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Sammanfattning 
Gallerior och butikskedjor blomstrar och växer som aldrig förr i Stockholms centrum. Små 
oberoende butiker har haft problem med att överleva eftersom rådande företagsklimat och 
branschtrender inte gynnat dessa. Men någonting har hänt på marknaden. Några av 
Stockholms småbutiker har tagit upp kampen om köpkraften och skapat sig en egen 
handelsplats SoFo på Södermalm.  
 
Idag är SoFo en blomstrande stadsdel med ett fyrtiotal butiker, kaféer, teatrar och gallerier. 
Här ligger även en mängd företag med kreativ inriktning som filmproduktionsbolag och 
reklambyråer. Kläd- och inredningsbutikerna har främst egendesignade produkter, udda 
märken och vintage i sitt sortiment. Området är känt som �ungt, hippt och avslappnat� med en 
känsla, stil och stämning som skiljer sig från andra handelsplatser i Stockholm. 
 
Medlemmarna i uppsatsgruppen anser att fenomenet är intressant och ville skapa en djupare 
förståelse och förklaring till varför handelsplatsen SoFo på Södermalm har uppkommit. Efter 
dessa funderingar formulerades arbetets frågeställning: 
  

• Varför uppstod handelsplatsen SoFo? 
 
Vi har i vår studie valt att undersöka fenomenet SoFo ur ett företagsperspektiv. För att 
genomföra undersökningen valdes ett analytiskt perspektiv med en kvalitativ metod som utgår 
från deduktion. De teorier som behandlas är hämtade inom områdena Plats, Kluster, Place 
Marketing och Entreprenörskap. Empirin bygger på djupintervjuer med initiativtagare till 
handelsplatsen SoFo, butiksägare i området samt relevanta experter.    
 
Efter att ha analyserat empiri samt teori har arbetsgruppen kommit fram till ett antal faktorer 
som vi anser vara källorna till uppkomsten utav SoFo. När vi undersökte platsen så framkom 
det att de specifika drag som platsen SoFo innehar är skapade ur de förutsättningar som 
platsen har. Det som utmärker SoFos uppkomst är:  

• Söderandan. Denna kan beskrivas som �en avspänd och kreativ stämning bland 
människor på en unik plats�. Söderandan består till stor del av sociala relationer 
mellan människor. Denna anda kan yttra sig i en speciell typisk smak som i sin tur 
välkomnade etableringen av SoFos butiker. 

• Entreprenören. Den kärlek grundarna kände till platsen, passion och glädje spelade 
stor roll i skapandet av platsens image. Idag är det nyckelbutikerna som för 
entreprenörskapet vidare. De utgör SoFos �platspersonligheter� då de skapar och 
upprätthåller de drag som SoFo vill ha.  

• Det unika samarbetet. SoFos aktörer skapar tillsammans mervärde genom deras 
gemensamma �SoFo nights�, SoFo events och hemsidan. Arbetsgruppen vill påstå att 
SoFo numera är ett kluster då aktörerna började skapa värden för varandra. 
Företagarförening fungerar som klustrets motor vars uppgift är att skapa strategier för 
hur klustret ska växa.  

• Marknadens längtan efter en annorlunda handelsplats. Stockholms invånare törstade 
efter en handelsplats där butikerna kunde erbjuda ett varierat utbud. En plats där 
människor kunde uppleva en mångfald bland både kunder och företag.  

• Marknadsföringen. SoFo marknadsför sig genom olika evenemang som t ex �SoFo 
nights�, loppmarknader och andra event. De vill förmedla platsens anda och unikhet.  
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1. Inledning 
Gallerior och butikskedjor blomstrar och växer som aldrig förr i Stockholms centrum. 
Privatägda småbutiker i innerstan får allt svårare att överleva, medan butikskedjor växer sig 
allt större på småföretagarnas bekostnad. Men någonting har hänt på marknaden. Några av 
Stockholms småbutiker har tagit upp kampen om köpkraften och skapat sig en egen 
handelsplats vid namn SoFo (söder om Folkungagatan.) Området på Södermalm har fötts 
genom eldsjälars initiativ och gett liv åt ett detaljhandelsfenomen i Stockholm. I SoFo hjälper 
hellre än stjälper de enskilda butikerna varandra, allt för att stärka området på Stockholms 
karta. Svensk och utländsk media beskriver platsen som �hipp, ung och avslappnad� och 
uppmärksamheten är stor. Denna plats som en gång sågs som �Stockholms Bronx� har nu 
blivit kallat Stockholm svar på Notting Hill. SoFo fortsätter att växa och kämpa för att 
bibehålla den unika konkurrensfördel de lyckats åstadkomma.  

