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Abstract:  
 
The fashion market of today is global and complex and there are many opinions about the 
value of the product and where it actually is to be found. The product itself and the image of 
the company are powerful tools to differentiate oneself on the market. When a company 
chooses to expand to a new market it is generally a way of creating new marketing 
opportunities and increasing its sale. Before establishing on a new market it is important to 
identify your target group. In the competitive international market the power is no longer with 
the supplier, but with the client. The choice of distribution channel is of big importance in 
respect of reaching the company’s intended target group. In the current state of the market the 
retailers have limited means to spend on unestablished brands. Many suppliers also need to 
limit the number of brands in their shops. 
 
In the essay we have chosen to focus on the Hungarian PR company OurStyle’s designers and 
their chance of getting into the fashion market of Gothenburg. The essay is written from a 
hermeneutical perspective since it gives us the opportunity to freely interpret the phenomena 
in question. We have collected empiric data through our field study in Budapest where we did 
a number of qualitative interviews with OurStyle’s designers, as well as qualitative interviews 
with the suppliers that we have been in contact with in Gothenburg. In the theory chapter of 
the essay we describe the value chain of textile, globalisation, the fashion industry, strategies 
to establish oneself on a new market and consumer behaviour. To be able to answer the 
problem formulation we will use both theory and empiric data.    
 
By studying OurStyle’s designers and how they work we have compiled possible suppliers for 
them on the fashion market of Gothenburg. The idea of the essay process has been to see what 
opportunities OurStyle have to establish themselves on the market/scene of Gothenburg. The 
conclusion in our essay is to a large extent that in the present situation there is no room for 
OurStyle’s designers on the fashion market of Gothenburg. The conclusion is based on the 
analysis we have done, putting together theory and empiric data.  
 
The essay is written in Swedish. 
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Retailers, Hungarian designers 

Sammanfattning 
 
Modemarknaden idag är både global och komplex med många uppfattningar om var värdet i 
produkten ligger. Produkten och företagets image är kraftfulla medel för att differentiera sig 
på marknaden. Då ett företag väljer att expandera till en ny marknad är det generellt ett sätt att 
skapa nya marknadsmöjligheter och för att öka sin försäljning. Innan etablering på ny 
marknad är det viktig att identifiera sin målgrupp. På den konkurrenskraftiga internationella 
marknaden ligger makten inte längre hos leverantören, utan hos kunden. 
Distributionskanalvalet spelar en stor roll i avseende att nå företagets tänkta målgrupp. I den 
rådande konjunkturen besitter detaljister begränsade medel att spendera på oetablerade 
varumärken. Många detaljister behöver även begränsa antalet varumärken i sina butiker. 
 
I uppsatsen har vi valt att behandla den ungerska PR-byrån OurStyles designers och deras 
chans att ta sig in på Göteborgs modemarknad. Uppsatsen är skapad ur ett hermeneutiskt 
förhållningssätt då det ger oss chansen att fritt tolka det studerade fenomenet. Vi har samlat in 
empiri genom vår fältstudie i Budapest, där vi gjort ett antal kvalitativa intervjuer med 
OurStyles designers, samt genom de detaljister vi varit i kontakt med i Göteborg. I 
teorikapitlet beskriver vi den textila värdekedjan, globalisering, modebranschen, strategier för 
att etablera sig på en ny marknad samt konsumentbeteende. Teorin och empirin är insamlad 
för att kunna svara på problemformuleringen i uppsatsen.  
 
Genom att granska OurStyles designers och hur de arbetar har vi tagit fram tänkbara 
detaljister på Göteborgs modescen. Uppsatsprocessen har gått ut på att se till vilka möjligheter 
de har att etablera sig på den göteborgska marknaden. Generellt är slutsatsen vi kommit fram 
till att det i dagsläget inte finns plats för OurStyles designers på Göteborgs modemarknad. 
Slutsatserna är grundade på den analys vi utfört genom att sammanställa teori med empiri.  
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet behandlar vi problematiken kring hur OurStyles ungerska designers 
på ett framgångsrikt sätt kan äntra den svenska marknaden. Utifrån vår problembakgrund 
kommer vi att föra en diskussion som leder fram till våra problemformuleringar. Vidare 
behandlar vi även uppsatsens avgränsningar, syfte och nyckelbegrepp samt redogör för hur vi 
valt att disponera uppsatsen. 

1.2 Problembakgrund 
Arenan för dagens modeföretag är global, där tillverkare och kunder finns i jordens alla hörn. 
Mode påverkas av det politiska och finansiella världsläget, samhällstrender, världshändelser, 
teknologi och globalisering. Mode kan liknas vid en spegel som reflekterar hur världen ser ut 
just nu (Hedén & McAndrew 2005, s. 53-54). Textil- och modebranschen är något som har 
attraherat forskare under en lång tid. Kanske för att modemarknaden är komplex och har 
öppna system som ofta visar på kaosliknande förhållanden (Cristofer, Lowson & Peck 2004).  
 
Produkter värderades tidigare utifrån kvalité och pris. Idag finns många uppfattningar om vad 
värde är. Det inkluderar bland annat bekvämlighet i köp, efterköp service, pålitlighet, unikhet 
och så vidare. Kunden letar alltmer efter en personifierad produkt (Van Weele 2005, s. 7). 
Produkten och företagets image är kraftfulla medel för att differentiera sig på marknaden. 
Oberoende av pris köper kunden produkten om imagen är den de söker. Exempel på detta är 
att en dyrare parfym även ses som mer exklusiv. Imagen gäller också företagets värderingar 
(Doole & Lowe 2008, s. 285). 
 
När ett företag väljer att expandera till den internationella marknaden är det generellt ett sätt 
att skapa nya marknadsmöjligheter och att öka sin försäljning. Innan etablering på en ny 
marknad är det viktigt att identifiera målgruppen, förstå vad de vill få ut av produkten och att 
inte bara göra antaganden (Doole & Lowe 2008, s. 264). 
 
Småföretagare har alltid varit relativt starka på den inhemska marknaden, men tappar ofta 
styrka på den globala marknaden på grund att tillgångarna inte räcker till. Tack vare dagens 
teknologi stärks dock småföretagares chanser att utvecklas internationellt. Företag som lyckas 
på den utländska marknaden är duktiga på att knyta kontakter för att förstå och ta del av den 
information de nya kontakterna kan erbjuda på den nya marknaden (Doole & Lowe 2008, s. 
145, 182). 
 
Idag råder en ny era bland olika typer av distributionskanaler. På den konkurrenskraftiga 
internationella marknaden ligger makten inte längre hos leverantören utan hos kunden. 
Distributionskanalvalet spelar en stor roll i avseendet att nå sin tänkta målgrupp och den 
framgång företaget söker på marknaden (Doole & Lowe 2008, s. 365). 
 
Detaljistledet består av flera aktörer som ofta har stora olikheter och flera olika 
affärsmodeller. Gemensamt är dock att de vänder sig till den slutgiltiga användaren. En 
varumärkesleverantör riktar sin kommunikation direkt mot slutkonsumenten i syfte att bygga 
upp ett immateriellt värde. Varumärkesleverantören upplever detaljisten som den svaga 
länken eftersom kunden inte bara skapar sin totalupplevelse genom det butiken har att 
erbjuda, utan även genom butiksmiljö, marknadsförning, grafisk profil och så vidare. På så 
sätt måste varumärkesleverantören se butiken som ett steg framåt i integrationen. 
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Butiksverksamheten ska vara en varumärkesstärkande distributionskanal (Hedén & 
McAndrew 2005, s.59-60). 
 
Att följa en viss strategi garanterar inte succé. Alla idéer når inte marknaden och 
kommersiell framgång. Risker och misslyckanden är något som måste tolereras för att kunna 
lyckas (Doole & Lowe 2008, s. 285). 
  

1.3 Problemdiskussion 
Dora Henger från showroomet OurStyle i Ungern eftersökte elever vid Textilhögskolan i 
Borås för att få hjälp med att hitta möjligheter för designerna vid hennes showroom att ta sig 
in på den svenska marknaden. Vi såg det som en chans att skriva vår uppsats kring ett ämne 
som någon verkligen ville ha hjälp med och kommer att få användning för. Att ämnet även 
behandlar ett, enligt oss, relativt ouppmärksammat område och kommer innefatta en resa till 
Ungern gjorde det hela än mer intressant.  
 
Som vi tidigare nämnt i problembakgrunden står småföretagare inför en stor utmaning då de 
ska ta sig in på en ny marknad. Vad vi erfar är ungerska designers sällsynta på den svenska 
modemarknaden. Ämnet känns på så sätt spännande och nytt, samtidigt är vi väl medvetna om 
att nyheter kan väcka en osäkerhet hos kunden. 
 
Vid köp av modeplagg är det inte bara tillfredsställelse vid själva köpet som bygger 
totalupplevelse, utan till stor del butiken och allt vad den kommunicerar. OurStyles designers 
är väletablerade på den Ungerska marknaden, vilket gör vår uppgift till att hitta de detaljister i 
Göteborg som passar bäst in på deras image och varumärke. Målgruppen måste tydligt kunna 
identifieras för att kunna se om efterfrågan finns och om kläderna fyller någon funktion på 
marknaden. 
 
Dagens samhälle erbjuder många detaljister, vilket kan göra det svårt att hitta rätt alternativ. 
Vilka möjligheter finns det på den nya marknaden, vilken involvering och med det vilka 
risker är detaljisterna villiga att ta? 
 

1.4 Problemformulering 
Utifrån problemdiskussionen ovan formulerar vi följande frågeställning: 
 
Vilka möjligheter finns det för OurStyles designers att ta sig in på Göteborgs modemarknad? 
 
Med delfrågan: 
 
Vilka tänkbara detaljister finns det för OurStyles designers på Göteborgs modemarknad?  
 

1.5 Problemavgränsning 
Vi har valt att endast fokusera på Göteborgs modemarknad. Vidare kommer vi att analysera 
lämpliga detaljister för att presentera märkena, utifrån det vi fått ut från intervjuerna med 
OurStyles designer. Uppsatsen kommer enbart att behandla fyra av totalt fem representerade 
designers från de ungerska företaget OurStyles showroom.   
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1.6 Syfte 
Syftet med vår studie är att tillhandahålla OurStyle med alternativ för en eventuell äntring av 
Göteborgs modemarknad. Genomförandet sker genom undersökning och beskrivning av de 
aktuella designerna för att senare matcha dem med lämpliga detaljister och på så sätt även en 
plats på den göteborgska marknaden.  
 

1.7 Uppsatsens disposition 
Kapitel 1 – Inledning 
I det här kapitlet presenteras uppsatsens problembakgrund och problemdiskussion som leder 
fram till vår frågeställning. Kapitlet behandlar även uppsatsens avgränsning, syfte, och 
disposition. 
 
Kapitel 2 – Metod 
Här presenterar och argumenterar vi för våra val av metoder. Vi resonerar även kring 
tillförlitligheten utav insamling av data och källor i detta kapitel. 
 
Kapitel 3 – Teoretisk referensram 
De teorier som är relevanta för vårt uppsatsämne och som ligger till grund för rapporten 
introduceras här. 
 
Kapitel 4 – Empiri 
Resultaten från vår fältstudie i Budapest samt från kontakt med detaljisterna kommer här att 
presenteras. 
 
Kapitel 5 – Analys 
Vi analyserar i det här kapitlet den insamlade empirin utifrån vår teoretiska referensram.  
 
Kapitel 6 – Slutsatser 
Här kommer vi att besvarar våra tidigare ställda problemformuleringar samt drar slutsatser 
kring dem. 
 
Kapitel 7 – Egna reflektioner 
Egna reflektioner kring vår uppsats samt resultatets tillförlitlighet tas i det här kapitlet upp. 
Förslag till vidare forskning kommer här även att diskuteras. 
 
Kapitel 8 – Källförteckning 
I vårt sista kapitel presenteras de källor vi använt oss av i rapporten.  
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2. Metoddiskussion 
I metodkapitlet kommer våra metodologiska val och tillvägagångssätt att presenteras. 
Undersökningens trovärdighet kommer även här att diskuteras. Vi kommer att behandla 
följande metoddelar; val av vetenskaplig inriktning, val av forskningsansats, val av 
undersökningsmetod och undersökningsansats, val av undersökningssyfte, undersökningens 
urval, val av datainsamlingsmetod, val av datainsamlingsteknik samt undersökningens 
trovärdighet. Syftet med kapitlet är att ge läsaren förståelse för de metoder som använts för 
att nå uppsatsens resultat. 

2.1 Val av vetenskapligt förhållningssätt 
Positivism och hermeneutik är de två huvudaspekter vad gäller vetenskapliga förhållningssätt. 
Den första, positivismen, har sina grunder i empirisk/naturvetenskaplig tradition medan den 
andra, hermeneutiken, är positivismens raka motsats och har sina grunder inom humanismen 
(Patel & Davidson 2003, s. 26-28). 
 
Vi kommer att använda oss av ett hermeneutiska synsätt med humanistisk inriktning. En 
forskare inom hermeneutik förutsätter att förståelsen kommer att påverka resultatet och ser 
kontexten som en möjlighet att förstå forskningsobjektet (Patel & Davidson 1994, s. 26). Den 
här uppsatsen kommer att bygga på kvalitativa intervjuer, dels personligen, med möjlighet till 
uppföljning via e-post. Vi kommer även att skicka ut e-post till detaljister som kan vara 
intressanta för våra designers. E-posten kommer innehålla en kort presentation av designerna 
och några bilder från de olika kollektionerna där vi ber detaljisterna att kommentera dem. 
Uppföljning och påminnelse kommer ske i form av besök, e-post och telefon. 
 
Vår avsikt är att förstå designernas mål med sin expandering till Göteborgs modemarknad, 
samt se till de Göteborgs-detaljisters efterfrågan. När vi tolkar den fakta vi har samlat in 
kommer våra egna erfarenheter och kunskap sätta sin prägel på resultatet. Inget av det som 
visar sig i uppsatsen kan ses som absoluta sanningar och vi ser därför att vi använder oss utav 
det hermeneutiska förhållningssättet.  
 

