitativ data. Med vår enkätundersökning ville vi 

bland annat ta reda på ifall det finns någon lucka på Stockholms marknad som Velour skulle 

kunna fylla, samt hur väl stockholmare känner till varumärket. Anledningen till intervjun var 

att få en del av vår sekundärdata som vi samlat in bekräftad.  

I studien av Velours främsta konkurrenter har vi tagit information från respektive företags 

hemsida. För att komplettera den information som angavs där valde vi att göra en delstudie i 

form av en observation för att samla in den data vi ansåg vara relevant.  

Vid utförandet av en enkät finns det i regel ingen intervjuare närvarande, utan respondenten 

får ett formulär med frågor som han eller hon skall besvara. Det finns olika typer av enkäter; 

bland andra telefonenkäter eller enkäter via internet. En intervju kan beskrivas som ett 

personligt möte mellan en intervjuare och en grupp eller enskild person. Frågor kan vara såväl 

muntliga som skriftliga (Gezelius & Wildenstam, 2009). En observation handlar om att 

studera någon eller något och sen dra slutsatser utifrån den data man samlat in  

(Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2010). 
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2.2 Sekundärdata och primärdata 

Sekundärdata består av information som har samlats in vid ett annat undersökningstillfälle 

och för ett annat syfte, än syftet med din egen undersökning. Informationen skall ge en 

helhetsbild och en förståelse av ditt problemområde. Litteratur, Internetkällor, tidskrifter och 

tidningar kan vara exempel på sekundärdata. Primärdata däremot är den data som man själv 

samlar in vid ett undersökningstillfälle, med hjälp av en eller flera insamlingstekniker. 

Primärdata är en viktig del då sekundärdata oftast inte räcker till för att besvara de 

frågeställningar man har (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2010). 

Den information vi har samlat in är av sekundär- och primär form. De böcker och 

Internetkällor som vi har använt oss av räknas som sekundärdata.  Utifrån dem har vi studerat 

de modeller vi använt oss i teorin och analysen, samt begrepp med mera. Primärdata har 

hämtats genom en undersökning som består  av en enkätundersökning med respondenter som 

utgörs av boende i Stockholm. Dessutom fick vi möjligheten att ställa frågor till Erik 

Petterson som är marknadsföringsansvarig på Velour. Observationen som vi har utfört räknas 

även den  in som primärdata. 

 

 

2.3 Kvantitativ metod 

En kvantitativ undersökning bygger på kvantiteten av undersökningen och är ett 

samlingsbegrepp för metoder där fokus ligger på att samla in mätbar data, vilken i mångt och 

mycket består av siffror eller andra mätbara variabler. Detta kan i sin tur kan användas som 

grund för att styrka undersökningens syfte och frågeställningar. Man utför undersökningen på 

en stor grupp människor och redovisar därefter resultatet i form av siffror och tabeller. Dock 

skall man vara medveten om att sannolikt inte alla deltagande faller inom målgruppen, vilket 

leder till att man inte fullt ut kan lita på den statistik som presenterats (Christensen, Engdahl, 

Grääs & Haglund, 2010).  
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2.4 Kvalitativ metod 

En kvalitativ undersökning syftar på kvaliteten på undersökningen och den behandlar data i 

form av ord, text och symboler som sedan skall tolkas och analyseras. Oftast är det en mindre 

grupp människor som blir tillfrågade och vid denna typ av undersökning frågar man en liten 

del av den befintliga målgruppen och låter dem med ord beskriva en viss fakta. Därefter 

presenteras resultatet beskrivande i ord utifrån den information som den kvalitativa 

undersökningen gett (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2010).  

 

 

2.5 Urval 

Tanken var från början att vi skulle använda oss av ett så kallat på stan urval, vilket innebär 

att man som intervjuare letar upp en plats där intressanta människor att intervjua kan tänkas 

finnas. Vår tanke var att åka till Stockholm, men det visade sig bli svårt att genomföra då vi 

inte fick ihop resan dit  med vår övriga planering. Det nästa bästa alternativet var att göra en 

webbenkät som skickades ut till respondenterna via det sociala mediet Facebook. Det urval av 

respondenter till vår marknadsundersökning bestod av boende i Stockholm som faller inom 

ramen för Velours åldersmässiga målgrupp, 18-35 år. Till en början skickades våra frågor ut 

till vänner och bekanta i Stockholm, men eftersom de inte var tillräckligt många valde vi att 

gå vidare med att även tillfråga sådana vi inte kände.  

 

 

2.6 Bortfall 

Vi skickade ut vår enkät till 110 stycken, men fick endast svar ifrån 36 vilket ger oss ett 

bortfall på 68 procent. Detta tror vi beror på att folk inte har tid eller inte lust att lägga energi 

på en marknadsundersökning. Resultatet kommer därför inte bli helt och hållet tillförlitligt 

och kan inte representera vad den genomsnittlige stockholmaren tycker. Svaren vi fick var i 

många fall snarlika och vi tycker därför att slutsatser kan dras utifrån dem.  
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2.7 Reliabilitet och validitet  

Dessa begrepp har en viktig betydelse när det kommer till studiens eventuella fel och brister. 

En hög reliabilitet beskriver hur väl tillförlitlighet en undersökning har och ifall samma 

resultat uppnås då studien upprepas eller görs på liknande sätt. Detta kan dock vara svårt att 

åstadkomma då verkligheten hela tiden förändras. Validitet syftar till hur väl undersökningen 

och dess resultat stämmer överens med verkligheten (Christensen, Engdahl, Grääs & 

Haglund, 2010).  

 

Vi anser att tillförlitligheten i vår undersökning är acceptabel. Dock anser vi att den 

egentligen skulle behövts göras mer omfattande; det är svårt att veta om det finns en marknad 

för Velour i Stockholm eftersom det bara var 36 personer som svarade på enkäten. Men 

eftersom vi fick in många liknande svar anser vi ändå att vi har fått en tillräckligt bra grund att 

dra slutsatser ifrån.  

 

 

2.8 Marknadsundersökning 

En marknadsundersökning använder man som hjälpmedel när man vill få information om en 

produkt eller tjänst, för ett företag eller organisation. Den hjälper en att på ett ordnat sätt 

samla in information utifrån ett specifikt och definierbart problem. Därefter analyserar och 

tolkar man de data man fått fram. Informationen kan man bland annat få fram genom 

enkätundersökningar eller intervjuer som sedan kan sammanställas  

(Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2010). 

 

 

2.9 Enkätundersökning  

För att få den information vi behövde till vår marknadsundersökning valde vi att göra en enkät 

som faller in under ett kvantitativt undersökningssätt. Vi skapade en webbenkät (se bilaga 1) 

och skickade ut den via Internet genom det sociala mediet Facebook. Den var utformad som 

en självadministrativ enkät vilket innebär att respondenterna själva fyller i sina svar, till 

skillnad från en intervjuadministrativ enkät där intervjuare vid intervjutillfället antecknar 

svaren. I vår enkät valde vi att använda oss av slutna och öppna frågor. Slutna frågor innebär 

fasta svarsalternativ för respondenten som han eller hon får kryssa i. Vi valde att ha de enklare 

frågorna som slutna frågor eftersom det skulle vara smidigare för de som svarade.  
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Öppna frågor går ut på att respondenten själv skriver in svaret på frågan och är inte bunden till 

att välja något utav svarsalternativen utan är fri att fylla i vad den vill. Genom att ställa öppna 

frågor får vi större bredd på de svar som vi får in, vilket ger ett mer realistiskt resultat. 

(Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2010). Frågorna ställdes och besvarades mellan den 

31 mars och 13 maj 2011. 

 

2.9.1 Enkätutformning 

Vi valde att ställa frågor som gav en bild av vilka respondenterna var, samt sådana som var av 

vikt för vårt syfte och som kunde användas i vår slutsats.  Som vi nämnt tidigare skickades 

enkäten ut via Facebook; detta eftersom vi ansåg att det var ett smidigt sätt att komma åt 

urvalet av män och kvinnor Stockholm, samtidigt som vi kunde välja respondenter i rätt 

åldersspann. Nedan följer en beskrivning av de frågor vi valt att ha med i enkäten och varför 

vi valde just dem. 

 

Vi tyckte att frågan om våra respondenter var man eller kvinna var relevant eftersom vi ville 

ha en jämn spridning mellan könen. Hade det vägt över kraftigt på något håll hade vi behövt 

ta hänsyn till detta i vår slutsats. Att veta deras ålder var av vikt då vi endast ville ha svar från 

de som faller inom ramen för Velours målgrupp. 

 

Att ta reda på vad våra respondenter hade för sysselsättning; hur många som arbetade, 

studerade och var arbetssökande anser vi vara relevant då detta många gånger hänger ihop 

med faktorer som hur mycket pengar man lägger i månaden på kläder, samt i vilket 

demografiskt segment de befinner sig i. För att kartlägga vilket ekonomiskt segment våra 

respondenter tillhör anser vi att deras konsumtion är ett bra mått.  

 

Vi ville veta om det fanns några luckor på marknaden i Stockholm och för att få svar på detta 

frågade vi våra respondenter om det fanns något de saknade gällande moderelaterande 

produkter. 

 

För att få en uppfattning om huruvida stockholmarna hade någon kännedom om varumärket 

Velour och för att få en uppfattning om hur effektiv deras marknadsföring är i Stockholm, 

valde vi att fråga våra respondenter om de kände till Velour. Vi valde även att ställa en 

följdfråga för att få en tydligare bild av vad de ansåg om Velour och om de kunde tänka sig att 
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handla från dem. För att låta målgruppen avgöra vart de ville inhandla Velours produkter 

frågade vi dem vart de ansåg att en eventuell flaggskeppsbutik skulle ligga.  

 

2.9.2 För- och nackdelar med en internetbaserad enkät 

Den främsta fördelen med att sända ut en internetbaserad enkät via Facebook var att vi på ett 

smidigt sätt kunde tillfråga en stor skara människor. Alla svar gavs skriftligen vilket gjorde att 

de blev lätta att sammanställa. Dock var de ofta kortfattade, vilket ökar risken för antaganden 

från vår sida när vi tolkar svaren. De allra flesta svar har varit klara och tydliga, men i de fall 

där vi inte riktigt förstod svaren har den skriftliga metoden varit en begränsning; hade vi i 

stället fått svaret muntligen hade möjligheten funnits att fråga vad de menade och be dem 

utveckla. Däri finns emellertid risken att vi leder svaren i rätt riktning och att de tillfrågade 

svarar vad de tror att vi vill höra. Därför är vår bedömning att skriftliga svar blir mindre 

präglade av vår attityd kring frågan.  

 

Då våra vänner har fått svara på frågorna har vi fått utförliga svar som vi bedömer är 

genomtänkta, men att motivera en främling till en helhjärtad prestation har varit svårt. Hade vi 

erbjudit ersättning i någon form hade antagligen både svaren och deltagandet blivit mer 

omfattande, men eftersom det handlade om en så stor skara hade vi dessvärre inte den 

möjligheten. Däremot ligger det fördelar i att få svar från okända människor eftersom de inte 

blandar in känslor eller värderingar som är kopplade till oss som intervjuar; de är således inte 

lika angelägna om att svaren ska behaga oss och ger möjligtvis ärligare svar. 

 

 

2.10 Intervju 

För att få en inblick i hur Velour väljer att marknadsföra sig valde vi att göra en mejlintervju 

med Erik Pettersson, ansvarig för företagets marknadsföring. Vid ett senare tillfälle 

medverkade han dessutom i en telefonintervju angående Velours tre närmsta konkurrenter. En 

intervju är en undersökningsmetod av kvalitativ karaktär. Fördelen med en intervju är att man 

kan få mer djupgående och mer innehållsrika svar, till skillnad från exempelvis en 

enkätundersökning. Dock kan detta vara både tids- och kostnadskrävande. Viktigt vid en 

intervju är att intervjuaren är påläst på problemområdet och engagerad vid intervjutillfället för 

att kunna skapa en trovärdighet hos personen som blir intervjuad  

(Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2010). 
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2.11 Observation 

Den 24 maj 2011 utförde vi en delstudie i form av observationer av Velours tre främsta 

konkurrenter: Acne, Whyred och Filippa K. Under dagen besökte vi företagens flagshipstores 

i Göteborg. Studien gjordes för att få kunskap om aspekter som exempelvis 

mönsterkonstruktion, produktutbud och prissättning. 

 

 

2.12 Litteratur 

En av böckerna som vi tagit till vår hjälp i uppsatsen  när vi  redogjort de modeller som 

återfinns  i teorikapitlet är  ”Marknadsföring – modeller och principer” från 2009 författad av 

Carl Gezelius och Per Wildenstam.  

 

Boken ”Marknadsundersökning - en handbok” från 2010 författad av Lars Christensen, Nina 

Engdahl, Carin Grääs och Lars Haglund har varit användbar när vi bland annat utformade vår 

marknadsundersökningsenkät. För att få ett så bra och trovärdigt resultat som möjligt 

studerade vi urvalet av frågor samt hur de skulle  utformas.  

 

Vi har använt boken ”Modefabriken: kreativt affärsmannaskap från insidan” från 2005 

skriven av Anders Hedén och Jane  McAndrew, dels som ett uppslagsverk för att få klarhet i 

betydelsen av olika modetermer, men även för att få en helhetsförståelse för hur ett 

modeföretag kan bli framgångsrikt. 

 

Vi bedömer att dessa källor är tillförlitliga eftersom de har fungerat som studielitteratur i våra 

tidigare kurser på Butikschefsprogrammet.  

 

Förutom ovanstående böcker har vi tagit del av information från Internet. Exempelvis har vi 

haft stor nytta av årsredovisningarna från modeföretagen RNB och MQ, eftersom de belyser 

Sveriges nuvarande ekonomiska och demografiska klimat. Därtill gav Handelns 

Utredningsinstitut oss ytterligare infallsvinklar på ämnet.  

 

I vår beskrivning av Velours och konkurrenternas egenskaper hämtade vi information från 

respektive hemsida. Vi är medvetna om att företagen vinklar den information de 

tillhandahåller där till sin fördel. Med det i åtanke har vi enbart använt oss av information som 
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är ren fakta och som vore otaktiskt från företagens sida att ljuga om (exempelvis miljö-

certifieringar). När det kommer till företagens marknadsföring samt produktkvalitet har vi 

använt oss av egna bedömningar, då vi gjort observationer i respektive företags butiker.  

 

 

2.13 Tillvägagångssätt  

Huvudproblem  

- Hur ser Velours omvärld ut och är de efterfrågade på Stockholms marknad?  