1.1. Problembakgrund  
Köpmän och kunder har alltid dragits till olika handelsplatser för att mötas och byta varor mot 
pengar. Handelsplatser är lika viktiga nu som förr, de har dock centrerats i form utav 
försäljning i stadskärnorna och i externt belägna köpcentrum. Den rådande trenden är att det 
blir allt större men färre butiker. (Fölster, Bergström, 2001)  
  
Enligt Kolterjahn (2005) på HUI, så kan handelsplatser delas upp i tre olika grupper: externa 
handelsplatser, köpcentrum och cityhandel. Den handelsplats som idag dominerar är de 
externa handelsplatserna som står för en tredjedel av all handeln. Trenden går mot en 
centralisering av butiker i form av växande köpcentrum. Arbetsgruppen har observerat 
nybyggnationer och upprustningar av stadens gallerior i t ex Sturegallerian, Gallerian, 
Brunogallerian och Birger Jarls Passagen. Många av butikerna som är etablerade i galleriorna 
tillhör större kedjor eller har starka varumärken som t ex Lindex, Kappahl, Champagne och 
Hennes & Mauritz. Kunden finner ofta samma butiksutbud i de olika galleriorna, det som 
skiljer dem åt är endast storleken på butikerna.1  
 
Under 1990-talet har de större kedjorna tagit marknadsandelar på bekostnad av mindre 
butiker. En effekt utav utslagningen av mindre butiker är att konkurrensen skiftat från att vara 
mellan stora och små butiker, till en konkurrens mellan stora butiker. Små oberoende butiker 
har haft problem med att överleva eftersom rådande företagsklimat och branschtrender inte 
gynnat dessa. (Bergström, Fölster, 2001) 
 
Vi har valt att studera en handelsplats där en motsatt företeelse vuxit fram. I detta område har 
små oberoende butiker tillsammans skapat en gemensam växande handelsplats med draghjälp 
utav ett gemensamt varumärke.  
 
Platser som SoHo i New York och Notting Hill i London har fått allt större utrymme och 
betydelse i städerna. Dessa områden ligger i gamla arbetarkvarter långt ifrån de dyrare 
shoppingdistrikten. Butikernas utbud särskiljer sig från de kommersiella handelsplatserna då 
okända aktörer valt att etablera sig i området. En bohemisk stil och en avslappnad stämning 
har vuxit fram i och med att handelsplatsen anammat platsens forna särdrag. Områdets 
karaktär har omvandlats till en differentiering av platsen gentemot andra områden och 
utvecklats till en stark konkurrensfördel. Dessa platser har funnits under en längre tid och har 
                                                
1 Informationen är inhämtad i form av en telefonintervju med Fredrik Kolterjahn, Handelns Utredningsinstitut, 
(2005)  
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idag utvecklats till populära bostadsområden och exklusivare butiker har valt att etablera sig i 
området. Det som tidigare varit ett billigare kvarter är idag ett av stadens dyraste och de små 
aktörerna som fanns där från början har blivigt tvungna att flytta sin verksamhet då hyror och 
avgifter stigit. 
  
I Stockholm har samma fenomen uppstått. Södermalms handelsplats SoFo grundades för fem 
år sedan och är idag under stark tillväxt. Denna plats var tidigare ett bostadsområde med ett 
fåtal butiker, barer och restauranger. Idag benämns området som �ungt, hippt och trendigt� 
med ett stort antal alternativa butiker, caféer och restauranger. Dessa har, på samma sätt som i 
utlandet, anammat platsens kultur, stämning och stil och använder detta som ett 
konkurrensmedel mot andra handelsplatser. Men i och med den tillväxt som området har så 
finns möjligheten att hyror och avgifter stiger. 
 