2.2 Val av metodansats 
Deduktion är bevisföringens väg (Andersen 1998 s. 29-30). Hypoteser förklaras här med den 
redan befintliga teorin och prövas sedan empiriskt i det aktuella fallet (Patel & Davidson 
2003, s. 23-24). Induktion däremot kallas för upptäckandets väg och används mycket inom 
forskning där området är relativt okänt. I den induktiva metoden finns det spår av empirism 
eftersom informationen framtagits av forskaren själv (Andersen 1998, s. 29-30).  
 
Abduktion är den tredje metodansatsen och en kombination av deduktion och induktion. Den 
abduktiva metoden är en mer krävande process än ovanstående, då ingenting tas för givet utan 
induktion och deduktion prövas i samma förlopp. Metoden bygger på att undersökaren utgår 
från ett enskilt fall och utifrån det söker ett hypotetiskt mönster som kan förklara fallet (Patel 
& Davidsson 2003, s. 24).  
 
Vår uppsats kommer att genomföras med både en deduktiv och en induktiv- metodansats, det 
vill säga den abduktiva metodansatsen. Vi anser området relativt outforskat, vad det gäller 
ungerskt mode och har svårt att finna befintlig fakta. Till en början kommer vi att samla in 
litteratur för att skaffa oss en förkunskap till våra kvalitativa intervjuer, där av den deduktiva 
metodansatsen. Då vi sedan sammanställt intervjuerna och där med vår empiri ser vi till vilka 
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teorier som vi kan använda oss av, vilket leder oss in på en induktions ansats. Vi kommer hela 
tiden väga teori och empiri mot varandra så de stämmer överens, därav kommer vi att 
använda oss utav den abduktiva metodansatsen. Våra slutsatser kommer att dras från våra 
egna undersökningar där vi utgår från vår teori.  
 

2.3 Val av undersökningssyfte 
Syftet beskriver undersökningens inriktning och huvudsakliga mål. Ett välformulerat syfte är 
mycket viktigt eftersom det hjälper till att hitta tillbaka och komma på rätt väg om författaren 
kommer av sig under arbetets gång (Christensen et al. 2001, s. 54). Då undersökaren har 
mycket liten eller helt saknar kunskap om undersökningsproblemet är syftet i undersökningen 
explorativt. Syftet är att få fram intressanta frågor som sedan kan undersökas närmare 
(Andresen, 1998, s. 18-19). Undersökningen ger inga exakta svar utan definierar istället 
problemområdet och kan därför ses som en förstudie (Christensen et al., 2001, s. 55-56). 
Uppsatsen kommer att grundas i det explorativa syftet eftersom vi har lite kunskap inom 
ämnet och inte säkert vet vad undersökningen kommer att leda till. 
  

2.4 Val av undersökningsansats 
Valet av undersökningsansats görs beroende på undersökningens omfång och räckvidd. Även 
valet av datainsamlingstekniker avgör vilken typ av ansats som används. Ett av alternativen 
till undersökningsansats är en fallstudie. Den används då forskaren vill tränga djupare ner och 
få mer förståelse för ett ämne. Att dra några statistiska generaliseringar går inte utifrån en 
fallstudieansats eftersom ett färre antal individer undersöks. Dock studeras de undersökta 
objekten desto noggrannare. Vid en fallstudieansats går det att använda sig utav flera olika 
varianter av datainsamlingstekniker (Christensen et al. 2001, s. 79-82). 
 
Eftersom vi vill tränga djupare ner och få mer förståelse av vårt ämne kommer vår 
undersökning att ha sin grund i en fallstudieansats. Det är även ett fåtal individer som kommer 
att studeras. Vi har valt att ta till vara på den aspekten att det går att använda sig utav olika 
datainsamlingstekniker och kommer därför använda både primära och sekundära, samt vi 
kommer att anpassa dem till just vårt fall. 
 

2.5 Val av undersökningsmetod 
Vad gäller undersökningsmetoder finns två olika alternativ: kvalitativ och kvantitativ. 
Kvalitativ data är något som utgörs av ord och bilder vilka därefter tolkas. Medan kvantitativ 
data utgörs av siffror som används till statistiska metoder. Alternativet till 
undersökningsmetoderna är en blandning mellan de båda. Det som avgör vilken 
undersökningsmetod som används är undersökningsproblemet och syftet med arbetet 
(Christensen et al. 2001, s. 67-68). 
 
Vid en kvalitativ studie söker undersökaren en djupare kunskap med hjälp av ett färre antal 
objekt och utifrån de studerade objekten vill forskaren se händelser, handlingar, normer och 
värden (Bryman 1997, s. 77). Olika typer av datainsamling används och undersökaren kan 
därför få en större förståelse för problemet som studeras (Andersen 1998, s. 31). Dock blir 
denna typ av undersökning subjektiv eftersom det är undersökaren själv som studerar 
undersökningsobjekten och är även den som kommer fram till slutsatser (Christensen et al., 
2001, s. 68). 
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Vi planerar att göra kvalitativa intervjuer med OurStyles designers i Ungern, vilka kommer att 
ligga till grund för vår empiri. Detaljisterna kommer att få svara på vårt e-post utifrån de 
känslor som väcks då de studerar presentationen av designerna. Data kommer alltså att bygga 
på ord, snarare än siffror, där vi kommer att lägga vikt på helhetsförståelsen. Empirin kommer 
bli influerad av intervjuobjektets egen kontext och kommer därför att granskas kritiskt. 
Undersökningen kommer även bli subjektivt då det är vi själva som studerar 
undersökningsobjekten och kommer fram till slutsatserna. Vårt eget tycke och tänk kommer 
därför att påverka resultatet. 
 

2.6 Val av datainsamlingsmetod 
Beroende på när, hur och varför data samlas in finns två huvudsakliga metoder att välja från. 
Den första, sekundärdata, innefattar både kvalitativa och kvantitativa data och består av 
information som är insamlad i ett annat syfte än den aktuella, men som ändå kan dras stor 
nytta av. Exempel på sekundära källor är existerande litteratur, tidningar och internet. Den 
andra metoden för att samla in data är primärdata, här samlads nya data in vid första stadiet av 
ett arbete till det specifika syfte som avses (Saunders 2003, s. 188-191).  
 
I de flesta fall, och så även i vårt, krävs att en kombination av de båda 
datasamlingsmetoderna. Sekundärdata kommer vi främst att ta från böcker och vetenskapliga 
artiklar som vi anser vara relevant till vår uppsats. Källorna vi väljer ska vara kända inom 
området och vi kommer kritiskt granska om de är tillförlitliga. Kunskap kommer även att 
byggas med hjälp av primärdata som samlas in genom intervjuer med designerna samt e-post 
till detaljisterna. Här kommer vi även att vara vaksamma på intervjuobjektets åsikter och 
kunskap.   
 

2.7 Val av datainsamlingstekniker 
Vårt val av insamlingsteknik är till stor del baserad på vår problemformulering. Då vi vill nå 
djupgående information är intervjuer vårt självklara val. Den ostrukturerade formen ger även 
oss som intervjuare chansen att skapa en mer öppen dialog och genom det få fram information 
som vi annars kanske inte fått reda på. Intervjuerna kommer till stor del att vara i grupp, men 
vi kommer även få möjlighet till vidare information via e-post och telefon. Vid 
gruppintervjuerna kommer vi, om respondenten tillåter, att använda oss av en diktafon. Före 
intervjutillfällena kommer vi att vara pålästa om företaget, eller designer i fråga, till den 
utsträckning vi kan. Ett e-post kommer att skickas ut till de tänkta detaljisterna där vi kort 
kommer att presentera respektive designer och bifoga ett par bilder som representerar dem. Vi 
kommer även presentera oss själva och vårt syfte till kontakt, samt eftersöka feedback från 
dem. E-posten kommer vara av kvalitativ form där detaljisten fritt får ge den reaktion som 
väcks. Eventuell uppföljning och påminnelse till detaljisterna kommer att ske via telefon, 
besök och e-post. 
 

2.8 Val av urval 
Då OurStyles designers kunskap är viktig för vårt slutresultat kommer vi att göra ett icke-
sannolikhetsurval med ett strategiskt urval. Vi kommer att försöka få en djupare förståelse för 
designernas önskan och mål. Intervjuerna kommer sedan att sammanfattas och vara en mall 
till det urval av butiker vi sedan kommer att kontakta på Göteborgs modemarknad. Vår 
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förhoppning är att få god respons från vårt urval så vår undersökning blir så trovärdig som 
möjligt.  
 

2.9 Uppsatsens trovärdighet  
Då vi har som ambition att ge vår uppsats så hög reliabilitet som möjligt ska vi använda oss 
utav en diktafon under intervjutillfällena, i den utsträckning intervjuobjektet tillåter. Då finns 
möjligheten att sedan lyssna på intervjun så många gånger vi behöver för att tolka det som 
sagts så korrekt som möjligt. Vi kommer även att genomföra intervjuerna tillsammans, vilket 
också ger oss en större chans att registrera svar och observationer. Plats vid intervjutillfällena 
kommer att ske enligt intervjuobjektets önskemål, då vi vill att de ska känna sig så trygga som 
möjligt. Eftersom vår intervjuteknik till en början kommer att vara strukturerad avser vi att 
formulera våra frågeställningar så tydligt som möjligt så inte missförstånd sker. En del av 
intervjuerna kommer vara på engelska där vi inte vet vilka kunskaper respondenten har inom 
språket, vilket gör det svårt för oss att veta vilken språklignivå som intervjun tillåter. Tester av 
intervjun kommer att ske innan, så justeringar kan göras om så kräver. 
 
Frågorna kommer att vara utformade utifrån den teoretiska referensram vi tänkt oss för att 
mäta det vi verkligen avser att mäta. Vi kommer att ge uppsatsen en teoretisk mättnad genom 
att använda oss av två olika intervjumetoder, samt att vi båda kommer att medverka vid alla 
intervjutillfällen och basera vår undersökning på tänkt teori. Vårt urval av butiker bygger på 
de vi utvinner från intervjuerna med designerna. På så sätt hoppas vi att resultatet av 
undersökningen blir trovädrigt även här, men vi är i behov av att få respons från de tänkta 
butikerna. Begreppen reliabilitet och validitet är två viktiga beståndsdelar för att en uppsats 
ska vara trovärdig. Vidare tar vi upp och diskuterar de två begreppen.  

2.9.1 Reliabilitet 
För att forskaren ska genomföra en undersökning så reliabelt som möjligt måste han eller hon 
använda sig av rätt tillvägagångssätt. På så sätt minskar forskaren de felvärden som kan 
uppstå vid en studie (Patel & Davidson 2003, s. 100-101). 
 
Reliabilitet är ett mått för hur väl samma ”undersökningsmall” skulle ge samma resultat vid 
ett annat tillfälle. Helt identiska kommer dock resultaten aldrig att bli. Skälen till det är att 
verkligheten är föränderlig och att kontexten vi lever i påverkar våra resultat. Mycket kan 
påverka mätningen som ligger utanför forskarens kontroll. På så sätt kommer identisk data 
aldrig kunna mätas till samma resultat. Alltså kan det traditionella reliabilitetsbegreppet 
ibland anses som umbärligt för att fastställa värdet av en kvalitativ analys. (Christiansen et al. 
2001, s. 308) 
 
När forskaren inte kan anskaffa ett mått på reliabiliteten bör denne se till att undersökningen 
är tillförlitlig på andra sätt. Exempel på det är att undersökaren vid intervjuer kan se till att ha 
fler intervjuare närvarande som också kan registrera svar eller göra observationer. Det går 
även att använda sig utav inspelningar i form av ljud och bild beroende på vad som ska 
studeras för att lagra verkligheten. Observationerna blir då bestående och går att ta i repris så 
många gånger det krävs för att uppfatta allt som sagts och gjorts på ett riktigt sätt. (Patel & 
Davidson 2003, s. 100-101) 

2.9.2 Validitet 
En bra undersökning karaktäriseras av hög validitet, det vill säga att undersökaren med sina 
frågor och observationer mäter det denne faktiskt vill veta. Vid undersökningar av 
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kvantitativa egenskaper, såsom ålder, vikt och kön, är det lätt att definiera mätbara variabler 
utan egentliga problem. Det blir dock genast svårare att få god validitet när det kommer till 
kvalitativa egenskaper som attityder och värderingar (Dahmström 2005, s. 62). 
 
För att ge undersökningen en hög trovärdighetsgrad bör forskaren använda sig av 
triangulering. Triangulering innebär att olika typer av data och olika insamlingsmetoder har 
använts för att kunna dra slutsatser som baseras på en bra och tillförlitlig data vilket ger en 
teoretisk mättnad. Forskarens tillvägagångssätt bör vara systematisk och konsekvent där 
denne noggrann redovisar sitt tillvägagångssätt för att få god intern validitet. Den interna 
validiteten måste vara god, eftersom den externa sedan bygger på den. Det går dock inte att 
komma fram till en statistisk generaliserbarhet i en kvalitativ undersökning. Författaren kan 
inte få fram en absolut sanning, men däremot en trovärdig helhetsbild som är den för 
närvarande bästa, alltså en kvalitativ generalisering. Om forskaren visar på systematiskt 
tillvägagångssätt och öppet redovisar hur han eller hon gått till väga ger det undersökningen 
hög validitet (Christiansen et al. 2001, s. 309-310). 
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3. Teoretisk referensram 
I kommande kapitlet presenterar vi våra teorier från utvald litteratur inom marknadsföring 
som är kopplade till vårt forskningsproblem. Teorin kommer även ligga till grund för vår 
analys. Vi har delat upp kapitlet i följande stycken: Den textila värdekedjan, Den globala 
marknaden, Modebranschen, Scanna marknaden, Push och pull, produktsegmentering, 
Marknadsdifferentiering, Konsumentbeteende och Modekonsumenten. 
 