Denna fråga besvarades med hjälp av olika analysinstrument samt genom vår 

marknadsundersökning. Genom att göra PEST-modellen fick vi klarhet i hur det  ekonomiska, 

sociala och tekniska läget ser ut för modeföretag i Sverige idag. SWOT-modellen användes 

för att analysera Velour som företag i förhållande till dess närmaste konkurrenter.  

 

Vi lät våra undersökningspersoner svara på huruvida de saknade något på Stockholms 

marknad och vilken attityd de hade mot Velour. Utifrån svaren vi fick kunde vi dra slutsatser 

om hur efterfrågade Velour är i Stockholm. 
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3. TEORI 

 

En omvärldsanalys är som vi har nämnt tidigare en process där man samlar in och analyserar  

omvärldsinformation för att därefter dra slutsatser utifrån (www.handisam.se ).  För att 

sammanfatta vad en omvärldsanalys skall ge svar på kan man ställa sig följande fråga:  

Vad är det som händer och hur påverkar det våra/mina möjligheter att nå våra/mina mål?  

Det som är intressant för vår studie är en eventuell geografisk utvidgning av modeföretaget 

Velour.  

 

I utförandet av en omvärldsanalys finns det en uppsjö av olika modeller som man kan 

använda sig av. Vi kommer dock bara att titta på vissa delar som vi anser vara de viktigaste 

när ett företag skall expandera på en ny marknad. PEST-modellen användes för att 

sammanställa information om Sveriges ekonomiska- demografiska- och tekniska klimat. För 

att undersöka Velour och dess konkurrenter valde vi att upprätta en SWOT-analys.  

 

 

3.1 PEST-modellen 

PEST-modellen är en analysmetod för att definiera företagets omvärld. I begreppet omvärld 

räknas ett flertal faktorer in. Däribland finns landets nuvarande politiska klimat; vilken typ av 

regering styr landet, är det lätt att starta företag och så vidare. Här tas även marknadens 

ekonomiska läge upp; råder det hög- eller lågkonjunktur, befinner företaget sig i en 

expanderande eller uppstannande marknad. Landets demografiska situation, alltså 

befolkningslära, är också viktigt att kartlägga. Här belyses faktorer som familjestrukturer och 

trender i attityder (Gezelius & Wildenstam 2009).  Dessa externa faktorer kallas för 

makrofaktorer. Gemensamt för makrofaktorer är att de är svåra för företaget att påverka och 

ibland också svåra att förutsäga. Det finns en fara i att lägga fokus enbart på interna 

påfrestningar och glömma externa faktorer (improvementnetwork.gov.uk) eftersom företaget 

oförberett kan påverkas negativt av dem. Kombinationen av makrofaktorerna är unika för 

varje land och eftersom omvärldsanalysen gäller för Stockholm, utgår vår analys från Sverige.   

 

Med hänsyn tagen till vår tidsbegränsning valde vi dock att inte fördjupa oss i Sveriges 

politiska klimat. Vi anser oss inte heller besitta de kunskaper som krävs för att på ett objektivt 

sätt analysera politisk struktur.  

http://www.improvementnetwork.gov.uk/
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3.2 SWOT-analys 

En SWOT-analys är en modell för att på ett strukturerat sätt få en klar och tydlig bild av 

marknaden och företagets egen situation. Det är ett viktigt verktyg i strategiutformningen och 

kan användas både som en helhetsanalys av företaget men också i analyser av enstaka 

produkter eller produktgrupper. Man kan även genomföra den på sina konkurrenter för att få 

en bättre uppfattning av konkurrensläget. SWOT står för strengths, weakness, opportunities 

och threats, vilket översatt blir styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Genom en SWOT-

analys evalueras externa faktorer; möjligheter och hot samt företagets interna faktorer; styrkor 

och svagheter. Analysen av styrkor och svagheter ställs mot de externa faktorerna för att man 

skall kunna få en klar uppfattning av nuläget (Gezelius & Wildenstam,  2009). 

 

I arbetet har vi använt oss av SWOT-modellens samtliga delar för att beskriva Velour och 

dess närmsta konkurrenter. Vi anser att SWOT-modellen är ett bra analysverktyg för att 

beskriva ett företags egenskaper eftersom den inte exkluderar några områden utan kan 

innefatta allt som har med hot, svagheter, möjligheter och styrkor att göra. 

 

 

3.3 Tillväxt på marknaden 

Det är viktigt för alla företag att de har en tydlig strategi för att utvecklas och växa, för att inte 

riskera att tappa försäljning och försvinna. Även om ett företag inte tappar i kraft och storlek, 

kommer dess konkurrenter, om de har en klar strategi, att öka och bli starkare. Igor Anstoff 

beskrev på 1950-talet i Harvard Business Review en modell som visar hur företag på ett 

ordnat sätt kan planera för tillväxt. Modellen visar att det finns fyra olika alternativ som ett 

företag eller en organisation kan använda sig av för att växa; marknadspenetration, 

marknadsutvidgning, produktutveckling och diversifiering.  

 

Då vi har valt att göra en omvärldsanalys av Velours förutsättningar för en etablering i 

Stockholm är det marknadsutvidgning som är intressant för oss. Marknadsutvidgning utgår 

ifrån att företaget redan har produkter som de skall försöka att sälja  på en ny marknad. Det 

finns många olika sätt att hitta nya marknader, men det vanligaste sättet är att företaget söker 

sig till nya geografiska marknader (Gezelius & Wildenstam, 2009). 
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3.4 Varumärke 

När man introducerar ett varumärke på en ny marknad är det viktigt att konsumenterna snabbt 

får vetskap om produkterna och associerar dessa med varumärket. All kommunikation som är 

kopplad till varumärket kommer i slutändan att påverka företaget vare sig den är positiv eller 

negativ. Därför är det viktigt att redan från början jobba intensivt med en bra och tydlig 

marknadsföring så att det positiva överväger det negativa. Exempelvis kan en bra 

reklamkampanj öka den positiva känsla man som konsument har för ett företag, men aldrig 

utjämna för tidigare negativa upplevelser (Gezelius & Wildenstam, 2009). 
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4. EMPIRI 

_________________________________________________________________________________ 

 

4.1 Marknadsundersökning 

 

Nedan följer resultatet från vår marknadsundersökning redovisat i diagramform. Frågorna 

besvarades av 36 stycken respondenter, mellan 18-35 år som är bosatta i Stockholm. Vi 

började vår enkät med fyra slutna frågor för att senare ställa öppna frågor där respondenterna 

kunde skriva själva. Det förkommer även slutna frågor senare i enkäten för att de skulle vara 

smidigare för respondenten att svara. 

 

Fråga 1 

 

Vi valde att skicka ut enkäten till lika många kvinnor respektive män eftersom Velour har 

både dam- och herrkollektioner, vilket har fått en jämt utslag i resultatet på frågan. Av de 

tillfrågade var 53 procent kvinnor och resterande 47 procent män.  

 

 

 

 

 

47% 

53% 

Kön 

Man

Kvinna
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Fråga 2 

 

Då vi har gjort ett medvetet val att endast skicka ut vår enkät till de som i ålder faller imon 

ramen för Velours målgrupp, 18-35 år, är ingen av respondenterna yngre eller äldre än det. 