Kolterjahn (2005) på Handelns utredningsinstitut (HUI), beskriver SoFo som en handelsplats, 
där drivna entreprenörer lyckats höja platsens image så att det blivit �hippt� att bo och att 
handla i området. Vidare så menar Kolterjahn (2005) att SoFo är ett lyckat exempel, där 
företagen visat att de kan samarbeta och erbjuda kunderna en motvikt till andra väletablerade 
handelsplatser som t ex. NK, Gallerian och Sturegallerian. SoFo är alltså en handelsplats som 
lockar kunder från de stora shoppinggatorna och gallerierna. 
  
Media har uppmärksammat fenomenet SoFo och detta har skapat en debatt om möjligheter att 
skapa liknande marknadsplatser i andra stadsdelar som t ex NoFo (norr om Folkungagatan), 
NoVa (norr om Valhallavägen) och �knivsöder� (Hornstull). Om trenden håller i sig kan 
dessa marknadsplatser bli alternativ till de växande galleriorna. 
 
Idag söker sig människor till SoFo för att uppleva atmosfären och ta del av dess identitet. 
Varumärket SoFo används flitigt vid marknadsföring av butikerna och vid försäljning av 
bostadsrätter i området. Fenomenet väcker intresse och nyfikenhet då handelsplatsen, på bara 
några få år, lyckats växa sig så stark. 
 

1.2. Frågeställning 
Arbetsgruppen har utvecklat följande frågeställning utifrån ovanstående problembakgrund: 
 

• Varför uppstod handelsplatsen SoFo? 
 
Vi anser att denna frågeställning är intressant för existerande butiker i SoFo och framtida 
butiksetablerare i SoFo. Dessutom är studien om företeelsen intressant för liknande 
marknadsplatser samt detaljhandeln i övrigt. 
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1.3. Syfte 
Vårt syfte med denna uppsats är att skapa en förståelse och en förklaring till varför en 
handelsplats som SoFo på Södermalm uppkommer. Vi har valt att undersöka fenomenet 
utifrån teorier om kluster, platsens betydelse, place marketing och entreprenörskap. Vi 
genomförde en intervjustudie i syfte att få veta mer om handelsplatser i allmänhet och SoFo i 
synnerhet. Detta har hjälpt oss att skapa en bild om SoFo och på så sätt besvara vår 
frågeställning. 

1.4. Fokus 
Arbetsgruppen har valt att lägga fokus på följande ämnesområden för att besvara 
frågeställningen. 
 
Kluster 
Ett kluster är ett geografisk begränsad område med sammanförda företag och förenade 
institutioner inom ett särskilt fack, sammanlänkade av gemensamma och kompletterande 
faktorer. Dessa aktörer skapar tillsammans mervärde av de synergieffekter som uppstår. 
(Larsson, 2002) 
 
Betydelsen av val utav marknadsplats 
Butikens läge är ofta avgörande för försäljningen. Platsen påverkar företagens image och 
deras relationer med sina kunder samt ger förutsättningarna för en god försäljning. Platsens 
identitet är en viktig del i hur kunderna uppfattar butikerna och påverkar även kundens 
förväntningar. Genom att delta i de utvecklingsplaner som finns för platsen kan butikerna 
påverka ett områdes inre differentieringsförlopp och verka för att utveckla platsens identitet. 
(Davies, 1992) 
 
Place Marketing 
Kotler et al. (2002) beskriver Place Marketing som en aktivitet som vill skapa, underhålla och 
ändra attityder samt beteende hos konsumenten. På detta sätt kan Place Marketing locka till 
sig flera kunder, investerare och företag till en plats.  
 
Entreprenörskap 
En person som genom en konkret handlingar skapar en ny affärsverksamhet 
(Nationalencyklopedin, 2000).  
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1.5. Avgränsningar 
Under arbetet med uppsatsen har vi varit tvungna att göra vissa avgränsningar. Detta har 
gjorts på grund av brist på tid och resurser.  
 
Området SoFo består av en mängd aktörer i olika segment. Vi har dock valt att endast beröra 
detaljhandeln i vår empiridel. De få aktörer som behandlas har fått representera SoFos utbud. 
Dessa har vi valt att genomgående behandla som en och samma bransch trots att det rör sig 
om butiker med olika nischer.  
 
Vi har även avgränsat oss från att närmare studera liknande exempel från utlandet t ex Notting 
Hill och SoHo. Vi har även valt att inte studera andra platser i Sverige där klusterområden 
uppstått. 
 