3.1 Den textila värdekedjan 
Den textila värdekedjans förklarar hur en produkts värde byggs upp. I värdekedjan följs 
produkten från fiber till färdig produkt där vi i varje steg kan se hur produktens värde ökar. 
Samarbete mellan leden är viktigt för att nå ett så bra resultat som möjligt, samt att varje led 
genererar sitt mervärde för slutresultatet. Värdekedjan ser olika ut beroende på i vilken 
bransch företaget befinner sig i och vilken produkt det är de arbetar med (Hedèn & 
McAndrew 2005 s. 54-60). Nedan visas en förenklad figur av hur modevärldens värdekedja 
kan vara uppbyggd. Vi har vidare valt att fokusera på detaljistledet. 

 
Figur 3.1: The supply chain in the textile and clothing sector (Kyvik Nordås 2004, s. 4) 

 

3.1.1Detaljistledet 
Modedetaljister, fashion retailing, har förändrats dramatiskt över århundradena. Från det att 
konsumenten köpte material och själv sydde de kläder de behövde, till att idag inhandla 
trendiga kläder i ett shoppingcenter, antingen då ett behov uppkommer eller bara för att 
inhandla något nytt inför kvällens fest (Diamond 2006, s. 3-4).  
 
Under New Yorks modevecka våren 2009 kom många detaljister med en budget minskad med 
20 procent eller mer, efter fjolårets minskade försäljning. Inköpare för de största 
modevaruhusen kom dit och förväntade sig en deprimerad atmosfär, men ansåg showerna 
vara optimistiska och positiva. Sarah Lerfel, inköpare på Colette i Paris kommenterade att det 
är viktigt att stödja kreativiteten och att hon fortsatt skriver upp nya namn på sin lista över 
designers hon vill ta in till sitt varuhus (Moin, David 2009 s. 12). 
 

”Is all black going to help the economy?”- Marc Jacobs (Moin, David 2009 s. 12) 
 
Med den konkurrens detaljister möter idag är det viktigt att erbjuda den rätta mixen av varor 
och service som attraherar ett urval av motiven och därmed resulterar i kundlojalitet 
(Diamond 2006, s. 73).  
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I detaljistledet finns stora skillnader mellan de olika aktörerna (Hedèn & McAndrew 2005, s. 
54-60) och även om modedetaljistledet domineras av stora varuhus och kedjor betyder inte det 
att det inte finns någon plats för entreprenörer. Både små boutiquer och självständiga 
specialistbutiker kan fortfarande spela en lyckad roll inom modebranschen (Diamond 2006, 
sid. 25). Gemensamt för alla detaljister är att de vänder sig mot slutkonsument. Nedan följer 
en beskrivning av de största aktörerna inom gruppen (Hedèn & McAndrew 2005, s. 54-60).  
 
Filialföretag 
Under kategorin filialföretag finns Sveriges största klädföretag. Filialföretaget kännetecknas 
av att det är en detaljist med flera butiker som ägs och kontrolleras av samma ägare. De kan 
även kännetecknas genom deras starka affärsidé och en tydlig profil (Hedèn & McAndrew 
2005, s. 54-60). 
 
Fristående butiker 
Traditionella småbutiker återfinns oftast i gruppen fristående butiker. Här bestämmer butiken 
själv vilket sortiment, vilken profil och till vilken målgrupp som de vänder sig. För en 
fristående butik är det enormt viktigt att hitta ett unikt koncept för att överleva på marknaden 
(Hedèn & McAndrew 2005, s. 54-60). 
 
Frivilliga kedjor 
En enskild butik ägs av innehavaren, men en stor centralorganisation bildas tillsammans med 
andra butiksägare för att få stordriftsfördelar. Butikerna jobbar efter samma profil och 
koncept, men har även en handlingsfrihet egen butik, vilken kan variera mycket (Hedèn & 
McAndrew 2005, s. 54-60). 
 
Integrerade leverantörer 
Aktörer inom denna grupp har gemensamt att de är produktutvecklande 
varumärkesleverantörer som säljer sina produkter till fristående butiker och/eller filialföretag. 
De agerar dessutom i detaljistledet i form av att inneha egna flagship stores eller shop-in-
shop. (Hedèn & McAndrew 2005, s. 54-60). 
 
Postorder och Internet 
Det sker en stadig ökning av konsumerande via kanaler så som internet, postorder och home-
shopping. Den största ökningen ligger hos e-handeln och majoriteten av alla detaljister har 
anammat detta fenomen och skapat sig en webbsida för att nå ut till en bredare kundkrets och 
ytterligare försäljning. Kläder och accessoarer med hög modegrad är en av de störst växande 
segmenten inom e-handel (Diamond 2006, s. 29-30).  
 
Kunden kan göra besparingar på kläder via internethandel då distributionen förbättrats och 
kvantiteterna kan göras större av detaljisten som nu når ut till en större kundkrets. Något som 
även blir enklare för detaljisten är inventeringen. För att kunden ska genomföra köpet behöver 
kläderna presenteras på ett bra sätt, vilket inkluderar tredimensionella och tydliga bilder samt 
beskrivning av material. I vissa fall kan dock ett välkänt varumärke vara lika viktigt som 
presentationen, då kundens igenkännande kan ge en trygghetskänsla i köpet (Yoon & Kweon 
2007, s. 150-152). 
 
Övriga aktörer inom detaljistledet 
Franchise, varuhus och outlets (Hedèn & McAndrew 2005, s. 54-60). 
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3.2 Den globala marknaden 
Dagens marknad för detaljhandeln har förändrats radikalt. Förändringen har inte bara medfört 
att företag expanderar på hemma marknaden utan att de även tar sig över till andra länders 
marknader för att nå konsumenter i andra delar av världen (Diamond 2006, sid. 18). Den nya 
teknologin har gjort globaliseringen möjlig och har påverkat hur människor förvaltar allt från 
arbete till fritidsaktiviteter. Vi lever nu i ett ”24-timmarssamhälle” som har förändrat vår 
kultur och våra utgiftsvanor, där världen verkar mindre och erbjuder bättre och bekvämare 
service (Yoon & Kweon 2007, s. 150). 
 
Små och mellanstora företag har alltid varit en viktig del av välfärd och arbeten på 
hemmamarknaden, men har betydligt mindre makt på den globala marknaden på grund av 
deras begränsade resurser (Doole & Lowe 2008, s. 145). De små och medelstora företag som 
endast vänder sig till hemmamarknaden växer oftast genom att ta marknadsandelar av andra 
företag på hemmamarknaden på grund av den begränsade marknaden (Doole & Lowe 2008, s. 
147). Små och medelstora företags utmaning är att kommunicera en uniksäljfördel till 
kunderna för att skapa sig konkurrensfördelar (Doole & Lowe 2008, s. 172). 

3.2.1 Europeisk globalisering 
Den europeiska detaljhandelns expansion är enorm då företag som har sin bas i ett specifikt 
land ofta tar sig in i andra länder. De olika länderna i Europa är relativt medvetna om 
varandras design och märken vilket leder till att en expansion till andra länder runt om i 
Europa inte blir ett allt för riskabelt steg (Diamond 2006, s. 19-20).  
  
Det finns åtskilliga anledningar till varför företag väljer att expandera utomlands. Några 
exempel är: 
 

• Resandet har nått sin höjd och attraherar oss att besöka länder över hela världen. 
Genom resandet upptäcker vi detaljister och deras produkter som inte är tillgängliga i 
vårt hemland och som vi önskar kunna handla hos även då vi kommer hem. 

• Konkurrens har orsakat att en del detaljister valt att se sig om efter nya marknader 
utomlands. Genom att äntra nya marknader kan de företag med rätt affärsidé 
expandera utan typiska problem associerade med konkurrens. 

• Produktindividualitet har alltid varit en stöttepekare för modeledande länder som 
Frankrike och Italien. Deras unika design är ofta anledningen till deras succé i andra 
länder. 

• Högre vinst är ofta en anledning till att företag söker sig utomlands. Detta på grund av 
brist på konkurrenskraftig marginal och unika produkter på hemmamarknaden 
(Diamond 2006, s. 21-22). 

• Företaget har en låg möjlighet för tillväxt på hemmamarknaden då produkterna redan 
nått mognadsgraden och därmed inte visar några tendenser till ökad vinst. Att vara 
först på den nya marknaden, då de främsta lägena fortfarande är tillgängliga, då läget 
på en butik har mycket stor betydelse. 

• Differentiering av investeringar behövs för att sprida de ekonomiska riskerna 
(Sternquist 2007, s. 9-13). 
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Expandering utomlands kan även föra med sig olika risker: 
 

• Ekonomisk flyktighet orsakar ibland oförutsägbara tillstånd över hela världen, 
exempelvis då länder devalverar sin valuta vilket leder till eventuella förändringar av 
utgifter. Grossistpriset kan därför bli dyrare än förutsagt och påverkar då även 
detaljistpriset av importen. 

• Växelkursen kan också påverka priset. Exempelvis om värdet av en valuta förändras i 
det land som varorna ska exporteras till kan den nya räntan resultera i kostnader som 
är högre än då affären bestämdes. 

• Lokal konkurrens måste noga bedömas innan företaget bestämmer sig för expandering 
utomlands. En bedömning måste göras så att produkterna i andra länder är tillräckligt 
unika och inte konkurreras ut av de inhemska produkterna (Diamond 2006, s. 22). 

 
När en producent bestämmer sig för att expandera internationellt ställs de inför en del val, vad 
gäller involverande och ekonomiskt engagemang, som måste fastsällas. Den lägsta nivån av 
involverande är att exportera varor till andra länder. Exportering kräver knappt någon risk 
men det leder även till begränsad exponering av marknaden då det ofta är en distributör som 
tar hand om detaljer av olika slag (Sternquist 2007, s. 8). 
 

3.3 Modebranschen 
Handelns sysselsättning ökade 2008 och försäljningen slog rekord trots rådande finanskris och 
lågkonjunktur. Handeln ökade i omsättning med 3,3 procent i värde och i volym med 1,3 
procent. En ökningstakt lägre än på över tio år. Vissa branscher minskade i volymer och 
antalet konkurser ökade, från 669 stycken under 2007 till 750 stycken förra året. Inom 
detaljhandeln fanns i fjol 67 000 butiker i den svenska detaljhandeln. Hälften av dessa drevs 
av ensamägare (www.di.se)1.  
 
Enligt Svensk Handel Stils Blixtindex ökade försäljningen av kläder i april i år med 2,5 
procent jämfört med samma månad föregående år. Trots det resultatet har den totala 
försäljningen av kläder minskat med 1,1 procent hittills i år (www.habit.se)2  
  
Antalet modebutiker var vid slutet av 2007 uppe i 
7352 stycken, varav de flesta blandar både dam- och 
herrkonfektion. Dambutikerna är de dominerande och 
var samma år uppe i 2428 stycken (www.habit.se)3 
 
Av de cirka 250 (2006) svenska modemärkena är 48 
procent inriktade på dammode, 11 procent på 
herrkläder och vad gäller design av både dam- och 
herrmode står de för resterande 41 procenten 
(www.modeochdesign.se)4                                                   Figur 3.2: Fördelning av modekläder2006 

 (http://www.modeochdesign.se/page.php?id=23) 

                                                
1 http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2009\05\05\335998&sectionid=undefined 
2 http://www.habit.se/iuware.aspx?pageid=1780&ssoid=101449 
3 http://www.habit.se/iuware.aspx?pageid=99816 
4 http://www.modeochdesign.se/page.php?id=23 
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Flerparten av de 250 modeföretagen är relativt unga. Då undersökningen gjordes av Mode 
Svea år 2006 var det genomsnittliga startåret 1989. Medianåldern beräknades till 7 år. Hela 34 
procent var vid undersökningstillfället 3 år eller yngre (www.modeochdesign.se)5. 
 

3.4 Scanna marknaden  
För att nå framgång som detaljist krävs rätt läge, butiksmiljö, sortiment och service. Att vara 
modedetaljist medför inte bara de vanliga problemen associerade med detaljhandeln utan de 
måste även hantera saker som snabba förändringar i mode, säsong, väder och så vidare. För 
att möta alla de problem som kan tänkas dyka upp måste majoriteten av alla modeföretag 
förbereda sig med att studera marknaden. De måste lära sig så mycket som möjligt av 
konsumentbeteende, demografiska aspekter, potentiella kunders livsstil, och vad kunderna 
kräver gällande pris, stil, kvalitet och service. Beslut måste alltså fattas gällande butiksläge, 
sortiment, marknadsföring, kundservice, personal, försäljningsmetoder och konkurrens. Varje 
område måste studeras så att de verkar på det mest vinstgivande sättet. För att fatta dessa 
beslut bör detaljisten göra någon form av research av marknadens krav (Diamond 2006, s. 97-
98).  

3.4.1 Behovet av tydliga strategier 
Ett sätt att ha kontroll över sitt varumärke är att använda sig av väl genomtänkta 
distributionsstrategier. Själva produkten är viktigare än varumärket. Ett svagt varumärke med 
oattraktiva produkter kan inte ens en riktigt bra distributionsstrategi rädda och en riktigt bra 
produkt kommer att sälja även om distributionen är ofullkomlig. För att bli lönsam gäller det 
att använda sig utav en produkt och distribution som harmoniserar med varandra. 
Distributionen måste anpassas till företaget (Parment 2005, s. 34).  
 
Uppfattningen av varumärken visar vissa likheter mellan olika länder, men det finns också 
klara skillnader. Skiljaktigheterna kan bero på olika saker så som kultur och hur olika 
uttryckssätt uppfattas (Parment 2005, s. 34-35). 

3.4.2 Varumärkets samspel med distributionsstrategierna  
För att stärka ett varumärke är det viktigt att produkten distribueras på rätt sätt, samt att de 
miljöer som kunden möter speglar varumärkets värderingar och profil. Produkten, attityden 
och marknadsföringen måste här inkluderas så att inte kommunikationen blir diffus. Om inte 
distributionskanalerna stämmer överens med varumärket kan förvirring hos konsumenterna 
uppstå. Distributionskanalen kan även hjälpa till att stärka varumärket (Parment 2005, s. 43-
44).  
 