Ser man till resultatet är det 42 procent som är i åldern 26-30 år och tätt efter det ligger åldern 

18-25 som utgörs av 36 procent.  

 

Fråga 3 

 

65 procent av de tillfrågade hade som sysselsättning att de arbetade, medan det inte var någon 

av respondenterna som var arbetssökande. Utifrån resultatet på frågan kan vi även se att det 

var 35 procent av respondenterna som studerade.  
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Fråga 4 

 

Enligt undersökningen och resultatet på denna fråga visar det sig att 44 procent lägger  

1000-3000 kronor i månaden på kläder. Med tanke på att det var drygt  60 procent av de 

tillfrågade som arbetade är detta en rimlig siffra, då man oftast generellt sätt har mer pengar 

att röra sig med till skillnad från att vara student. Cirka 28 procent av respondenterna lägger 

3000-5000 kronor, vilket kan tyda på att de har kläder som ett intresse. Att 22 procent av de 

tillfrågade spenderade 0-1000 kronor i månaden på kläder tror vi kan återkopplas till att det 

var 35 procent av de tillfrågade som studerade. 
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Fråga 5 

 

Frågan var öppen och respondenterna kunde formulera sig fritt. Den ställdes för att få en bild 

av vad respondenterna saknar på Stockholms marknad. Vår förhoppning var att svaren skulle 

ge en bild av huruvida det finns utrymme för Velour eller ej. Svaren vi fick skilde sig åt och 

därför är det svårt att dra någon allmängiltig slutsats från dem.  Man kan dock se att en 

fjärdedel av de tillfrågade tyckte att marknaden uppfyllde alla deras krav och att de inte 

saknade något. Större utbud på skor, mer personliga och ekologiska kläder var något som  

respondenterna ansåg saknades på Stockholms marknad. Tio procent ville att det skulle finnas 

mer accessoarer och tretton  procent av de tillfrågade visste inte om det saknade något eller ej. 
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Fråga 6 

 

På denna fråga hade respondenterna endast två svar att välja på, ja och nej. Lite mer än 

hälften av de tillfrågade kände till Velour som varumärke. Frågan ställdes för att ge oss en 

uppfattning av hur välkänt varumärket är.  

 

Fråga 7 

 

Denna fråga var inte obligatorisk eftersom vi inte ville tvinga fram ett svar från  någon som 

inte kände till ämnet. Antalet svar blev därför färre än på de övriga frågorna. Diagrammet 

visar således att 52 procent av de som känner till Velour kan tänka sig att köpa kläder 

därifrån,  31 procent var redan kunder hos Velour och 17 procent av respondenterna kunde 

inte tänka sig att handla något från Velour. Frågan ställdes för att bedöma hur omtyckt 

företaget är i Stockholm.  
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Fråga 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inte heller denna var obligatorisk och gav därför inte lika många svar som de tidigare. Även 

denna fråga var sluten och respondenterna hade ja och nej att välja som svar. Diagrammet bör 

därför läsas som att 76 procent av de som kände till Velour skulle kunna tänka sig att besöka 

en eventuell butik i Stockholm; inte som att 76 procent av de tillfrågade skulle vilja besöka 

den.  

 

 

Fråga 9 

 

Som i fallet med de två senaste frågorna var inte denna fråga obligatorisk. 56 procent av de 

som kände till Velour, svarade att Södermalmsområdet skulle vara det mest passande läget.  
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En motivering lyder ” Södermalm är ju ett väldigt kreativt område och jag tror Velour skulle 

passa bra där med sin avslappnade stil”.  Acne, Whyred och Filippa K som är några av 

Velours främsta konkurrenter, har strategiskt valt att placera sig på Södermalm. 

Södermalmsområdet förser besökarna med en mängd av annorlunda butiker för mode, design 

och vintage och utbudet anses överlag vara trendigare, yngre och mer bohemiskt 

(visitstockholm.com). Denna beskrivning passar bra in på Velour då de med sin enkla 

avslappnade stil tilltalar den typ av klientel. 

 

Som resultatet visar har vi val att sätta ihop city, Norrmalm och Stureplan, eftersom det 

handlar om samma område. Frågan ställde vi för att få en uppfattning om vart målgruppen vill 

inhandla Velour.  
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4.2 Tillämpning av PEST-modellen  

Ekonomiskt 

Sedan mitten av 1990-talet har köpkraften ökat hos svenska konsumenter, vilket har varit en 

förutsättning för detaljhandelns kraftiga tillväxt (RNB årsredovisning 2010). Särskilt har detta 

gynnat tillväxten för företag som tillhandahåller kläder av hög modegrad i de något högre 

prissegmenten. En fortsatt stark konjunktur ökar konkurrensläget eftersom fler företag kan 

flytta fram sina positioner (MQ  årsredovisning 2009 / 2010) . 

 

Strukturen på den svenska klädmarknaden har sedan 1990-talet genomgått en förändring där 

större butiker och butikskedjor vinner allt fler marknadsandelar, vilket gör att antalet aktörer 

på marknaden minskar. Enligt butikskedjan RNB kommer marknaden fortsätta i samma 

riktning under de närmast kommande åren. Trots detta har antalet försäljningsställen och 

anställda ökat i linje med den övriga detaljhandeln. RNB spår att bäst möjligheter ges till de 

enskilda fackhandlarna som tar del i strukturomvandlingen.   

 

Geografiskt sett ökar handeln sin koncentration till city-kärnor i städerna eller till köpcentrum. 

Detta är ytterligare en faktor som gynnar de större aktörerna på bekostnad av de mindre 

fackhandlarna. Under lågkonjunkturen minskades den totala svenska klädmarknadens tillväxt 

från 0,8 procent under 2006 och 2007 till 0,4 procent under 2008. En mer stabil nivå nåddes 

under 2009 då den steg med 7,2 procent (RNB årsredovisning 2010). 

 

Vidare ökade försäljningsvolymen för den allmänna detaljhandeln med 3,0 procent i februari 

2011 jämfört med samma månad förra året. I mars däremot minskade försäljningsstatistiken 

för klädhandeln med tio procent jämfört med förgående år. En anledning till detta kan vara 

den kalla vintern och den sena påsken  

(”Framtidens konsumenter inte lättstyrda” Göteborgsposten 13 april 2011). 

 

Branscher som tar köpkraft från handeln är restaurangsektorn och bilbranschen. 

Klädbranschen är dock bland de snabbast växande branscherna i svensk ekonomi och enligt 

Handelns utredningsinstitut kommer detaljhandeln att ta ytterligare fart under året  

(MQ årsredovisning 2009 / 2010). 
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Andra risker på marknaden är valutarisker och ränterisker. Därför är det viktigt att aktivt 

identifiera och minimera marknadsrisker (MQ årsredovisning 2009 / 2010). 

 

Väder är svårt att gardera sig mot, men även det har en betydande inverkan på försäljningen 

av konfektion. En mild höst och vinter påverkar försäljningen  negativt medan en kall och 

regnig sommar påverkar den positivt  (RNB årsredovisning 2010). 

 

Socialt   

Demografi - Den rådande demografiska strukturen på befolkningen påverkar efterfrågan. 

Under de närmast kommande åren kommer åldersgruppen 30-60 år att utgöra den större delen 

av populationen. Övriga faktorer som påverkar detaljhandelns försäljning är 

konsumtionsbenägenhet, inkomstförändringar och skatteförändringar  

(RNB årsredovisning 2010). 