Uppsatsen är skriven utifrån ett detaljhandel- och företagsperspektiv. Därmed har vi avgränsat 
oss till att använda ett konsumentperspektiv.  
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2. Metod 
När metod i undersökningen ska väljas är det många aspekter som skall beaktas. Frågor som 
vilken typ av data som söks, vilken ansats som används, och vilka delar av fenomenet som ska 
undersökas, ska besvaras. I nedanstående kapitel så kommer vi att presentera metod och vårt 
vetenskapliga synsätt. Metodvalet är skapat utifrån vår frågeställning och syfte. 

2.1. Tillvägagångssätt 
I inledningsskedet hade arbetsgruppen ett intresse av att undersöka handelsplatsen SoFo. 
Dessa tankar formulerades sedan till vår problemformulering. Utifrån denna 
problemformulering har vi studerat relevanta teorier kring Plats, Kluster, Place Marketing och 
Entreprenörskap. Arbetsgruppen har valt att  genomföra den explorativa undersökningen ur 
ett företagsperspektiv och behandlar således ämnet endast utifrån detta synsätt. Vårt empiriska 
material har hämtats från djupintervjuer med experter, grundaren av begreppet SoFo och 
butiksägare i handelsområdet.  

2.1.1. Förförståelse 
Arbetsgruppen är medveten om att vi själva påverkar vårt resonemang med förutfattade 
meningar och att vi har en begränsad möjlighet till förståelse. De faktorer som påverkar vår 
förförståelse är att vi är i 25-års åldern och vuxit upp i Stockholm. Vi läser alla tre på 
Nordiska Detaljhandelslinjen där vi fått en stor kunskap kring detaljhandeln i Sverige. 
  
Platsen SoFo valdes i och med att deltagarna i arbetsgruppen har ett intresse av och en 
relation till området; vi vistas i området, är kunder i butikerna och är frekventa gäster på 
områdets kaféer, barer och restauranger. Vi har innan konstaterat att området har en speciell 
karaktär och att det sker ett samarbete mellan SoFos olika aktörer, en del av arbetsgruppen har 
även besökt de events som anordnats.   
 
Vi har innan arbetets början en kännedom om SoFo och har en uppfattning om vad 
varumärket SoFo symboliserar. Vi är därmed inga nybörjare på området utan arbetet kunde 
inledas utan någon större förundersökning. Det måste dock tilläggas att den förkunskap vi 
besitter och den tidigare skapade relationen till området kan skada objektiviteten.  
Denna kunskap påverkar således vår förförståelse för ämnet.  
 
Jakob: Eftersom jag inte har något större intresse av modebranschen och kläder så var SoFo 
ett ganska nytt begrepp för mig. Jag hade hört talas om handelsplatsen och att det fanns några 
speciella småbutiker där, men jag hade bara besökt ett fåtal. Jag upplevde platsen som lite av 
ett �kafé stråk�, med väldigt få butiker som intresserar mig. Jag har alltid sett platsen som ett 
relativt ungt och alternativt område utan stora varuhus. 
 
Petra: Första gången jag hörde talas om begreppet SoFo så kändes namnet krystat och som en 
dålig imitation av SoHo i New York. Jag kände väl till området sedan tidigare och gillade 
miljön, atmosfären och butikerna. Sakta men säkert började jag, dock med en smula motvilja, 
använda namnet SoFo. Numera tycker jag att namnet är fyndigt och passar på området. Min 
uppfattning är att SoFo är en handelsplats som vågar sticka ut och gå emot Stockholms 
likriktade utbud. Området har lyckats balansera utbudet till en perfekt blandning av 
vintagebutiker, mysiga kaféer och trevliga barer. SoFo är en plats där mångfald, kreativitet 
och nytänkande uppskattas och hyllas. En plats där människor förverkligat sina drömmar och 
brinner för sina verksamheter. 
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Sandra: Jag har sedan två år tillbaka flitigt besökt området SoFo. Det som lockar mig dit är 
utbudet av vintagekläder, annorlunda butiker, inspirerande människor och avslappnande 
barer. Den avspända stämningen och utlandsskänslan skiljer sig från övriga Stockholm. 
Eftersom jag inte själv bor i SoFo blir det alltid en utflykt för mig när jag bestämmer mig för 
att besöka området. Jag åker dit för att få uppleva en annan sida av Stockholm, uppleva den 
härliga atmosfären och få inspiration. Det kan innebära shoppingturer, att umgås med vänner 
på något av de mysiga caféerna eller besöka någon av barerna. I SoFo får besökaren känslan 
av det hela tiden händer något, de aktörer som verkar i området är idérika och ligger ett steg 
före. Den upplevelse och känslan som SoFo ger mig är alltid positiv och skapar alltid en 
längtan att få återvända snart igen.  