Vid förmedling av ett varumärke är distributionskanalen central och där av bör samspelet 
mellan varumärke och detaljist tänkas igenom noggrant. Därför är det nödvändigt att matcha 
produkten och varumärket med det sätt produkterna distribueras så att kundens krav gällande 
kundservice, varumärkeshantering, produkter och tjänster tillfredsställs. För att vara säker på 
kundtillfredsställelse är det en god idé att utveckla tydliga policies. Företaget måste även se 
över vilka värden varumärket bygger på och på vilket sätt kunden och marknaden ser på 
varumärket. Alla som representerar och förmedlar varumärket är en del av, och påverkar hur, 
omvärlden uppfattar märket (Parment 2005, s. 75-76).  

                                                
5 (http://www.modeochdesign.se/page.php?id=21) 
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Figuren visar exempel på huruvida varumärket, i detta fall ett volymmärke och ett 
premiummärke, matchar distributionskanalen som fokuserat sig på kostnad eller 
differentiering.  

 
 
Volymmärke  Premiummärke 

 
     

 
       Kostnadsfokus 
 
        
 

 
 

 
      Differentierings- 
               fokus 

 
 
 
 
 

Figur 3.3: Matchning av varumärke och distribution (Parment 2005, s. 76) 
 

3.5 Push och Pull  
Ett företag kan använda sig av antingen en push- eller en pull-strategi för att få fram 
varumärkets budskap till kunderna. Vid en push-strategi ”pushar” företaget ut sin produkt 
genom distributionskanalerna till den slutgiltiga kunden. Företaget riktar sina 
marknadsaktiviteter till kanalerna som i sin tur ska få slutkunden att köpa produkten. 
Använder företaget en pull-strategi marknadsför de sig istället direkt mot slutkunden för att 
skapa en efterfrågan av produkten till detaljisterna. Det krävs här av företaget att de spenderar 
mycket tid och pengar på marknadsföring och kundinriktad reklam för att lyckas att få 
konsumenterna att dra ut produkten genom distributionskanalerna (Kotler et al. 2005, s. 744-
745). En förklarande bild av push- och pullstartegierna visas nedan. 
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Figur3.4: Push- och pullstrategier (Kotler et al. 2005, s. 744) 
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Push och pull faktorerna kan även ses som kan sporra detaljisterna till internationalisering. 
Push-faktorn drivs av den begränsade hemmamarknaden medan pull-faktorn drivs av 
möjligheterna som finns på den utländska marknaden (Moore 1996, s. 347). I figurerna nedan 
visas exempel som kan sättas i relation till de anledningar till varför företag väljer att 
expandera utomlands som vi i föregående stycke nämnt. 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 3.5: Push och pull faktorerna i relation till internationalisering (Fritt efter Moore 1996, s. 347 ) 
 
Detaljister kan vara både proaktiva och reaktiva i deras respons till både inhemsk och 
internationell marknads möjligheter. En proaktiv approach söker den internationella 
marknaden för de möjligheter de utländska marknaderna har ett erbjuda, inte på grund av den 
inhemska marknads mättnad. Restriktiv respons däremot orsakas av påtryckningar från den 
inhemska marknaden och inte för anledningar till internationella entreprenörskap (Moore 
1996, s. 347). 
 

3.6 Produktsegmentering 
Ett företag väljer i regel alltid att vidga sig till en ny marknad för att generera nya 
marknadsmöjligheter och för att öka sin försäljning av en existerande produkt. För att inte 
misslyckas på den nya marknaden är det väsentligt att man före lansering på den 
internationella marknaden identifierar vad det är man vill. I vissa fall är det inte bara en 
produkt utan en hel kultur man vill förmedla (Doole & Lowe 2008, s. 264).  
 
Vid produktsegmentering är hänsyn till de fyra p:na (produkt, pris, plats, promotion) vitalt. Ett 
passande produkterbjudande måste utvärderas och tas i hänsyn till vad det bidrar till den 
slutgiltiga produkten. Därefter bestämmer man vad som bidrar till en fulländad produkt. 
Kotler nämner tre perspektiv man bör ta i hänsyn: 
 

Produktens 
fördelar 

Det som kunderna ser möter just deras 
behov och ger dem tillfredställelse genom 
genomförande och image. 

Produktens 
attribut 

Delar som associeras till kärnprodukten, till 
exempel, paketering, styling, branding och 
specifikationer. 

Efterköp 
service 

Delar som associeras till kärnprodukten, till 
exempel, paketering, styling, branding och 
specifikationer. 

 
Figur3.6 Produkterbjudande (Fritt efter Doole & Lowe 2008, s. 268) 
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Efter produkterbjudandet blivit introducerat på den nya marknaden, bör man utvärdera och 
undersöka vilka fördelar kunden erhåller. Företaget kan då ställa sig sex frågor:  
 

• Varför har produkten utvecklats och hur kommer den att användas i det nya landet? 
• Vilka klara egenskaper har produkten? 
• Vad förväntar sig kunden av produkten? 
• Hur är produkten positionerad och vilken image kommer kunderna att uppleva den? 
• Vilket segment är förväntat att köpa produkten? Vid vilka tillfällen och för vilket 

syfte? 
• Hur passar produkten in i den totala marknaden? (Doole & Lowe 2008, s. 269) 

 

3.7 Marknadsdifferentiering  
När ett företag gör mycket reklam för sin produkt och talar väl om den, ökar kundernas 
förväntningar. Företaget måste hålla vad man lovar och gärna överträffa sig själv, med 
kvalité och service för att upprätthålla kundernas positiva inställning (Doole & Lowe 2008, s. 
270). 
 
Företaget måste kunna identifiera sina fördelar som kunden efterfrågar vid köp. Fördelen ska 
vara det som skiljer produkten från konkurrenternas. Vad produkten kan generera i vinst, 
avkastning och marknadsandel är det som analyseras innan företaget expanderar till en ny 
marknad. Företaget får sedan ta ställning till om det är värt en satsning eller ej (Doole & 
Lowe 2008, s. 271). 
 
Produkt och företags- image är kraftfulla medel för att differentiera sig på marknaden. Om 
imagen är rätt för, köper kunden oberoende pris. Ett exempel är att en dyrare parfym ses som 
mer exklusiv. Imagen gäller inte bara produkten utan även företagets värderingar. En viss 
strategi banar inte vägen för en garanterad succé. Alla idéer når inte marknaden och 
kommersiell succé. Ledningen måste vara beredd på misslyckanden och att våga ta risker 
(Doole & Lowe 2008, s. 285).  

3.7.1 Val av distributionskanaler 
Då ett varumärke använder sig av parallella distributionskanaler uppstår en konkurrens 
mellan dessa. Flerkanalsförsäljning kan då leda till negativ priskonkurrens och svag 
lönsamhet, istället för ökad försäljning och en variation av återförsäljare som erbjuder 
kunden att välja mellan bästa pris eller bästa service. Blir lönsamheten svag och 
konkurrensen för stor finns det en stor riska att detaljisten blir missnöjd med varumärket och 
inte känner lika starkt för att representera varumärket och dess produkter på ett lika bra sätt 
som om återförsäljaren varit nöjd (Parment 2005, s. 78).  
  
Det kan finnas flera anledningar som hämmar möjligheterna att välja distributionskanaler. 
Om producenten exempelvis inte har tillräckligt starkt varumärke, produkter och villkor blir 
det istället detaljisten som tar makten och kanske till och med väljer bort varumärkets 
produkter för att istället ta in ett annat märke (Parment 2005, s. 78).  
 
Producenten bör välja de distributionskanaler som uppfyller kraven bäst. Bäst resultat fås då 
de båda parterna delar värderingar och sättet att se på hur produkterna ska marknadsföras 
eftersom det då skapas en samstämd helhet och marknadsaktiviteterna leder till samma 
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respons hos kunderna. Detaljisten kan här ses som en förlängd arm av producenten (Parment 
2005, s. 78). 

3.7.2 Ökat fokus på varumärken och immateriella värden 
Det har blivit allt viktigare för konsumenten att uttrycka sig med hjälp av materiella ting. 
Varumärken och andra materiella värden såsom köparens vilja och behov av att visa 
omvärlden sin livsstil och status har blivit viktigare vid valet av produkt (Parment 2005, s. 6).  

3.7.3 Standardisering av återförsäljarmiljöer 
En önskan finns alltid hos producenten om att få bestämma miljön i de butiker där 
produkterna ska säljas. Detta för att sätta varumärkets prägel på butikens utformning och även 
för att kunderna i varje butik ska möta en liknande miljö. Nödvändigt är att ha kontroll över 
hur varumärket förmedlas för att kunna stärka det på bästa sätt. Detaljisterna kan sätta sig 
emot dessa önskemål om att påverka butiksmiljön då de har sina egna tankar och åsikter om 
hur de vill utforma butiksmiljön och exponera varorna. Dock visar trenderna på att det går 
mot en ökad standardisering av butiksmiljöer och därmed en minskning av detaljistens frihet. 
Detta kan leda till problem då de lokala behoven inte tillfredsställs på bästa möjliga sätt 
(Parment 2005, s. 10)  
 

3.8 Konsumentbeteende  
Motiven som får konsumenten att agera och reagera på ett visst sätt kan enligt Diamond delas 
upp i tre olika kategorier: rationella, emotionella och kundservice (Diamond 2006, s. 72). 
Genom att studera konsumentens köpkriterier görs det möjligt att försöka förstå vikten av det 
emotionella innehållet då företaget väjer distributionsstrategier. Ty de emotionella 
köpkriterierna har idag allt mer betydelse vid konsumentens köpbeslut och det är även mer 
accepterat att låta emotionella faktorer styra ett köp. Olika kundgrupper har olika köpkriterier 
och genom att känna till dessa kan konkurrensfördelar skapas (Parment 2005, s. 18).  

3.8.1 Rationella motiv 
Rationella köpkriterier underlättar och minskar risker för kunden. Hit hör exempelvis 
öppettider, ev. hemkörning, installation och support (Parment 2005, s. 18). Kunder som tar 
hänsyn till faktorer som pris, skötsel, serviceförmåga, praktisk användning, garanti och 
säkerhet är rationella då de fattar sina beslut. Rationella motiv spelar speciellt roll då kunden 
har dålig ekonomi och de måste se till att först och främst tillfredställa sina dagliga behov. 
Detta är speciellt viktigt vad gäller modevaror eftersom de inte är nödvändigheter för 
konsumenten (Diamond 2006, s. 72). Även tilläggstjänster som underlättar för kundens 
användande av produkten ses som rationella köpkriterier och fås till ett högre inköpspris 
(Parment 2005, s. 18).  

3.8.2 Emotionella motiv 
De kunder som strävar efter att uppnå prestige, status, romantik och social acceptans är 
emotionellt drivna (Diamond 2006, s. 73). Vad gäller de emotionella köpkriterier handlar det 
om att produkten eller varumärket förmedlar en känsla av tillfredsställelse och stolthet hos 
kunden. Emotionella köpkriterier är ofta vaga och svårdefinierade, det går inte riktigt att 
förklara varför man gillar en viss typ av produkt. Vid dessa ett köptillfälle där de emotionella 
köpkriterierna styr är det vanligt att konsumenten försöker övertala sig själv att även rationella 
köpkriterier spelar in (Parment 2005, s. 18). Många modevaror finns ute på marknaden bara 
för att attrahera kunden emotionellt. Exempel på detta är couture kreationer från Frankrike 
och Italien som bär märken så som Chanel, Armani och Louis Vuitton. Det finns många 
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lågprisalternativ till dessa varor men de kan inte erövra modeentusiaster eftersom det 
prestigefyllda märket saknas (Diamond 2006, s. 73). Att iscensätta upplevelsen handlar inte 
om att underhålla kunderna, utan om att engagera dem (Pine & Gillmore 1999, s. 30). 

3.8.3 Kundservice motivet 
Konsumenterna har idag en mängd olika distributionskanaler att välja bland då de ska 
inhandla sina modevaror. Faktorerna som motiverar kunden till att konsumera hos en viss 
återförsäljare inkluderar service, försäljningskännedom, möjlighet till personlig shopping, 
förmåner och sortimentet. Ju fler av dessa faktorer detaljisten erbjuder desto större 
sannolikhet är det att kunden kommer att återvända för kommande behov. Tar ett företag vara 
på dessa faktorer kommer kunderna att veta precis vad de har att förvänta sig vid ett besök i 
butiken/butikerna eller då de handlar via internet eller katalog (Diamond 2006, s. 73).  
 

3.9 Modekonsumenten 
Förmågan att förstå sina kunders behov och att erbjuda rätt produkt som tillfredsställer 
behovet är nyckeln till framgång hos modedetaljister. Att välja varor utan att ha fastsällt 
konsumenternas behov resultera nästa alltid i ett överflöd av osålda varor och förluster för 
företaget. Modebranschen är i hög grad en bransch där valet av produkter är både komplext 
och spelar en mycket stor roll. Med tillverkare och designers som hela tiden introducerar nya 
produkter som kunderna snabbt tröttnar på är det svårt att välja ut rätt varor som kommer att 
sälja bra och ge vinst. Vilka färger som ska användas till olika produkter ändras inte snabbare 
och mer drastiskt hos några andra varor än bland kläder och accessoarer (Diamond 2006, s. 
71). 
 
Som vi tidigare nämn är det en mängd olika faktorer som spelar in för att ett företag ska göra 
lönsamma affärer. I modebranschen där konkurrens är hård och kunderna ställer höga krav 
gäller det även att förstå motiven till varför kunden handlar modevaror och hur företaget ska 
attrahera målmarknaden och få dem som befinner sig i den att spendera (Diamond 2006, s. 
71-72).  
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 



 19 

4. Empiri 
I kapitlet som följer presenterar vi resultatet från vår fältstudie i Budapest där vi utförde 
intervjuer med OurStyles designers, samt en beskrivning och sammanställning av den respons 
vi har fått in av de utvalda detaljisterna i Göteborg. 