 

Förväntningar - Intresset för design och kvalitet ökar hos befolkningen i allmänhet. Dagens 

konsument har allt fler preferenser gällande trender, design och kvalitet, samtidigt som de i 

större utsträckning kräver socialt och klimatmässigt ansvar från företagens sida 

(RNB årsredovisning 2010). 

 

De ständigt skiftande modetrenderna gör mode till en färskvara, vilket ökar risken för att delar 

av modeföretagens kollektioner inte uppskattas. Misslyckas företagen med att leverera 

attraktiva produkter i rätt tid, rätt volym och till rätt pris blir följden ett överskott i lager vilket 

resulteras i en prissänkning. Ett sådant misslyckande kan i värsta fall även skada varumärket 

(MQ årsredovisning 2009/2010).  

 

Dagens konsument har dessutom höga krav på upplevelser och detta försvårar möjligheten att 

konkurrera med enbart de produkter företagen säljer. När kunden kommer in i en butik 

förväntar de sig en inspirerande och funktionell butiksmiljö med kunnig och serviceinriktad 

personal. Kunden eftertraktar mer variation och mer individuell anpassning, samt att 

varumärket ska uttrycka livsstil och mervärde. De företag som blir mest framgångsrika är 

enligt RNB de som kan ge kunden en emotionell relation till butiken och varumärket.  
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Enligt trendanalytikern Henrik Mattsson så kommer framtidens konsument följa tre trender.   

1. Hjärta - viljan att göra gott och att återanvända.  

2. Plånbok – ’Konsumtion som baseras på drömmar och utopier’ där trender, status och 

varumärken har stor inverkan. 

3. Hjärna - konsumenterna blir mer eftertänksamma i sina val; man shoppar med en plan.  

(Göteborgsposten) 

 

Teknologiskt 

Internet-handeln är numera en viktig och ständigt ökande del av den svenska marknaden. 

Enligt Svensk Distanshandel ökade internet-handeln med 23 procent mellan 2009 och 2010 

(cityshoppa.se). Vidare spår Handelns utredningsinstitut att e-handeln under 2010 kommer att 

nå över 24 miljarder kronor eller cirka 4,5 procent av detaljhandelns omsättning 

(”e-barometern Q1 2010” hui.se). 

 

Tillgången till internet har gynnat handelns förmåga till flexibilitet eftersom konsumenten kan 

handla när som helst på dygnet, vart som helst i landet och på ett bekvämt sätt. Dock har detta 

som följd att fysiska butiker har tappat marknadsandelar.  

 

Vidare har Internet gjort det lättare och billigare för företagen att synas inför en bredare 

massa, samtidigt som det har blivit lättare att ha kontakt med de befintliga kunderna.  
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4.3  Tillämpning av SWOT-modellen  

Nedan följer en evaluering av Velours styrkor, svagheter, möjligheter och hot i förhållande till 

sina närmsta konkurrenter: Acne, Filippa K och Whyred. Informationen är tagen från 

företagens hemsidor och utifrån  vår observation. I kartläggningen av Velour har vi även 

intervjuat företagets marknadsföringsansvarige. 

 

 

 

En av Velours främsta styrkor i förhållande till sina tre närmsta konkurrenter är att de 

tillhandahåller produkter till ett lägre pris (www.velour.se). Dessutom är en stor del av dam- 

och herrkollektionen tillverkad i samarbete med Green Effort, som ser till att socialt- och 

miljömässigt ansvar har tagits i produktionen. Genom sin egna webb shop möjliggörs 

distribution över hela världen, samtidigt som den fungerar som ett ansikte utåt där de har full 

kontroll över varumärkesbyggande aktiviteter (Gillholm & Porse). 

 

Dock kan bristfällig kvalitet och mönsterkonstruktion på plaggen förekomma. Detta, 

tillsammans med att deras marknadsföringsåtgärder har relativt liten genomslagskraft ser vi 

som deras huvudsakliga svagheter (Gillholm & Porse).Vi intervjuade Erik Pettersson, 

marknadsföringsansvarig för Velour, om hur de resonerar kring marknadsföring. Erik svarade 

att de försöker nå ut till kundgruppen sig på ett flertal sätt. Bland 

marknadsföringsaktiviteterna finns sponsring av attraktiva event, bearbetning av journalister 

och stylister så att deras kännedom om och relation till Velour stärks, samt genom att välja 

återförsäljare som bidrar till ett mervärde för varumärket. Förutom detta kommunicerar de 

genom bloggen på hemsidan, Facebook samt genom butikskommunikation. Erik menar att det 

är viktigt för dem att förstärka de grundvärden Velour står för och berätta deras historia för att 

kunderna ska förstå dem.  

 

Velour står inför många möjligheter att utvecklas. De kan expandera geografiskt med egna 

butiker, både på en nationell och en internationell nivå. De har även möjligheten att lansera 

nya produktgrupper, exempelvis handväskor, skor, smycken och barnkläder. Dessutom kan de  

investera i att ha en större räckvidd på sin marknadsföring, exempelvis via modemagasin där 

de når ut till en bredare massa, samt lägga större fokus på ekologiska produkter och framhäva 

detta inför kunderna genom mer information.    
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De hot Velour står inför delar de med sina närmsta konkurrenter. Bland de viktigaste riskerna 

för ett modeföretag att ha i åtanke är konjunktursvängningar, stigande priser på råvaror 

(exempelvis bomull) och produktion, samt växande nuvarande och potentiella konkurrenter 

med likartat utbud och samma klientel (Gillholm & Porse). 

 

 

 

Acne Studios är ett svenskt modeföretag som inriktar sig på marknadens premiumsegment. 

Företaget är ett dotterbolag i Acne Koncernen, som utöver mode även innefattar film- och 

reklamproduktion  (www.acnestudios.com). Acnes syns ofta i media utan att ha betalat för 

utrymmet, vilket har resulterat i ett väletablerat varumärke. Genom sina spjutspetsprodukter 

och sin innovativa design väcker de stor uppmärksamhet hos såväl modebolggare som 

modemagasin världen över. På så vis slår de brett utan traditionell reklam (Gillholm & Porse). 

Företaget har förutom sitt klädutbud också skor, barnkläder och smycken och kan distribuera 

dessa via flaggskepps-butiker och sin webb shop. Vidare följer de CSRs riktlinjer för socialt 

och miljömässigt ansvarstagande i produktionen, vilket de tydligt påvisar på hemsidan 

(www.acnestudios.com).  

 

Acne Studios drar fördelar av att dela varumärke med de andra bolagen i koncernen eftersom 

de gemensamt stärker varumärkeskännedomen och värdet. Men de hamnar samtidigt i en mer 

sårbar sits än sina konkurrenter, då de riskerar att varumärket tar skada om någon annan del i 

koncernen missköter sig. Ytterligare en svaghet är deras bristfälliga produktkvalitet i 

förhållande till deras höga priser (Gillholm & Porse). 

 

Exempel på vilka möjligheter Acne har är: geografisk expansion av egna butiker 

internationellt, ytterligare några produktgrupper; exempelvis inredning, samt etablering av 

ekologiska produkter (Gillholm & Porse). 

 

Acne delar många hot med Velour och sina andra konkurrenter, såsom 

konjunktursvängningar, stigande priser på råvaror och produktion, konkurrenter och så vidare. 