2.1.2. Författarnas kritik kring uppsatsen 
I vår empiriska undersökning så har vi haft begränsade möjligheter att vara kritiska till den 
information vi fått. Vi kan inte bevisa eller motbevisa denna då den är upplevd av 
intervjupersonerna eller är deras egen uppfattning av situationer. Vår uppsats berör dock ej 
om SoFo är ett lyckat koncept utan varför handelsplatsen uppkom. I och med att vår 
frågeställning är av undersökande slag har vi inte haft ett kritiskt förhållningssätt till den 
information vi har delgivits.   

2.2. Vårt vetenskapliga förhållningssätt 
Vår intention med denna uppsats är att försöka förstå varför ett handelsområde som SoFo 
uppstår, ur ett analytiskt perspektiv med en kvalitativ metod. Undersökningen är en explorativ 
undersökning ur ett företagsperspektiv. En sådan undersökning är ofta flexibel, ostrukturerad 
och kvalitativ (Aaker et al., 2000).  En explorativ undersökning besvarar vanligtvis frågor 
som börjar med �Vad �, �Hur� och �Varför�? (Christensen et al., 1998) 

2.3. Kvalitativ metod 
Arbetsgruppen har gjort kvalitativa djupintervjuer. Med en kvalitativ undersökning kan 
arbetsgruppen gå in på djupet med det vi undersöker. Inom de kvalitativa ansatserna så 
studeras ett fenomen inifrån och forskaren försöker skapa förståelse kring varför något 
förhåller sig på ett visst sätt. Det sker även en bearbetning av data både vid insamlingen och 
vid den slutliga tolkningen. Det resultat som intervjuerna gett har bearbetats och redovisats 
löpande i empirin. Eftersom uppsatsen är analytisk så är kvalitativa data i empirin att föredra. 
I vår undersökning så är utgångspunkten �varför� och är således en kvalitativ utgångspunkt.    
(Andresen, 1900) 

2.4. Deduktion 
Deduktion innebär att forskaren tecknar en generell bild av samhällslivet för att sedan 
undersöka en del eller ett begrepp och sedan testa styrkan hos det i sina teorier. I denna metod 
gör forskaren inledningsvis en forskningsfrontsstudie och sedan genomförs empirin. 
(Andersen, 1990) 
 
Vi har använt oss av deduktion i vår studie eftersom vi utgått ifrån  valda teorier kring 
Kluster, Plats, Place Marketing och Entreprenörskap. Vi har valt att undersöka om de valda 
teorierna överensstämt med vår undersökning om varför handelsplatsen SoFo uppstått.  
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2.5. Intervjumetod 
Arbetsgruppen har intervjuat butiksägare, ordföranden i SoFos företagarförening, grundaren 
av begreppet SoFo samt en forskare inom området Place Marketing. Vi har även genomfört en 
mindre telefonintervju med en expert på köpcentrum och handelsplatser. Vår intervjumetod 
utgår ifrån djupintervjuer där vi möter respondenten och undersöker fenomenet SoFo på 
djupet. (Kumar, Aaker & Day, 2002)  
 
För att arbetsgruppen ska underlätta för respondenten och för att maximera 
informationsutfallet, så har en icke styrande teknik valts. Med denna metod så avgränsar vi 
inte respondenten, utan stimulerar personen till att utveckla sina svar. Då fenomenet SoFo inte 
kan beskrivas med exakta termer och kvantitativa data så anser vi att denna metod passar 
syftet bäst och att minskar �bias� eller skevheter som kan uppstå vid intervjun. (ibid.) 

2.6. Urval empiri 
Vi har valt att intervjua följande personer: 
 

• Fredrik Kolterjahn på Handelns utredningsinstitut då han besitter kunskap om 
köpcentrum och handelsplatser. 