4.1 Intervjuer med designers 
Under vecka 16 åkte vi ner till Budapest för att träffa och intervjua OurStyles designers. 
OurStyles drivis idag av Dora Henger som har startat PR-byrån för att hjälpa de nyetablerade 
ungerska designerna att nå ut med sin design. Dora kontaktade oss via Textilhögskolan lagom 
tills vi skulle lämna in vår ämnesspecifikation. Vi nappade snabbt på Doras förslag på 
uppsatsämne, som tagit flera vändningar under uppsatsens gång.  
 
Väl nere i Budapest blev vi mycket bra omhändertagna och guidade runt till de olika 
designernas showrooms av Dora. Planen var att genomföra strukturerade till halvstrukturerade 
intervjuer med designerna, men de resulterade i långa, intressanta och ostrukturerade 
intervjuer. Alla designers, utom Pazicski, hade goda kunskaper i det engelska språket. Vid 
Pazicskis intervju hade vi Henger som tolk. 
 
Vårt material till empirin är insamlat vid intervjutillfällena, intryck vi fått i designernas 
showroom, samt samtal och observationer vid sociala tillställningar.  

4.1.1 Pazicski  
Miklos Pazicski lanserade sitt märke efter att han avslutat sina studier på MOME (Moholy-
Nagy University of Art and Design Budapest). Till att börja med sysslade han med 
skräddarsydda plagg, själva märket har funnits i två år. En butik i Budapest öppnades i 
oktober 2008. Pazicski ogillar nutidens simpla funktionalism och betonar istället en 
kombination av de senaste trenderna och feminina siluetter på ett bärbart sätt. 
Karakteriserande är samspelet mellan det nostalgiska och traditionella skärningar samt 
egentolkade trender. Först och främst strävar Pazicski efter harmoni men även efter 
nyskapande och tidlöshet på samma gång. Klassiska former och material används och görs 
speciella så att det känns nytt. Han vill skapa kläder som håller mer än en säsong, både 
kvalitets- och stilmässigt sett till en mogen, feminin och kurvig kvinna. Pazicskis kund är en 
mogen kvinna från 25 årsåldern och uppåt. De flesta är runt 30 år och tjänar bra med pengar. 
Många av kunderna bor i Budapest men har inte sitt ursprung i Ungern. 
 
Tygerna köps främst in från Italien och plaggen tillverkas i Ungern. I dagens kollektion finns 
cirka 20 pieces, men en önskan om fler plagg och även fler tillverkare finns. Trots produktion 
i liten skala är det humana priser på plaggen, han är dock den av de fyra designer som vi 
undersökt som har högst priser. Vill kunden ha ändringar i plagget eller ett plagg i annan 
färgställning går detta att ordna. 
 
Marknadsföringen vill Pazicski ska arbetas fram så att han når ut till den specifika 
målgruppen och är därför försiktig över var märket figurerar. Just nu tycker Pazicski att det är 
”fel” tidningar som visar hans plagg, de når inte ut till hans målgrupp. En av anledningar till 
öppningen av butiken var att få en stabil bas och lättare för kunden att hitta märket. 
 
Pazicski vill egentligen inte ta sig utomlands förrän märket är helt färdigt och har en stabil bas 
i Ungern. Han skulle även nöja sig med att stanna på hemmamarknaden men är medveten om 
att den marknaden inte är tillräckligt stor. Idag säljer Pazicski i en butik i Stockholm och även 
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i Paris. Blir det aktuellt med en större expandering utomlands vill han ha en pr-konsult eller 
agent som är med i processen. Typ av butiker som är aktuella att sälja i, vid en eventuell 
expansion, är små butiker med nära kundkontakt. Konkurrent, på den internationella 
marknaden, är Paul Ka från Frankrike. 

4.1.2 Je Suis Belle 
Dalma Dévényi and Tibi Kiss träffades då de studerade på MOME (Moholy-Nagy University 
of Art and Design Budapest) och startade Je Suis Belle 2005 som ett examensarbete. Je Suis 
Belles stil är casual, elegant och lekfull på samma gång då de vill skapa intelligent mode. 
Inspirerade av historiskt mode och omvärlden skapas kläder för att passa en ung och modern 
kvinnas livsstil. Detta görs genom spegling av tidigare stereotyper för att åstadkomma en 
image som leder mode genom en progressiv gräns och som lägger stor vikt på att harmonisera 
form, stil och linjer. Kläder är designade för en självsäker och självständig kvinna som är stolt 
över sin stil. En kvinna som lägger vikt på att uttrycka sin originalitet i vardagen. Med deras 
uttrycksfulla och innovativa snitt bryter och omorganiserar de klichéer till att skapa kläder 
med klassisk originalitet. 
 
I Ungern är Je Suis Belle ett relativt välkänt varumärke då det kom på en tredje eller fjärde 
plats av välkända ungerska klädmärken i en undersökning på hemmamarknaden. Dock är det 
inte så många som bär deras kläder då de flesta av de som känner till märket är yngre och inte 
har råd till att köpa plaggen. De kunder som köper plaggen i Ungern är en 25-40 årig 
singelkvinna som arbetar med reklam eller konst samt tjänar relativt bra med pengar. I de 
butiker som de säljer i utomlands finns bara en kontakt med ägarna av butikerna och det är 
därför svårt att uppskatta vilken typ av kunder som handlar där men Je Suis Belle tror att 
ålderssegmentet här är något vidare, 18-50 år, då de är mer medvetna utomlands. 
 
Till sin vår/sommar -09 kollektionen finns 30-35 pieces i olika material och färger. Siffran har 
dock minskats till höst/vinter -09 då kollektionen istället består av 25-30 pieces. Ju Suis Belle 
tillverkar alla sina plagg i Ungern. 
 
För att locka kunder användes olika marknadsföringsknep såsom modevisningar och private 
sales. De har även samlat in e-postadresser till personer som de tycker kan representera deras 
märke. Till dessa skickas personliga e-post samt inbjudningar till fester där de bjuder på olika 
prylar och tilltugg med deras logga på. Varumärket har även möjlighet att annonsera i olika 
ungerska magasin vilket väljs bort då de konsumenter som de vill åt inte läser den typ av 
tidningar.  
 
Je Suis Belle är medvetna om att de måste se till så att de passar in på den utländska 
marknaden för att lyckas där, vilket de i viss mån redan gjort då de idag säljer i enstaka 
städer/butiker i Schweiz, Italien och Tyskland. De tror även att den utländska marknaden är 
mättad på butiker som H&M och Zara och att det därför är lättare att ta sig in och skapa 
konkurrensfördelar på. Marknader som de skulle vara intresserade av att etablera sig på är 
Skandinavien, Japan och eventuellt USA, men då måste plaggen bli billigare och även 
producera större orders, något de helst vill undvika. Designerna har idag ingen PR-byrå 
utomlands eftersom det är för dyrt men letar efter agenter eller dylikt. Innan de ger sig ut på 
den utländska marknaden vill även de styrka sitt märke på den ungerska marknaden. 

4.1.3 Ahn-Tuan 
Ahn-Tuan har sitt ursprung i Vietnam, men flyttade med sin familj till Budapest vid 7 års 
ålder. Han har under de senaste 7 åren studerat, från och till, vid Budapest designskola 
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MOME med inriktning läder och är nu inne på sitt sista år. Rita Trömböczky upptäckte Ahn-
Tuan för 2,5 år sedan, hon såg hans enorma talang och erbjöd sig att representera honom som 
varumärke och person. Varumärket karaktäriseras av att han har en egen stil och ser sina verk 
som unika. Fokus ligger på accessoarer och som är high end. Ahn-Tuan designar och syr även 
kläder men de tillverkas enbart i syftet att presentera accessoarerna på rätt sätt vid exempelvis 
en reklamkampanj. Allt från en blomma till en stol kan vara inspiration till kollektionerna, 
men mycket av inspirationen samlas in på resor bland annat till urstammar i Asien där han 
studerat och hänförts av deras skickliga hantverk. 
 
Ahn-Tuans produkter ska ses som exklusiva, men inte jämföras med Louis Vuitton, med flera, 
utan vara ett alternativ till dem, mer som ett ”subkultur-märke”. Kollektionerna ska enlig 
Ahn-Tuan själv vara ”high end, keep it simple and understandable”. Genom kollektionerna 
vill han uttrycka sig själv och det som finns i hans sinne just för stunden, inte ”pusha ut” för 
mycket. Den typiska kunden är 20-40 år, varav 30 procent är “konstmänniskor”.  
 
Allt Ahn-Tuan säljer är handgjort och det mesta av honom själv. Varje kollektion bygger 
ungefär på 30 piece och alla produkter kan skräddarsys efter kundens önskemål. Ahn-Tuan 
tycker det är viktigt med service och vill ha en personlig kontakt med varje kund. 
 
Marknadskommunikationen hos Ahn-Tuan sker idag via annonser i magasin. 
Marknadsföringen sker dock relativt planlöst och har många gånger löst sig med hjälp av ren 
tur samt att han omgivit sig med ”rätt” människor. Vissa väskor har till exempel tagits in till 
butiker bara genom att butiksägaren har sett någon bära dem. Ahn-Tuan försöker alltid hitta 
en lösning för att kunderna ska känna igen hans verk därför arbetar han mycket med ytor som 
gemensam nämnare för kollektionerna istället för att låta loggan tala. Han påpekar även starkt 
hur viktigt det är med personen bakom märket. 
 
En etablering på andra marknader är just nu ett sekundärt mål då även Ahn-Tuan först vill nå 
en stabilitet på en ungerska marknaden. Mode i Ungern har enligt honom tagit fart bara de 
senaste åren och det finns därför fortfarande chanser till att växa på den inhemska marknaden. 
Butiker för framtida etableringar ska inte ligga i de mest centrala och kommersiella delarna i 
en stad. Maris i Paris, ger han som ett exempel på den del av en stad som han vill att butiken 
ska finnas. Butiken i sig måste ha en egen stil, men inte en speciell stil, någon typ av känsla 
ska även förmedlas. 

4.1.4 Nanushka 
Szandra Sandor tog sitt barndoms smeknamn Nanushka då hon skapade sitt varumärke. Hon 
har alltid velat jobba med kläder, men flyttade till London för att studera ekonomi. I London 
kände Sandor dock sitt kall till kläder och design, vilket ledde henne till att studera lösa kurser 
inom design och sömnad. Idag finns Nanushkas showroom i de lokaler som hennes mamma 
tidigare bedrev sin verksamhet. 2005 startades märket Nanushka officiellt. 
 
Märket innehar inte något speciellt tema utan är en reflektion av det humör Sandor är på. Fyra 
saker som beskriver kollektionerna som alltid hålls fast vid är dock: ”Playfullness, tradition, 
comfort and function”, trots att allt inte återfinns i varje plagg. Kläderna ska vara bärbara och 
lätta att använda och kollektionerna bygger på färgerna vitt, grått och svart, med två pop-
färger varje säsong. Nanushka ser sig själv, tillsammans med OurStyles designers, som en del 
av den nya ungerska generationen designers, vilka inte kände varandra från början, men 
startade sina varumärken vid ungefär samma tidpunkt. Enligt Sandor finns inte den typiska 
kunden utan publiken skiljer sig stort. Kläderna ligger dock i lite högre prisklass än vad 
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ungrarna är vana vid, vilket gör att de inte kan köpas av alla som vill. Medelåldern är runt 25-
35 år, vilket antagligen beror på priserna. Unga gillar designen, men tycker att det är för dyrt, 
dock tror många Nanushkas kläder är dyrare än vad de faktiskt är. 
 
Även Nanushka har all produktion i Ungern, där vissa av plaggen tillverkas på samma fabrik 
som Tiger tidigare haft delar av sin tillverkning. Alla prover sys dock upp i lokalen bredvid 
showroomet i Budapest. Inget exakt antal pieces i kollektionerna finns utan det är olika 
kvantitet av varje plagg. 
 
Nanushka betalar för annonser i en Ungersk tidning men mestadels är det intressenterna själva 
som tar kontakt och vill annonsera. En amerikansk distributör har ansvar för vilka butiker som 
de ska sälja i på den amerikanska marknaden, det finns dock vissa önskemål från varumärket 
själva. Den image Nanushka har idag är Sandor nöjd med, men hon skulle vilja få in fler 
strategier för att etablera sig, eftersom det idag bara har flutit på trots att det inte funnits några 
tydliga mål att följa. Även vad gäller PR-byråer så är det inte Nanushka som tar kontakt med 
dem, utan de som är intresserade tar kontakt med Nanushka. 
 
Idag finns Nanushka i Japan, Barcelona, Helsingfors, USA, Danmark och Paris. Hon ser det 
som mest passande att jobba med en agent som hittar och sköter kontakter vid försäljning i 
andra länder. Nanushkas kläderna beblandas ibland med Stella McCartney och andra stora 
märken i de varuhus där märket säljs. Sandor vill sälja sina kläder i multistore, inte high 
fashion, men ändå i speciella butiker då hon är mån om att inte förlora “the miracle”. Priserna 
ligger i högre mellanprissegmentet, vilket just nu känns lite för dyrt då hon vill fortsätta att 
vara ett ungt designermärke. Sandor ser att det behövs en interaktion i Ungern och att man här 
ser på designers på ett annat sätt än vad man gör i andra länder. Hon ger exempel på 
Londonbor som hon inte tycker bryr sig lika mycket om vad folk har på sig, alla är fria att 
utrycka sig som de vill. Dock är den nya generationen i Ungern mer öppen och börjar tänka 
mer internationellt. 
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4.1.5 Sammanställning av designerna 
 
  Pazicski Je Suis Belle Ahn-Tuan Nanushka 
 
Bakgrund 

Lanserade sitt 
märke efter 
avslutade studier. 
Öppnade butik 
2008 . 

Startade 2005 
som ett 
examensarbete. 

”Upptäcktes” för 
2,5 år sedan. 

Startades 
officiellt 2005. 