Något som de däremot är ensamma om inom den närmsta kretsen av konkurrenter är 
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förekomsten av budgetkopior. Ett exempel på en sådan är kopian av deras storsäljande sko 

”Pistol” som företaget Nilson har efterbildat och säljer betydligt billigare (Gillholm & Porse). 

 

 

 

Man kan kalla Filippa K för branschsegmentets pionjär eftersom de var bland de första med 

konceptet ”moderna men tidlösa plagg” på den svenska marknaden. Sedan de grundades 1993 

(www.aktiespararna.se) har de har satt stilistiska riktlinjer som många efterkommande 

svenska företag har anammat. De har en effektiv marknadsföringsstrategi genom annonsering 

i modemagasin och har med tiden byggt upp ett väletablerat företagsnamn (Gillholm & 

Porse).  De har varit aktiva i att inkludera varumärket i rådande utveckling, exempelvis var de 

snabba med att ta socialt och miljömässigt ansvar och har vidgat det med flera produktgrupper 

(www.filippa-k.se). Vidare vårdar de varumärket genom att hålla god produktkvalitet 

(Gillholm & Porse). 

 

Filippa K har haft tid på sig att minimera sina svagheter, men det faktum att de inte har en 

egen webb shop och att de inte anger priser på sina produkter när de visar dem på hemsidan, 

kan ses som brister (Gillholm & Porse). 

 

Filippa K har möjlighet att expandera genom flaggskepps-butiker utomlands, utveckla 

ytterligare några produktgrupper; exempelvis barnkläder, samt att finnas tillgängliga var som 

helst under alla tider på dygnet genom att ha en egen web shop. Dessutom hade de kunnat 

lansera oväntade spjutspetsprodukter som skulle göra varumärket mer spännande (Gillholm & 

Porse). 

 

Hot som Filippa K står inför är bland andra växande konkurrenter med likartat utbud och 

samma klientel, konjunktursvängningar, samt stigande priser på råvaror och produktion. 

(Gillholm & Porse). 
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Whyred är ett relativt ungt företag som snabbt hittade sin position på marknaden. De har i sin 

design och sitt utförande varit varumärket troget genom att hålla en hög och jämn standard på 

sina produkter, både design- och kvalitetsmässigt. Som Acne har även Whyred visat vin 

förmåga att nå ut med sina produkter genom PR (Gillholm & Porse). Dessutom har de flera 

produktgrupper och en egen webb shop (www.whyred.se).  

 

I jämförelse med de ovan nämnda konkurrenterna så har Whyred enligt vår bedömning 

bristfälligt engagemang i sociala och miljömässiga aspekter inom sin produktion. Företaget 

har en smal målgrupp som begränsas ytterligare av deras höga prissättning.  

 

Whyred kan expandera geografisk med flaggskepps-butiker, vidga varumärket med fler 

produktgrupper och öka varumärkeskännedomen genom att annonsera i exempelvis 

modemagasin (Gillholm & Porse).   

 

Deras hot är konkurrenter med likartat utbud och samma klientel, konjunktursvängningar, 

samt stigande priser på råvaror och produktion (Gillholm & Porse).   
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5. ANALYS 

_________________________________________________________________________________ 

 

5.1 Analys av marknadsundersökning 

Vi anser att våra respondenter fungerar som bra representanter för Velours målgrupp eftersom 

de faller inom rätt åldersspann.  

 

Eftersom vi endast fick 36 stycken svar kan undersökningen inte tala för vad den 

genomsnittlige stockholmaren tycker; därför kan inte heller några tillförlitliga slutsatser dras 

ifrån den. 

 

Utifrån våra resultat är inte Stockholms utbud komplett. Cirka två tredjedelar av de tillfrågade 

tyckte att det saknades något gällande moderelaterande produkter på Stockholms marknad. 

Som exempel efterfrågades ett större utbud av särpräglade produkter med mer personliga 

attribut.  Ytterligare en tendens är efterfrågan av ekologiska alternativ med hög modegrad.  

 

Det vanligaste svaret på denna fråga löd dock ”Nej” – ett enkelt men samtidigt dynamiskt svar 

som kan tolkas på flera sätt. Ett sätt är att marknaden i Stockholm faktiskt tillgodoser samtliga 

behov hos respondenterna. Ett andra alternativ är att omedvetna behov ändå existerar hos de 

tillfrågade, men att dessa inte känns vid förrän den eventuella produkten gjordes tillgänglig; 

jämför exempelvis utvecklingen på mobilmarknaden under senare år där ett behov av så 

kallade smartphones plötsligt uppstått i och med lanserandet av bland andra Apples Iphone. 

Eller så är svaret endast det enklast möjliga att ge, utan att ägna frågan eftertanke och 

engagemang.  

 

Två av svaren  tog upp avsaknaden av en Velour-butik; ur vår synvinkel väldigt fördelaktiga 

svar, men eftersom vi nämnt Velour i våra mejl till respondenterna finns möjligheten att de 

präglade svaren. Därför väljer vi att inte dra några slutsatser kring dessa. Dock kände cirka 50  

procent av respondenterna till Velour vilket tyder på att de är ett relativt känt varumärke bland 

våra respondenter. Dessutom var det fler än hälften som kunde tänka sig att köpa något från 

Velour och drygt 30 procent som redan var kunder hos Velour.  Om det skulle finnas en 

Velour-butik i Stockholm skulle omkring 75 procent kunna tänka sig att besöka den och detta 
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tycker vi pekar på att det finns en kundgrupp i Stockholm som är intresserade av en eventuell 

butik. 

 

Läget för en butik kan vara en avgörande faktor. Det geografiska området bör uppfylla ett 

flertal kriterier. Där ska finnas en frekvent genomströmning av människor, det ska vara 

beläget där målgruppen befinner sig, samtidigt som det till viss del ska förmedla den känsla 

som genomsyrar varumärket. Utifrån den information vi har tagit del av anser vi att 

Södermalm uppfyller dessa kriterier.  

 

 

5.2 Velours förutsättningar i förhållande till PEST-modellen  

De senaste tjugo åren har vittnat om en gradvis ökande köpkraft hos svenska konsumenter, 

och klädbranschen är en av de snabbast växande. Det faktum att modeföretag i de högre 

prissegmenten har vunnit marknadsandelar förespråkar en expansion av Velour som tillhör det 

medelhöga prissegmentet. I en stark konjunktur föds nya möjligheter även för andra företag. 

För att hänga med utvecklingen och den ökande konkurrensen försöker företagen ständigt nå 

nya mål och blir större och bättre. Därför anser vi att det är extra viktigt för Velour att ”hoppa 

på framgångståget” och expandera, så att de inte blir omkörda.  