 
• Fredrik Gleijpner då han är en utav grundarna av SoFo. Han är även delägare i butiken 

Redlight i området. 
   

• Natan Zlotnik eftersom han är styrelseordförande i SoFos företagarförening. Han har 
tidigare ägt och drivit en butik i området.  

 
• Jonas Pelz driver och är delägare i en av SoFos mest omtalade butiker.  

 
• Christer Asplund för hans kunskap kring Place Marketing.  
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3. Beskrivning av handelsplatsen SoFo 
I detta kapitel kommer vi att beskriva handelsplatsen SoFo samt de stora huvudaktörerna i 
området. Vi beskriver även det unika samarbete som finns bland butikerna och SoFos 
företagarförening. Nedan följer citat från relevanta personer som beskriver handelsplatsen 
SoFo på Södermalm:  
  
�SoFo är det skönaste området på Södermalm med det bästa utbudet� 
Fredrik Gleijpner (2005), grundare av begreppet SoFo och butiksägare till skateboardbutiken RedLight på Kocksgatan. 
 
�SoFo håller på att bli Stockholms svar på Londons Notting Hill. Det är hippt att handla 
och att bo i området� 
Fredrik Kolterjahn (2005), Handelns Utredningsinstitut. 
 
�Folk åker till SoFo för den speciella atmosfären och för själva upplevelsen när det gäller 
butiker, krogar och kaféer� 
Natan Zlotnik (2005), styrelseordförande i SoFos företagarförening samt boende i området. 
 
�Det finns en speciell feeling här i SoFo, man diggar atmosfären och aktörerna här är 
skönt coola, utan att vara creddiga.� 
Fredrik Peltz (2005), butiksägare till inrednings och modebutiken Granpa på Södermannagatan och styrelsemedlem i SoFos 
företagarförening. 
 
Med dessa ord väljer några av huvudaktörerna i SoFo samt Handelns utredningsinstitut att 
beskriva handelsplatsen på Södermalm i Stockholm. Tillsammans med Per Holm och Henrik 
Borggren myntade Fredrik Gleijpner för sju år sedan namnet SoFo (Söder om 
Folkungagatan). Per Holm har sedan 2001 patent på varumärket SoFo. Namnidén vilar på 
samma principer som New Yorks SoHo (South of Hudson). 
 
Området SoFo ligger på Södermalm i Stockholm, inringat mellan Ringvägen, Götgatan, 
Erstagatan och Tjärhovsgatan. Områdets största gator är Åsögatan, Bondegatan, Skånegatan, 
Södermannagatan och Nytorgsgatan. (Se bild 1) 
 
Idag är SoFo en växande stadsdel med ett fyrtiotal butiker, kaféer, teatrar och gallerier. Här 
ligger även en mängd företag med kreativ inriktning som filmproduktionsbolag och 
reklambyråer. Kläd och inredningsbutikerna har främst egendesignade produkter, udda 
märken och vintage i sitt sortiment. 
 
Innan det etablerades shoppingbutiker och SoFo blev ett relativt välkänt namn, bestod 
området av krogar och ett fåtal butiker. Området hade, för ett flertal år sedan, en låg status och 
kallades till och med �Stockholms Bronx�. Platsen betraktades som relativt stökig med låga 
lokal och bostadshyror. 
 
SoFo fick sitt mediala genombrott för två år sedan och sedan dess är området känt som �ungt, 
hippt och avslappnat� med en känsla, stil och stämning som skiljer sig från andra 
handelsplatser i Stockholm. Namnet är etablerat bland stadens invånare och bland företag. 
Området har fått stor uppmärksamhet utomlands och blivit omskrivet i bland annat The New 
York Times och Italienska Vouge. SoFo fick sitt största uppsving i somras då turister från all 
världens hörn började söka sig till platsen. 
 
Den ökade uppmärksamheten har gjort att fler butiker, kaféer, barer och restauranger av 
speciell karaktär har sökt sig till området. 
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Bild 1Karta över SoFo. Källa: www.sofo.se 

3.1. Nyckelaktörer i SoFo 
Vi har valt att beskriva ett antal butiker och kaféer som är typiska för SoFo och som ger en 
tydlig bild av områdets karaktär. Dessa aktörer är, enligt SoFos företagarförening, 
nyckelaktörerna och drivande krafter i området. (Se bilaga 1 för kompletterande förteckning 
över områdets aktörer). 
 