 
Varumärke 

Kombinerar de 
senaste trenderna 
och feminina 
siluetter på ett 
bärbart sätt. 

Casual, elegant 
och lekfullt. Vill 
skapa intelligent 
mode. 

”High end, keep it 
simple and 
understandable”. 

”Playfullness, 
tradition, comfort 
and function”. 

 
Kundkännedom 

Kvinnor runt 30 
år som tjänar bra 
med pengar. 

25-40 årig 
singelkvinna som 
arbetar med 
reklam eller konst 
samt tjänar 
relativt bra med 
pengar. 

Den typiska 
kunden är 20-40 år, 
varav 30 procent är 
“konstmänniskor”. 

Ingen typisk 
kund men 
medelåldern är 
runt 25-35 år. 

 
Produktion 

Tyger från Italien 
och produktion i 
Ungern. Går att 
få skräddarsydda 
plagg. 

Je Suis Belle 
tillverkar alla sina 
plagg i Ungern. 

Handgjort och det 
mesta av honom 
själv. Alla 
produkter kan 
skräddarsys. 

Produktion i 
Ungern. Alla 
prover sys upp i 
lokalen bredvid 
showroomet. 

 
Marknadskommunikation 

Vill nå ut till den 
specifika 
målgruppen. 
Öppning av 
butik. 

Modevisningar, 
fester och private 
sales. 

Annonser i 
magasin. Relativt 
planlöst. 

Annonser i 
tidningar. Nöjd 
med nuvarande 
image men vill 
rätta sig efter fler 
strategier. 

 
Internationell expansion 

Vill egentligen 
inte ta sig 
utomlands förrän 
märket är helt 
färdigt men 
medveten om att 
den marknaden 
inte är tillräckligt 
stor. Vill sälja i 
små butiker med 
nära kundkontakt. 

Vill först styrka 
sitt märke på den 
ungerska 
marknaden 
Marknader som 
dock skulle vara 
intressanta av är 
Skandinavien, 
Japan och 
eventuellt USA. 

Sekundärt mål, vill 
först nå en 
stabilitet på en 
ungerska 
marknaden. Vill 
inte sälja i de mest 
kommersiella 
delarna av en stad. 
Butiken måste ha 
en egen stil, någon 
typ av känsla ska 
även förmedlas. 

Finns idag i 
Japan, Barcelona, 
Helsingfors, 
USA, Danmark 
och Paris. vill 
sälja i 
multistores, 
speciella butiker 
där “the miracle” 
inte mists. 
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4.2 Respondens från utvalda butiker i Göteborg 
Efter att ha intervjuat designerna samt studerat vilken typ av detaljister de använder sig utav i 
Budapest fick vi lite mer vetskap om vart och i vilka butiker som de ville sälja sina kläder. Vi 
granskade där efter vår hemma marknad, Göteborg, på lämpliga butiker att introducera 
märkena i och fick fram nio butiker som vi besökt, skickat e-post och ringt till. Vårt mål var 
att få svar på om de ungerska designerna skulle passa in i deras butikskoncept och 
varför/varför inte? Väl i butikerna fick vi ett bra bemötande där personalen verkade mycket 
intresserade. Svarsfrekvensen från de, var dock mycket lägre. Efter mycket tjat och 
påminnelser har vi kunnat samla in svar från fyra butiker. 

4.2.1 Scout 
Butiken Scout beskriver sig på sin hemsida som: Scout is an independent store based in 
Gothenburg, Sweden. Since 2004 we have been offering carefully selected pieces from 
independent contemporary designers, many of them previously unavailable in Gothenburg 
(www.scoutthestore.se)6.  
 
Scout ligger på Erik Dahlbergsgatan i Vasastan, Göteborg, lite avsides från den mest centrala 
shoppingen. Butiken öppnade även en e-shop under våren 2009.  
 
Vi har via besök och e-post varit i kontakt med ägaren av Scout. Butiksägaren säger att hon 
alltid håller ögonen öppna efter något nytt och spännande att erbjuda sina kunder. I dagsläget 
är de dock mycket försiktiga med att ta in nya varumärken och har för tillfället redan en lång 
önskelista på potentiella varumärken som hon vill ta in på sikt. De av OurStyles designers 
som hon fastnade mest för var dock Nanushka. 

4.2.2 EFFE 
EFFEs butik ligger på Västra Hamngatan i Göteborg. Butiken har nära till annan shopping 
och caféer. EFFE beskriver sig på sin hemsida som: EFFE är en härlig klädbutik som ligger i 
Göteborg och nu även en e-shop. På EFFE hittar du handplockat mode från lokala, 
skandinaviska och internationella designers. Vi har ett stort hjärta för designers som inte är så 
etablerade på marknaden men även för de designers som har sin speciella stil över sina plagg 
och en av dem är absolut franska Manoush. Hos oss hittar du plagg som vi är exklusivt 
ensamma om i hela landet, men vi erbjuder även stora namn så som Malene Birger. Varmt 
välkomna till butiken och på effe.se (www.effe.jetshop.se)7. 
 
På EFFE har vi endast kontaktat via e-post där vi snabbt fick svaret att ingen av OurStyles 
designers passar in på deras koncept. 

4.2.3 Fever 
Fever ligger på KarlGustavsgatan i Göteborg, bredvid flera butiker och caféer. På Fevers 
hemsida beskriver tidningen Café Fever som “Fingertoppskänsligt utvalt sortiment i en 
extremt behaglig miljö. Det finns ingenstans vi hellre frossar i snygg streetwear och svenskt 
spjutspetsmode än här”. Så löd juryns motivering när Fever utseddes till “årets butik” 2006 
(www.fever.se)8. 
 

                                                
6 http://www.scoutthestore.se/en/page/contact.php 
7 http://effe.jetshop.se/default.aspx 
8 http://shop.fever.se/system/content/html.asp?p=about 
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Fever har vi besökt och kontaktat via e-post. På plats i butiken hade vi turen att få en 
pratstund med butiksägaren som då hade sett vårt utskick på e-posten, men inte tagit sig tid att 
svara. Ägaren tyckte att alla designers hade fina kläder, men berättade samtidigt att den 
svenska marknaden och framförallt Göteborgsmarknad inte var så mottaglig för okända 
designers. Svenskarna är, enligt butiksägaren, relativt nöjda och tillfreds med det utbudet av 
märken som finns idag. Han såg det även som att OurStyles designers nackdel var att de har 
sin verksamhet i Ungern, då ett till exempel franskt märke lättare blir mottaget på marknaden, 
just för att det är franskt. Något som förespråkade att fler märken kan tas in till Fever var att 
han nyligen öppnat en e-shop, vilken har en bredare kundkrets, med 60 procent av kunderna 
lokaliserade utomlands. Den rådande konjunkturen gör det dock inte lättare att våga satsa på 
något nytt. 

4.2.4 NK Designers 
NK är ett av Sveriges största varuhus och finns i Göteborg och Stockholm. Varuhuset har en 
blandning av egna butiker med ett blandat sortiment och självständiga butiker med ett 
varumärke. På NK Designers hyllas svenska och internationella designers som Alexander 
McQueen/McQ, Sonia från Sonia Rykiel, Dagmar, Whyred, Acne, Hunky Dory och Odd 
Molly. På avdelningen finns även ett brett sortiment av jeans från märken som Black Gold 
Diesel, Nolita, J Brand och 18th Amendment (www.nk.se)9. 
 
På NK Designers i Göteborg har vi kontaktat ett kvinnligt butiksbiträde som har jobbat på NK 
Designers i ett år och i butik i fem år. Expediten har granskat märkena genom de utskick som 
vi gjort och sett på varje designers hemsida. Även hon har dock skrivit sin uppsats för 
OurStyles, men har försökt att ge en objektiv bild som om hon inte har sett märkena förr. Hon 
har heller inte sett till det faktum att NK Designers håller på att dra ned på antal varumärken 
eftersom de har haft alldeles för många en tid och egentligen inte har plats för några fler för 
tillfället. Svaren är utifrån om hon tycker att designerna passar in i konceptet eller på NK över 
huvud taget. Affärsbiträdet har kommenterat OurStyles designers var och en för sig.  
 
Enligt expediten är Pazicskis design är kvinnlig och tycker att den känns riktad till en trendig 
kvinna i karriären. Med det sagt tror hon att hans stil skulle passa in på NK Designers och 
tillföra något nytt till sortimentet. På avdelningen finns en blandning av svenska och 
utländska designers. Några av märkena är Acne, Whyred, Stylein, vilket representerar en lite 
yngre målgrupp. Andra märken som Odd Molly, D&G, Dq^2 och Marlene Birger möter den 
lite äldre målgruppen. Biträdet tror att därför att Pazicski kan tillföra en elegans och lekfullhet 
till denna kategori, av den anledningen att han riktar sig till den lite äldre modemedvetna 
kvinnan. Sett till hela NK tror expediten även att Pazicskis design skulle passa in på 
avdelningen NK Mode. 
 
När butiksbiträdet sett på Je Suis Belles design ser hon att design är ungdomlig och har en 
lekfull twist som skulle passa in i konceptet på NK Designers. Kollektionerna hon sett på 
hemsidan tycker hon har potential men känns varierande i ”designgrad”. Hon tycker att det 
känns som att de fortfarande söker sin specifika nisch. Talangen och potential ser hon dock 
tydlig, men behöver hitta sig själva lite klarare innan de tar sig in på NK Designers.  
 
Eftersom expediten inte arbetar som inköpare har hon ingen erfarenhet av hur svårt det är att 
introducera ett nytt väsk- varumärke i den prisklass som hon ser att det handlar om. Biträdet 

                                                
9 http://www.nk.se/templates/default.aspx?id=111 
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gillar designen och är övertygad om att väskorna skulle vara åtråvärda för många. Hon 
ifrågasätter dock göteborgarnas köpkraft på så pass dyra väskor från ett ännu okänt märke. 
Eventuellt är det mer intressant att i första hand presentera väskorna i Stockholm. Annars ser 
hon att kombination av genuint hantverk och spännande design som Ahn-Tuan står för känns 
annars helt rätt på NK, men att NK Designers eventuellt är inte rätt forum, utan väskbutiken 
på gatuplan skulle kanske passa bättre. Butiksbiträdet påpekar även att allt handlar om plats, 
försäljning och konkurrens och inte om hur fina sakerna är. Hon tror att en 
introduktionsperiod och ”prövotid” skulle vara nödvändig, men att Ahn-Tuan är tillverkar 
väskor som är i klass med vad NK representerar är helt klart.  
 
Expediten ser Nanushkas design som mer sportig än de andra märkena och ganska enkel, 
vilket också gör det till det märket som mest liknar den svenska designen. Av den 
anledningen tror affärsbiträdet minst på Nanushka. Hon tror att svensken föredrar de svenska 
märkena före Nanushka och tror inte att kläderna skulle tillföra tillräckligt mycket mot de 
märken som inte redan finns representerat hos NK designers.  
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5. Analys 
I kapitel fem analyserar vi OurStyles designers och de utvalda detaljisterna. Vi kopplar här 
samman empirin med den teoretiska referensramen. Texten har vi valt att disponera i 
avsnitten Detaljhandeln, Den Globala Marknaden, Modebranschen, Scanna Marknaden, 
Strategier, Distributionskanaler och Konsumenten. 

5.1 Detaljhandeln 
Utifrån våra intervjuer med OurStyles designer fick vi fram att de detaljister som designerna 
var intresserade att sälja sina kläder hos främst var varuhus och fristående butiker. Fristående 
butiker är traditionella småbutiker där butikerna själva bestämmer vilket sortiment, vilken 
profil och till vilken målgrupp de vänder sig. För en fristående butik är det enormt viktigt att 
hitta ett unikt koncept för att överleva på marknaden (Hedèn & McAndrew 2005, s. 54-60).  
 
Samtliga detaljister som vi fått respons ifrån, förutom NK Designers, finns inom gruppen 
fristående butiker och de har alla även en e-shop vilken är relativt nystartad. Nanushka är den 
designern som tydligast beskriver små butiker som en självklar detaljist, men är samtidigt den 
av de fyra designerna som säljer mest kläder på den globala marknaden, framförallt i stora 
varuhus. Hon är också den designer som påpekar att det är viktigt att inte förlora ”The 
Miracle”, vilket är något som vi uppfattar som en dröm om att vara lite svår tillgänglig. Vi 
kan här konstatera att Nanuskas önskemål om butiker motsäger den verklighet hon befinner 
sig i idag. Alla designerna beskriver dock samma sak, när det kommer till butikspresentation 
– att de vill finnas i en butik som förmedlar en känsla. Butikerna som vi varit i kontakt med på 
har alla sin egen nisch och fyller sin funktion på Göteborgs modemarknad. Vi ser att deras e-
shoppar gör att de når ut till en större kundkrets vilket i sin tur kan göra att de vågar satsa lite 
mer på mindre välkända varumärken, något som borde gynna OurStyles designers. Viktig är 
dock att kläderna blir presenterade på rätt sätt även här. 
 
Aronsson på Fever kommenterar dock att Göteborgsmarknaden inte är mottaglig mot nya 
märken och att Sverige inte alls håller samma modeanda som bara för ett par år sedan, då hela 
världens modeelit besökte Stockholms Fashion Week. Tre av fyra butiker ansåg även kläderna 
vara intressanta och skulle passa in på dess sortiment, men att den rådande konjunkturen inte 
tillåter ”osäkra kort” hos en sårbar fristående butik. Kanske är det så att Göteborgs detaljister 
är för sårbara om kläderna inte garanterar en succé, samt att de svenska märken som butikerna 
redan erhåller är för starka och där med sätter stopp för OurStyles designers på 
modemarknaden.  
 