    

Däremot är det oroande att marknaden rör sig mot färre och större aktörer. De stora kedjorna 

har mer resurser till exempelvis marknadsföring och bekväma lägen. Samtidigt har de mer 

förhandlingsstyrka med leverantörer, vilket gör att de kan erbjuda bättre priser eller ta ut mer 

marginal. Detta gör att konkurrensen blir allt tuffare för mindre företag. Hur mycket denna 

förändring försvårar en expansion för Velour är svårt att avgöra. Samtidigt som det gynnar 

företaget i sin helhet eftersom några av deras återförsäljare är kedjeföretag så kan det 

missgynna en etablering av en egen butik. Kanske känner Velours kunder att det räcker med 

de försäljningskanaler som redan existerar i Stockholm och tycker att det är lätt och bekvämt 

att inhandla produkter från Velour  i ett större varuhus? Eller så känner de tvärt om, att en 

viktig del av köp-upplevelsen ligger i att besöka en flaggskeppsbutik som ger ett 

helhetsintryck av varumärket och att ett varuhus skulle sudda ut dess ”själ”. En slutsats som 

RNB hade gjort i sin årsberättelse var att bäst möjligheter att lyckas i det rådande 

marknadsklimatet ges till de som tar del av strukturomvandlingen. Genom att Velour säljs via 

större aktörer samtidigt som de har egna, mindre butiker, står de med en fot i varje position. 
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Sett från detta perspektiv ges de större möjlighet att våga en etablering eftersom de till viss 

del garderar sig i samarbetet med kedjorna.  

 

Den geografiska utvecklingen rör sig mot antingen citykärnor eller köpcentrum. Hänsyn till 

detta måste tas vid valet av läge för en eventuell butik. Då Velours målgrupp snarare rör sig 

inom stadskärnor än på köpcentrum är ett centralt läge att föredra. Dock stiger hyrorna ju 

närmre stadskärnan man kommer, så en etablering på en A-läge skulle kanske vara 

ekonomiskt ohållbart.  

 

Velour riktar sig till en målgrupp mellan 18-35 år, men Velours vintage-inspirerade mode 

lockar även äldre kunder. Framförallt deras damkollektioner uppskattas av kvinnor över 50 

och denna åldersgrupp bidrar till en betydande del av den totala försäljningen. För Velours 

närmaste konkurrenter anses möjligen den kommande demografiska strukturen där 30-60 

åringar utgör den större delen av befolkningen som något negativt, eftersom de riktar sig till 

en yngre del av marknaden. Även om Velours kunder är mestadels mellan 20-35 så tror vi att 

de gynnas i högre grad av strukturomvandlingen än vad deras konkurrenter gör. Dock är det 

svårt att dra slutsatser från en sådan prognos, eftersom förändringen rör sig över ett så stort 

tidsspann. Egentligen tror vi inte att detta har så omfattande inverkan på företagens resultat, 

och om det har de finns det gott om tid för dem att anpassa sig efter marknadens nya krav.  

 

Om man ska tro RNBs prognos om kundens alltmer tilltagande önskan om mervärde så ligger 

Velour bra till. Velour har varit konsekventa och långsiktiga i sitt varumärkes-byggande, 

vilket har resulterat i att de kan erbjuda kunden ett livsstilskoncept.  

    

Ur en teknologisk synvinkel har Velour hängt med i trenden med expansioner via Internet. 

Samtidigt som Internet fungerar som en försäljningskanal till slutkunden, utvidgar det 

varumärket och sprider det till nya återförsäljare världen över. Internetsidan är en utmärkt 

reklampelare då Velour själva kan forma vilket budskap de vill förmedla. Slutkunderna har 

dessutom möjlighet att se utbudet på hemsidan innan de besöker en återförsäljare, vilket 

förbättrar utsikterna för ett köp.  
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5.3  Velour i förhållande till SWOT-modellen  

Acnes sätt att marknadsföra sig genom spjutspetsprodukter är något som Velour kan ta lärdom 

av. Spjutspetsprodukter kanske inte tilltalar den breda massan, har de ändå stor 

genomslagskraft och i vissa fall bättre förutsättningar att uppmärksamma varumärket än vad 

storsäljaren har. En spjutspetsprodukt som har en överraskande effekt och en viss 

retningsstyrka får mottagaren att reagera och är den lyckad kan den frambringa en hype kring 

varumärket.  

 

Något vi har reagerat på är att Velour inte utnyttjar sin fulla potential när det kommer till att 

framställa sig som ett miljömedvetet företag. Filippa K beskriver i detalj på sin hemsida på 

vilka sätt de tar socialt- och miljömässigt ansvar, vilket har en positiv effekt på varumärket. 

För den moderna kunden som är mer medveten om hur textilindustrin påverkar klimatet och 

samhället, kan exempelvis ekologisk bomull vara en övervägande faktor i valet av produkt. Vi 

tror därför att Velour skulle vinna mycket på att föra fram ”Green effort” på sin hemsida som 

en strategisk komponent i sitt varumärkes-byggande.     

 

Att hålla hög kvalitet är något som marknaden värdesätter och ser som en självklarhet i det 

prissegment som Velour befinner sig i. Whyred, som visserligen har högre priser än Velour, 

är ett företag som har lyckats med detta. God kvalitet bygger upp en bra relation till kunderna 

eftersom de vet vad de får. Dessutom förlänger det produktlivscykeln och har därför mindre 

miljöpåverkan, vilket leder till ett hållbart mode. Av den anledningen tror vi att Velour enbart 

skulle ha fördel av att satsa ännu mer på produktkvalitet, även om det hade inneburit en 

prishöjning. 
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6. SLUTSATS 

_________________________________________________________________________________ 

 

Utifrån den information vi har sammanställt under arbetets gång anser vi inte att vi kan ge 

något klart svar på frågan om det skulle vara gynnsamt för Velour att öppna en flagshipstore i 

Stockholm; då vissa faktorer talar för en etablering, talar andra emot.  

 

Även om marknadsundersökningen med sina 36 respondenter inte kan tala för den 

genomsnittlige stockholmaren, kan vi förmoda hur en del av Velours målgrupp resonerar 

kring varumärket.  Omkring 20 procent av de tillfrågade saknade ekologiska produkter med 

hög modegrad på Stockholms marknad. Detta faktum talar för att Velour faktiskt kan fylla en 

lucka, här är marknaden således inte mättad. Även våra källor i PEST-modellen belyste hur 

stor vikt dagens konsument lägger vid hållbara tillverkningsprocesser. Vi börjar närma oss, 

om vi inte redan är där, ett stadie där företagen måste engagera sig och framstå som ett 

medvetet företag för att inte förefalla att vara motsatsen. Om Velour skulle marknadsföra sitt 

samarbete med Green Effort mer aktivt tror vi att mottagandet skulle vara avsevärt bättre vid 

en etablering av en flagships-store.  

 

Drygt 50 procent av de tillfrågade kände till Velour. Huruvida detta är en positiv eller negativ 

siffra är svårt att bedöma. Skulle resultatet blivit 10 procent eller 80 procent, och om vi hade 

fått tag i hundratalet deltagande, så hade slutsatserna varit mer tillförlitliga. I detta fall kan vi 

dessvärre inte bedöma om det är ett giltigt resultat eller ej.  

 

Däremot kan en majoritet av de som känner till Velour tänka sig att köpa kläder från dem. 

Detta anser vi talar starkt för att Velour skulle kunna slå sig in på Stockholms marknad. 

Resultatet talar för att så länge målgruppen känner till varumärket, är de också villiga till köp. 

Än en gång kastas ljus på vikten av effektiv marknadsföring. 

 

Landets ekonomiska aspekter förespråkar en utvidgning av företaget. Som vi nämner i 

analysen, anser vi att Velour bör följa med resten av branschen i utveckling och 

nyetableringar, eftersom det finns en risk i att tappa marknadsandelar om de låter bli.  

 

Genom att ha en flagshipstore kan Velour påverka hela mötet med kunden. Man kan ge en 

helhetsbild av varumärket, en identitet, vilket kan skapa mervärde för konsumenten. 
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Resultatet blir en mer unik position i kundens medvetande. Om Velour gör det bra, blir deras 

flagshipstore mer än en försäljningskanal; det blir också en marknadsföringskanal. Detta 

skulle ha en positiv inverkan på både internetförsäljning och sekundär försäljning via 

återförsäljare.  

     

Ytterligare något som talar för en geografisk expansion är det faktum att Stockholm är en 

turiststad. När turister besöker Sverige är Stockholm ett självklart stopp. Genom att ha en 

butik i Stockholm skulle Velour kunna etablera bra kundkontakter med utländska eller 

svenska turister, vilket skulle öka varumärkeskännedomen och troligtvis också försäljningen 

via hemsidan men också till återförsäljare runt om i världen. 

 

Trots att våra sammanställningar drar åt olika håll tror vi ändå att Velour skulle lyckas bra om 

de öppnade en flaggskeppsbutik i Stockholm. Med effektiva marknadsföringsåtgärder och ett 

bra geografiskt läge skulle de nå sin målgrupp och förmodligen vinna den. Vi tror att de skulle 

förspilla potential om de avstod. 
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 

_________________________________________________________________________________ 

 

Från början var målet med vår uppsats att göra en marknadsplan för Velour i Stockholm. I 

marknadsplanen skulle vi ha med en nulägesanalys med rubriker som ”analys av företagets 

förmåga”, ”mål” och ”aktiviteter”. Vi hade blivit lovade en intervju med Velours grundare 

och VD Per Andersson, som föredrog att besvara våra frågor via mejl. Trots påminnelser fick 

vi dock aldrig något svar. Vi ansåg att vi inte hade tillräckligt med information om företaget 

för att kunna göra alla de analyser som en marknadsplan kräver och därför valde vi att lägga 

fokus på de delar som vi kunde utforma på egen hand; därav valet att göra en omvärldsanalys.  

 

Marknadsundersökningen är vi nöjda med, vi tycker att vi har fått bra och utförliga svar. Trots 

att kvaliteten på svaren har varit hög så har antalet deltagande varit mindre än väntat. Vår 

förhoppning var att åtminstone få omkring femtiotalet svar, i stället landade vi på 36 stycken, 

trots omfattande utskick. Utifrån dessa svar är det svårt att dra allmängiltiga slutsatser; de ger 

snarare ett hum om hur marknaden resonerar.  

 

För att få lärdom av hur Velours webb shops-kunder uppfattar företaget och hur de hade 

resonerat kring en butik i Stockholm, ville vi utforma en enkät på hemsidan som kunder 

bosatta i Stockholmsområdet kunde svara på. Dock blev det komplikationer kring hur vi 

skulle utforma detta i praktiken. Per Andersson ville att enkäten skulle gå via honom och 

sedan till den ansvarige för hemsidan som skulle lägga upp den. Men eftersom Per inte hade 

haft tid att svara på våra frågor om företaget antog vi att även denna process skulle dra ut på 

tiden. Vid detta skedet började vi dessutom  närma oss slutet av terminen och att lägga tid på 

detta kändes därför inte som en taktisk prioritering, eftersom resultatet troligtvis hade 

uteblivit. Utifrån dessa omständigheter valde vi i stället att lägga mer fokus på vår tidigare 

nämnda marknadsundersökning.  
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7.1 Källkritik 

Som referenslitteratur valde vi att använda kursböcker som hör till ämnet och vars upplägg vi 

redan var insatta i.   

 

Då vi använt oss av Internetkällor har vi försökt vara källkritiska undertiden och välja kända 

och tillförlitliga hemsidor i så stor mån som möjligt. I vårt val av källor för ekonomiska 

rapporter och analyser har vi valt att kombinera Handelns Utredningsinstituts hemsida som är 

objektiva i sitt förhållningssätt, med två stora kedjors årsberättelser, som i sin tur är mer 

subjektiva.  

 

Till SWOT-modellen har vi enbart subjektiva källor. Viss information är hämtad från 

respektive företags hemsida. Den kompletterande informationen kommer från oss själva och 

våra egna bedömningar och upplevelser av företagen och dess produkter. Anledningen till att 

vi inte har använt några objektiva källor i detta fallet, är för att det inte fanns några att tillgå. 

Vi har dock försökt att vara så objektiva som möjligt och bara dragit slutsatser om sådant vi 

anser oss känna till väl.   

 

I empirin och analysen har vi använt oss av resultatet av våra marknadsundersökningar.  Hur 

allmängiltiga dessa är tåls att diskutera; vi fick endast hälften så många svar som vi från 

början hade beräknat. Men de svar vi faktiskt fick in hade däremot mycket att bjuda på och ta 

lärdom av.  
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BILAGA 1 

Marknadsundersökning, enkät 

 

Hej!  

Vi kommer från Textilhögskolan i Borås och gör en undersökning av marknadsläget i 

Stockholms innerstad. Vi skulle vara väldigt tacksamma om du har lust att svara på lite frågor. 

Tack för din tid! 

Vänliga hälsningar, 

Moa och Sofie 

 

Är du man eller kvinna? 

 

Hur gammal är du?  

18-25 

26-30 

31-35 

36-40 

 

Vad har du för sysselsättning? 

Arbetar 

Studerar 

Arbetssökande 

 

Hur mycket pengar lägger du på kläder varje månad? 

0-1000 

1000-3000 

3000-5000 

Mer än 5000 

 

Finns det något du saknar på Stockholms marknad vad gäller moderelaterande produkter, i så 

fall vad? 

 

Känner du till varumärket Velour? 
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Om ja, skulle du kunna tänka dig att köpa kläder från Velour? 

 

Om Velour hade en butik i Stockholm, skulle du besöka den? 

 

I så fall, vilket geografiskt läge tycker du skulle lämpa sig för en eventuell butik? 
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BILAGA 2 

Intervju med Velours marknadsföringsansvarige Erik Pettersson 

 

Hur resonerar ni kring marknadsföring överlag? Marknadsför ni er aktivt eller är det snarare 

en mouth-to-mouth strategi? 

”I dagsläget jobbar vi med vi med vår marknadsföring på ett flertal sätt. Genom vår 

distribution väljer vi ut de butiker vi vill samarbeta med. När vi väljer butiker värderar vi dels 

deras försäljningspotential men vi lägger också stor vikt att de kan erbjuda oss värden genom 

hur de är utformade och de övriga varumärken de samarbetar med. Kommunikativt försöker 

vi jobba mycket med ambassadörer samt har börjat en liten satsning på att sponsra attraktiva 

event samt göra våra egna. Vi jobbar även med att bearbeta journalister och stylister så att 

deras kännedom om och relation till vårt varumärke ska stärkas. Utöver detta jobbar vi med 

kommunikation genom kanaler som vi själva har kontroll över som vår blogg, facebook samt 

butikskommunikation. För oss är det viktigt att förstärka de grundvärden vi står för och 

berätta vår historia- detta anser vi är viktigt för att konsumenter ska förstå oss. Självklart 

jobbar vi också med att hålla oss uppdaterade om marknaden och våra konkurrenter genom 

undersökningar av olika slag. ” 

Vilka anser du är Velours främsta konkurrenter?  

”Det är ju så många men Acne, Filippa K och Whyred är nära konkurrenter.” 

 