5.2 Den globala marknaden 
Detaljhandeln idag skiljer sig mycket mot hur den var bara för tio år sedan. Förändringen har 
inte bara medfört att företag expanderar på hemma marknaden utan att de även tar sig över till 
andra länders marknader för att nå konsumenter i andra delar av världen (Diamond 2006, s. 
18). OurStyles designers har alla en ambition att så småningom etablera sig vidare till andra 
marknader, men deras viktigaste mål i nu läget är att bli starka och få en stabil grund på 
hemmamarknaden i Ungern. Vi anser dock att Ungern inte bör vara OurStyles designers 
primära mål då ungrarna inte är redo för att köpa kläder i det prissegment som OurStyles 
designers befinner sig i. Efter de svar vi fått av butikerna i Göteborg, ställer vi oss dock 
frågande till om Göteborg dagsläget inte heller är redo. 
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Som Yoon och Kweon (2007) påpekar lever nu i ett ”24-timmarssamhälle” som har förändrat 
vår kultur och våra utgiftsvanor, där världen verkar mindre samt erbjuder bättre och 
bekvämare service (Yoon & Kweon 2007, s. 150). E-shoppar gör det mycket lättare för 
designerna att nå ut till en större kundkrets och kanske också en chans att hålla lägre priser. 
En nackdel med den nya teknologin för designerna är att kunder och detaljister runt om i 
världen kan jämföra priser, vilket kan göra det svårt att acceptera högre priser för en annan 
marknad. Växelkursen kan också påverka priset. Diamond (2006) säger att om exempelvis 
värdet av en valuta förändras i det land som varorna ska exporteras till kan den nya räntan 
resultera i kostnader som är högre än då affären bestämdes (Diamond 2006, s. 22). 
 
Små och medelstora företag som endast vänder sig till hemmamarknaden växer oftast genom 
att ta marknadsandelar av andra företag på hemmamarknaden på grund av den begränsade 
marknaden (Doole & Lowe 2008, s. 147). Alla OurStyles designers påpekar dock att de inte 
ser varandra som konkurrenter och Ahn-Tuan kommenterar att mode just börjat på riktigt i 
Ungern. Då vi frågat designerna om vilka deras konkurrenter är har det inte nämnt varandra, 
trots att de enlig oss ligger inom samma modegrad, kundkrets och har snarlikt prissegment. Vi 
ser på så sätt inte att designerna tar marknadsandelar av varandra. Små och medelstora 
företags utmaning är att kommunicera en unik säljfördel till kunderna för att skapa sig 
konkurrensfördelar (Doole & Lowe, 2008 s. 172). En annan anledning till att designerna inte 
ser varandra som konkurrenter kan vara att de inte har någon ordentlig insikt i vem eller vilka 
som faktiskt är deras konkurrenter. På den göteborgska modescenen hade OurStyles designers 
utmärkt sig genom att de är nya spännande märken, vilket även kan ha en förmåga att 
skrämma bort kunder. Vi hoppas dock att det ska kunna vändas till en unik fördel. Ahn-Tuan 
och Pazicskis tillåter kunder att specialbeställa kläder och accessoarer efter eget önskemål, 
vilket bör ses som en stor unik säljfördel. Vi ställer oss dock frågande till om designerna 
skulle kunna erbjuda kunden skräddarsytt även på Göteborgska marknaden. 
  
Aronsson på Fever tror att en designer med sin bas i Italien eller Frankrike hade haft det 
lättare att ta sig in på en ny marknad och att kunden litar mer på plaggets kvalité och 
modegrad, bara på grund av dess ursprung. Diamond (2006) beskriver dock att 
produktindividualitet alltid har varit en stöttepelare för modeledande länder som Frankrike 
och Italien samt att deras unika design ofta är anledningen till succé i andra länder (Diamond 
2006, s. 22). Aronson påpekar också precis som vår teori att den lokala konkurrensen noga 
måste bedömas innan designerna bestämmer sig för expandering utomlands. En bedömning 
måste göras så att produkterna är tillräckligt unika och inte konkurreras ut av de inhemska 
produkterna (Diamond 2006, s. 22). Aronsson och Danielsson ser till exempel Nanushka som 
OurStyles svagaste varumärke, eftersom det är mycket likt det som redan finns på den 
svenska marknaden och inhemska designer i form av Stylein och Acne. Trots deras 
kommentarer ser vi att Nanushka är den designer som är mest kommersiell, vilket kan ses 
både som en för och nackdel. Nanushka är även den designer som säljer mest på den 
utländska marknaden i dagsläget samt den som Scout visade mest intresse för. 
 

5.3 Modebranschen 
Trots rådande finanskris och lågkonjunktur ökade handelns sysselsättning 2008 och 
försäljningen slog rekord. Dock var det en ökningstakt lägre än på över tio år och antalet 
konkurser ökade (www.di.se)10. I april månad i år ökade försäljningen av kläder med 2,5 
procent jämfört med samma månad föregående år. Den totala försäljningen av kläder har trots 

                                                
10 http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2009\05\05\335998&sectionid=undefined 
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resultatet minskat med 1,1 procent hittills i år (www.habit.se)11. Vi anser att det ekonomiska 
läget idag gör det mycket svårt att ta sig in på den svenska marknaden i stort, kanske speciellt 
i Göteborg där många förlorat sina jobb. Som både Elison och Aronsson nämner vill de i 
dagsläget inte ta in några nya okända märken i deras butiker. I tider som dessa vill kunden ha 
välkända varumärken som denne kan känna sig trygg i. Både vad det gäller kvalitet och 
modegrad. Ett okänt märke skapar osäkerhet hos kunden. Inte heller NK Designers kommer 
för närvarande inte ta in fler varumärken då de tidigare haft för många och nu måste skära ner. 
EFFE säger prompt nej då de inte tycker att de ungerska designerna passar in på deras 
koncept överhuvudtaget. Kanske vågar inte heller de satsa på något nytt i dessa tider och gör 
det lätt för sig genom att svara att de inte är intresserade. 
 
De flesta modebutiker på den svenska marknaden blandar både dam- och herrkonfektion men 
dambutiker är de dominerande (www.habit.se)12. Flerparten av företagen är även relativt unga 
(www.modeochdesign.se)13. Detta skapar en hög konkurrens för utländska modemärken och 
gör det oerhört svårt för dem att komma in på den svenska marknaden. Hade de ungerska 
varumärkena istället riktat sig till män hade inte konkurrensen varit fullt så stor. 
 

5.4 Scanna marknaden 
Som detaljist idag krävs åtskilliga aspekter för att nå framgång och för att möta de problem 
som kan tänkas dyka upp måste de flesta modeföretag förbereda sig genom att studera 
marknaden. Beslut måste sedan fattas angående butiksläge, sortiment, marknadsföring, 
kundservice, personal, försäljningsmetoder och konkurrens (Diamond 2006, s. 97-98). Vi ser 
att dessa problem är något som även ett varumärke som vill etablera sig på en ny marknad 
kommer att stöta på och därför borde studeras innan marknaden äntras. I dagsläget är det 
egentligen inte någon av designerna från OurStyles showroom som varken är i behov av eller 
riktigt villiga att expandera utomlands enligt dem själva. Hade det dock varit aktuellt med en 
internationell expandering för designerna hade de framförallt behövt stärka sitt varumärke på 
så sätt att de själva vet var de står, vad de vill och mer exakt veta vilken typ av målgrupp de 
riktar sig åt. Därefter skulle de kunna studera andra marknader och vilka butiker de skulle 
kunna tänkas sälja i.  
 

5.5 Strategier 
Enlig Parment (2005) är väl genomtänkta distributionsstrategier ett sätt att ha kontroll över sitt 
varumärke. Det gäller att använda sig utav en produkt och distribution som harmoniserar med 
varandra. Distributionen måste anpassas till varumärket (Parment 2005, s. 34). Designerna är 
inte helt med det klara vilken typ av butik de vill sälja sina produkter i. De vill alla sälja hos 
detaljister som har en egen stil och säljer olika typer av varumärken. Önskan om storleken på 
butiken skiljer sig dock, Pazicski till exempel vill sälja i mindre butiker medan Nanushka vill 
sälja i multistores samt utvalda varuhus. Tre av de fyra designerna känner sig ännu inte riktigt 
mogna för att ge sig in på den internationella marknaden på alvar. En annan anledning kan 
vara att de bara är ute efter att sälja och egentligen inte bryr sig om vad för typ av butik 
varorna säljs i.  
 

                                                
11 http://www.habit.se/iuware.aspx?pageid=1780&ssoid=101449 
12 http://www.habit.se/iuware.aspx?pageid=99816 
13 http://www.modeochdesign.se/page.php?id=21 
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Parment (2005) säger även att uppfattningen av varumärken visar vissa likheter mellan olika 
länder men att det även finns klara skillnader (Parment 2005, s. 34-35). Vad gäller de 
ungerska designerna är de, enligt oss, relativt internationella i sitt modetänk och det finns 
stora likheter mellan dem och andra designers som idag finns på den svenska marknaden. 
Efter att även studerat vilken typ av butiker designerna har sina varor i på den ungerska 
marknad, anser vi inte att den svenska marknaden skulle se märkena annorlunda. De utvalda 
butikerna i Göteborg har alla olika typer av varumärken, både nationella och internationella. 
Där av ser vi inte heller här att det skulle vara några problem för de ungerska designerna att 
sälja i de utvalda butikerna. 
 
Vid en push-strategi ”pushar” företaget ut sin produkt genom distributionskanalerna till den 
slutgiltiga kunden. Företaget riktar sina marknadsaktiviteter till kanalerna som i sin tur ska få 
slutkunden att köpa produkten (Kotler et al. 1999, s. 778). Använder företaget en pull-strategi 
marknadsför de sig istället direkt mot slutkunden för att skapa en efterfrågan av produkten till 
detaljisterna (Kotler et al. 2005, s. 744-745). Det krävs här av företaget att de spenderar 
mycket tid och pengar på marknadsföring och kundinriktad reklam för att lyckas att få 
konsumenterna att dra ut produkten genom distributionskanalerna (Kotler et al. 1999, s. 778). 
Samtliga av OurStyles varumärken, bedömer vi, inte har en ekonomisk möjlighet att erhålla 
en pull-strategi. En förklarande bild av hur det skulle kunna se ut för OurStyles designers 
presenteras nedan. 
 

Pushstrategi 
 

  Designernas marknadsaktiviteter  Detaljisternas marknadsaktiviteter 
 
 

 
 

Figur 5.1 Pushstrategier för OurStyles designers (Fritt efter Kotler et al. 2005, s. 744) 
 
 
Ett företag väljer i regel alltid att vidga sig till en ny marknad för att generera nya 
marknadsmöjligheter och för att öka sin försäljning av en existerande produkt. För att inte 
misslyckas på den nya marknaden är det väsentligt att man före lansering på den 
internationella marknaden identifierar vad det är man vill (Doole & Lowe 2008, s. 264). Vi 
anser att OurStyles designers i dagsläget inte har identifierat vad de vill. Framgången på 
utländska marknader verkar vara välkommet, men är just nu inte det primära målet. I den 
fasen designerna befinner sig i nu försöker de hitta sin design och en kontinuitet i 
kollektionerna för att bygga en stabil grund på den ungerska marknaden. Varumärkena är så 
pass unga att de behöver ett mer väldefinierat mål och strategier för att vara mogna att ge sig 
ut på en utländska marknaden på stort.  
 
För att OurStyles designers ska vara mogna att ta sig till Göteborgs modemarknad bör de 
enligt Doole & Lowe (2008) kunna besvara sex frågor efter det att produkterna blivit 
introducerade. (Doole & Lowe 2008, s. 269) Vi ser dock inte att någon av OurStyles 
designers har svaret på någon av dessa frågor. I dagsläget är allt ganska luddigt och vi 
försökte på flera sätt få fram svar på de frågor vi förberett, vilket visade sig vara en svår 
uppgift då det marknadsmässiga tänket inte fanns hos designerna. Samtliga är i behov av 
någon som hjälper dem med detta. 
 

Pazicski, Je Suis Belle, 
Ahn-Tuan & 

Nanushka 
 

Scout, EFFE,  
Fever & NK Designers 
 

Konsument 
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5.6 Distributionskanaler 
Parment (2005) menar att möjligheterna till att välja distributionskanaler kan hämmas av flera 
olika anledningar. Har inte producenten exempelvis ett tillräckligt starkt varumärke, bra 
produkt eller service blir det detaljisten som tar makten (Parment 2005, s. 78). I OurStyles 
designers fall är det varumärkets svaghet som ger dem mindre makt, eller rent av ingen alls, 
då de är okända på Göteborgs modemarknad. Aronsson på Fever påpekar att Göteborgs 
marknad inte så mottaglig för okända designers. Produkterna i sig är det inget fel på men i 
dagsläget är det ingen som vågar ta in ett okänt varumärke i sin butik.  
 
Det finns alltid en önskan hos en producent om att få bestämma hur miljön i de butiker 
produkterna ska säljas ska se ut. Dels för att varumärkets karaktär ska återspeglas i butiken 
samt för att kunden ska möta en liknande miljö i varje butik (Parment 2005, s. 10). 
Eftersom detaljisterna i vår undersökning har större makt än vad designerna har finns det 
dessvärre inte en chans för designerna att själva påverka butiksmiljön. De får istället försöka 
hitta de detaljister som redan från början passar deras önskemål om butiksutformning bäst. 
 

5.7 Konsumenten 
De motiv som får konsumenten att agera och reagera på ett visst sätt kan enligt Diamond 
(2006) delas upp i tre olika kategorier: rationella, emotionella och kundservice (Diamond 
2006, s. 72). Genom att studera konsumentens köpkriterier görs det möjligt att försöka förstå 
vikten av det emotionella innehållet då företaget väjer distributionsstrategier. Olika 
kundgrupper har olika köpkriterier och genom att känna till dessa kan konkurrensfördelar 
skapas (Parment 2005, s. 18). De ungerska designernas kundkännedom är dessvärre inte så 
stor. De kan därför inte skaffa några ansenliga konkurrensfördelar. Vad de alla har kunskap 
om är kundes ålder. Varför kunden köper deras kläder har de däremot ingen aning om. Då de 
inte vet så mycket om deras kunder på hemmamarknaden blir det även svårt för dem att se till 
vilken typ av detaljist de vill ska sälja deras kläder. En klarare bild av deras målgrupp måste 
skapas. 
 
Förmågan att förstå sina kunders behov och att erbjuda rätt produkt som tillfredsställer 
behovet är nyckeln till framgång hos modedetaljister. I modebranschen där konkurrens är hård 
och kunderna ställer höga krav gäller det att förstå motiven till varför kunden handlar 
modevaror och hur företaget ska attrahera målmarknaden (Diamond 2006, s. 71-72). Vi 
kommer återigen in på designernas ovisshet vad gäller deras kundgrupp och hur de vill nå ut 
till dem. Samtliga måste bli bättre på att förstå sin kund och tillfredsställa deras behov. Förstår 
de sin kund kommer de även att bli lättare för dem att hitta detaljister som vill sälja deras 
plagg. 
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6. Slutsatser 
I kapitlet kommer vi att redogöra för våra svar på huvudproblem och delproblem. På så vis 
kan vi dra slutsatser för huruvida OurStyles designers etablering på Göteborgs modemarknad 
anses vara lämplig eller inte.  
 

6.1 Huvudfråga: Vilka möjligheter finns det för OurStyles designers att 
ta sig in på Göteborgs modemarknad? Delfråga: Vilka tänkbara 
detaljister finns på Göteborgs modemarknad?  
 
I dagsläget ser vi dessvärre inte att det finns någon chans för OurStyles designers att ta sig in 
på Göteborgs modemarknad. Trots designernas talang och etablering i Ungern har de inte den 
klarhet i strategier och varumärke som krävs för att etablera sig på den göteborgska 
marknaden. Detaljister i Göteborg sitter idag i ett ganska utsatt läge, då det gäller att få kunder 
att vilja spendera sina pengar i just deras butik. Utbudet i butikerna måste därför attrahera 
kunden vad gäller kvalitet och modegrad men kanske framförallt i varumärkeskännedom. De 
varumärken som butikerna idag erbjuder är väletablerade och väl kända hos kunderna. Kanske 
är de svenska varumärkena för starka. 
 
OurStyles designer måste, för att ha en chans på Göteborgs modemarknad, stärka sina 
strategier och mål. Idag är det dock inte någon av designerna från OurStyles showroom som 
varken är i behov av eller riktigt villiga att expandera utomlands enligt dem själva. Hade det 
dock varit aktuellt med en internationell expandering för designerna hade de framförallt 
behövt stärka sitt varumärke på så sätt att de själva vet var de står, vad de vill och mer exakt 
veta vilken typ av målgrupp de riktar sig åt. Därefter skulle de kunna studera andra marknader 
och vilka butiker de skulle kunna tänkas sälja i. Vi anser att designerna inte är riktigt redo och 
behöver antingen anlita hjälp eller bygga upp en större kunskap kring olika strategier själva. 
 
Hade konjunkturen varit lite starkare, tror vi, att fler detaljister visat intresse. Om designerna 
väntar med sin etablering några år så har de kanske även lyckats få en mer stabil grund på den 
ungerska marknaden som de alla faktiskt eftersöker. Tre av de fyra butikerna tyckte, trots allt, 
att de flesta av varumärkena passar in på deras butikskoncept. Hade detaljisterna varit mer 
öppna för att ta in några nya märken hade responsen antagligen varit annorlunda.  
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7. Egna reflektioner 
I kapitlet som följer reflekterar vi kring vår uppsats samt resultatets tillförlitlighet tas i det 
här kapitlet upp. Förslag till vidare forskning kommer här även att diskuteras. 
 

7.1 Reflektion kring uppsatsprocessen  
Uppsatsprocessen har för oss inneburit både fram- och motgångar. Frågorna vi förberett till 
intervjuerna med designerna i Budapest försökte vi på flera sätt få svar på, vilket visade sig 
vara en svår uppgift då det marknadsmässiga tänket inte fanns hos designerna. Vi var därför 
tvungna att gå andra vägar och fritt tolka de svar vi fått fram. 
 
Hade det ekonomiska läget varit mer optimistisk kanske fler detaljister visat intresse, istället 
för att göra det lätt för sig och inte svara alls. Vi ser inte att vår uppsats fått samma 
trovärdighet som vi från början önskade oss. Hade fler detaljister responderat hade vi kunnat 
ge Göteborgs modemarknad en mer representativ bild. 
 
Något vi även reflekterat över är de tvetydiga riktlinjer vi haft att följa i och med den nya 
uppsatsprocessen. Vi anser att mycket tid har gått till att institutionerna IDA och THS inte 
svarat oss med enhetliga svar. 
 

7.2 Reflektion kring uppsatsämnet  
Vår uppsats påvisar att OurStyles designer inte har en plats på Göteborgs modemarknad under 
den rådande konjunkturer. Ämnet har dock varit mycket intressant och vi har känt oss utvalda 
att få ta del av OurStyles designers arbete.  
 
Något som vi reflekterat över kring uppsatsämnet är att det var svårt att få kunskap om 
designerna i det tidiga skedet av uppsatsprocessen. På så sätt var det svårt för oss att påbörja 
en teoretisk referensram. Vi har också stött på problem gällande respons från detaljisterna. Vi 
känner därför att vi, i vår uppsats, inte kan få en tillräckligt representativ bild av Göteborgs 
modemarknad, då vi inte fått respons från så många detaljister som vi önskat. Detta trots 
påminnelser och tjat samt att detaljisterna visat stort intresse vid vår första kontakt. 
Prissegmentet har även varit problematiskt då vi inte kunnat förmedla till butikerna hur 
priserna ligger hos respektive designer. 
 

7.3 Förslag till vidare forskning 
Trots att vår undersökning påvisar att det inte finns någon plats för OurStyles designers på 
Göteborgs modemarknad idag, ser vi dock stor potential i alla designers. Något vi sett som 
intressant hade varit att ge designerna de redskap inom marknadsföring som krävs för att nå ut 
till den internationella marknaden. Det hade också varit intressant att göra en uppföljning med 
samma studie och medel vi använt oss av under en högkonjunktur.  
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till designerna i Budapest 

• Hur länge har du hållit på med design?  
• Hur länge har ditt märke funnits? 
• Vad inspireras du av? 
• Hur skulle du beskriva ditt märke/dina kläder?  
• Var säljer du dina kläder idag? Hur ser butikerna ut? Framhäver butikerna dina kläder 

på ett bra sätt? 
• Var skulle du helst se att dina kläder blev sålda? 
• Hur skulle butiken där dina plagg säljs se ut om du fick välja? 
• Vilken känsla vill du att butikerna som säljer dina kläder ska förmedla? 
• Vem/vilka är din primära målgrupp? 
• Vem är den typiska kunden? 
• Hur tror du att ditt märke uppfattas? 
• Hur stora är dina kollektioner? 
• I hur stor kvantitet produceras dina plagg? 
• Är det möjligt att göra en re-order? 
• Var produceras dina plagg? 
• Har du några marknadsföringsstrategier? I så fall vilka? 
• Använder du dig av någon speciell frontfigur? 
• Hur ser det Ungerska modet ut idag enligt dig? 
• Har du någon uppfattning av hur Ungerskt mode skiljer sig från skandinaviskt? 
• Varför vill du komma in på den svenska marknaden? Är det något speciellt som 

lockar? 
• Vad utmärker just ditt märke, vad gör dina plagg unika? 
• Vad vill du att dina plagg ska bli associerade med? 
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Bilaga 2 
 
Utskick till de tänkta butikerna 
Hej,  
 
Vi är två tjejer som skriver vårt examensarbete vid Textil Högskolan i Borås. Eftersom Textil 
Högskolan har ett nära samarbete med näringslivet får vi ofta c-uppsats förslag från olika 
företag. Det ämnet vi nappade på var att hitta lämpliga distributionskanaler och detaljister på 
den svenska marknaden till showroomet OurStyles, Budapest, representerade designers.  
Vi har under vecka 16 varit nere i Budapest och träffat de olika designerna, intervjuat dem 
och sett deras kollektioner. Vi var mycket imponerande av deras arbete och ser en stor 
potential för dem att växa på den svenska marknaden. Priserna kommer hos alla designera att 
ligga i det högre mellanprissegmentet.   
 
Genom att sett över marknaden i Göteborg och Stockholm har vi kommit fram till att er butik 
skulle vara ett passande alternativ för våra designers. Vi har bifogat en kort presentation samt 
bilder från de olika designerna. Bättre bilder finns på respektive designers hemsida.  
 
Vårt arbete ska idag inte leda till någon form av genomförande, i fråga om att ni i praktiken 
kommer att ta in märket/märkena i er butik. Det vi är ute efter är bara feedback från er om ni 
tycker att det skulle passa in på ert butikskoncept. Skulle ni dock känna att det är intressant 
för er hjälper vi er gärna vidare med vår kontakt i Budapest. 
 
Vi uppskattar verkligen ert samarbete och ser fram emot svar från er. Har ni några frågor kan 
ni kontakta oss på: 
 
Sofia Gustafsson: S051014@utb.hb.se  
Karin Kahnberg S050714@utb.hb.se 
 
Tack så länge! 
 
Karin och Sofia 
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Miklos  Pazicski  lanserade  sitt  märke  efter  att  han  avslutat  sina  studier  på  MOME 
(Moholy‐Nagy  University  of  Art  and  Design  Budapest)  för  två  år  sedan.  Han  ogillar 
nutidens  simpla  funktionalism  och  betonar  istället  en  kombination  av  de  senaste 
trenderna och feminina siluetter på ett bärbart sätt. 
Karakteriserande för Pazicskis stil är samspelet mellan det nostalgiska och traditionella 
skärningar samt egentolkade  trender. Han strävar  först och  främst efter harmoni men 
även  efter  nyskapande  och  tidlöshet  på  samma  gång.  Klassiska  former  och  material 
används och görs speciella så att det känns nytt. Han vill skapa kläder som håller mer än 
en säsong, både kvalitets‐ och stilmässigt sett till en mogen, feminin och kurvig kvinna. 
All produktion sker i Ungern och tygerna kommer främst från Italien. 
 
Länk till hemsida: http://www.pazicski.hu/pazicski_angol.html 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Dalma  Dévényi  and  Tibi  Kiss  träffades  då  de  studerade  på  MOME  (Moholy‐Nagy 
University  of  Art  and  Design  Budapest)  och  startade  Je  Suis  Belle  2005  som  ett 
examensarbete.  Deras  stil  är  casual,  elegant  och  lekfull  på  samma  gång,  de  vill  skapa 
intelligent mode. Inspirerade av historiskt mode och omvärlden skapar de kläder för att 
passa  en  ung  och  modern  kvinnas  livsstil.  Detta  gör  de  genom  att  spegla  tidigare 
stereotyper  för att åstadkomma en  image som  leder mode genom en progressiv gräns 
och som lägger stor vikt på att harmonisera form, stil och linjer. 
 
Je Suis Belles kläder är designade för en självsäker och självständig kvinna som är stolt 
över  sin  stil.  En  kvinna  som  lägger  vikt  på  att  uttrycka  sin  originalitet  i  vardagen.  De 
kombinerar  ren  och  stillsam  elegans  med  friheten  genom  ett  lekfullt  självförtroende. 
Med deras uttrycksfulla och innovativa snitt bryter och omorganiserar de klichéer till att 
skapa kläder med klassisk originalitet.  
 
Länk till hemsida: http://www.jesuisbelle.hu/ 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Ahn‐Tuan är en ung och talangfull designer med ursprung i Vietnamn, som flyttade till 
Budapest vid 7 års ålder. Stor del av Ahn‐Tuans inspiration kommer från Asien och det 
hantverk ursprungsbefolkningen där besitter, vilka han studerar på sina resor dit.  
De senaste 7 åren har han studerat vid Budapest designer skola där han är inriktad på 
läderhantverk. Han syr dock kläder för att lyfta fram sina väskor, skor och armband och 
få  den  exakta  presentation  han  vill  ha.    Hans  verk  kan  bli  igenkända  genom  de  olika 
ytstrukturer som han jobbar med och vill gärna bygga sitt varumärke på det istället för 
en logga. Produkterna kan ses som underkulturernas high end och som motsats till Louis 
Vuitton. Idag säljs produkterna i Budapest och Paris och all tillverkning sker i Ungern för 
hand och till stor del av Ahn‐Tuan själv och kan på så sätt göra beställningar som är helt 
kundanpassade efter önskemål.  
Länk till hemsida: http://www.anh‐tuan.com/ 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Nanushka  heter  egentligen  Szandra  Sandor,  men  tog  sitt  barndoms  smeknamn 
Nanushka  då  hon  2005  skapade  sitt  varumärke.  Sandra  är  en  av,  om  inte  den,  för 
tillfället största designern i Ungern, med sitt showroom i Budapest.  

Nanushkas kollektioner  reflekterar det humör hon befinner sig  i och  inspireras av det 
som händer i hennes liv för tillfället. Något som dock är bestående i hennes i alla hennes 
kollektioner  är  komfort,  funktion,  lekfullhet  och  tradition,  dock  finner  man  inte  allt  i 
varje plagg. Hon vill  skapa bärbart mode och ser sin målkonsument  I åldern 25‐35 år. 
Färger som återkommer och bygger varje kollektion är svart, grått och vitt, samt att hon 
varje säsong tar  in 2 ”pop”‐färger.   All produktion ligger i Ungern där de även har stor 
kontroll över den. 
 
Idag  säljs  kläderna  i NY,  Tokyo, Helsingfors, Köpenhamn och Paris.  Szandra  vill  gärna 
sälja  sina  kollektioner  i  multistores  som  inte  är  för  high  fashion med  små  designers, 
vilka  butiker  hon  själv  helst  köper  kläder  i.  Butikerna  ska  vara  speciella  för  att  inte 
förlora det Szandra kallar för ”the miracle”. 
 
Länk till hemsida: http://www.nanushka.hu/ 
 
 

 
 
  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Besöksadress: Bryggaregatan 17  Postadress: 501 90 Borås  Hemsida: www.textilhogskolan.se 

 