Lisa Larsson Second Hand 
Lisa Larsson, belägen på Bondegatan, är en av Stockholms mest omskrivna och populära 
secondhand butiker. Butiken är fylld till bristningsgränsen av kläder, accessoarer och skor i 
alla stilar. Kunder kan finna allt från hippieklänningar till märkesjeans tillöverkomliga priser. 
 
Cocktail 
Detta är en �kitchig� inredningsbutik med ett udda produktsortiment 
som ligger på Skånegatan. När kunden stiger in i butiken möts den av ett 
fyrverkeri av färger från golv till tak. Här kan kunden finna en salig 
blandning av rosa plastflamingos, indiska témuggar och doftrökelser. 
Idén bakom butiken är att den ska göra kunden lycklig (se bild 2). 
 
Grandpa 
Butiken på Södermannagatan öppnade i SoFo för två år sen och erbjuder 
ett blandat utbud av kläder, möbler, klockor, cyklar, barnvagnar, tavlor 
och presentartiklar i varierande priser. I sortimentet finns både kända 
och mindre kända designers. Det går även att köpa utvalda secondhand 
kläder och inredningsdetaljer (se bild 3).   
 
Redlight 
Butiken ligger på Kocksgatan sedan två år tillbaka och drivs av fyra 
ägare, varav en är grundare till begreppet SoFo. Redlight har ett utbud 
av skateboards och skateboardkläder samt en reparationsverkstad som 
drivs i källaren. I butiken finns även ett kafé (se bild 4). 
 

Bild 2 Cocktail. Källa: www.sofo.se 

Bild 3 Grandpa. Källa: www.sofo.se 

Bild 4 Redlight. Källa: www.sofo.se 
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TjallaMalla 
Är en tvåhundra kvadratmeter stor butik belägen på Bondegatan. 
TjallaMalla är en återförsäljare utav nya oetablerade designers inom 
mode. De har idag ungefär tvåhundra märken inom kläder, skor och 
accessoarer. Butiken arbetar med att lyfta fram nya former och idéer. I 
butiken finns även handplockade secondhand kläder (se bild 5). 
   
Sneakers n´stuff 
Butiken har sedan fem år varit belägen i SoFo området, men har under åren flyttat till större 
lokaler, och är idag placerad på Bondegatan. I butiken Sneakers n´stuff kan kunden köpa de 
senaste �sneakersskorna� på marknaden. De har ett brett sortiment med stora varumärkena 
som Nike, Adidas och Puma samt unika märken. Det finns även ett utbud av �Hip-hop� mode 
i butiken.  
 
Le Shop 
Är en modebutik som erbjuder de senaste varumärkena inom herr- och dammode. Butiken tar 
oftast in en liten kollektion och priserna är lite högre än hos de 
närliggande butikerna. Butikens utbud kännetecknas av nytänkande och 
hög kvalitet. Kläderna kommer från bl.a. London, New York, Paris och 
Sverige. 
     
Pet Sounds 
Detta är en kultförklarad skivaffär, belägen på Skånegatan, som är en av 
de äldsta butikerna i området. Här finns CD-skivor, begagnade LP-skivor 
och musikfilmer. Det finns också ett sortiment av böcker relaterade till 
musik, konst, mode och foto. Butiken har även ett kafé där kunderna kan 
lyssna till sin favoritmusik och bläddra i tidningar. (se bild 6) 

3.2. Samarbetet mellan aktörerna i SoFo 
För två år sedan bildades SoFos företagarförening, på ideell basis, och har som mål att skapa 
bättre samarbete mellan butikerna, samordna varumärket SoFo samt hjälpa aktörerna att tjäna 
mer pengar. Styrelsen består av fyra ben: Events, presskontakter, hemsida och 
marknadsföring. (Zlotnik, 2005) 
 
Hittills har två gemensamma SoFo-events ägt rum. I våras ordnades en modevisning på en av 
Stockholms nattklubbar, där SoFo: s modebutiker visade sitt sortiment med hjälp av kända 
stylister och branschfolk. I höstas anordnades en �vintagemarknad� på SoFo: s gator för att 
locka till kunder. Till vintern 2005 planeras ett tredje event; en julmarknad på Nytorget med 
butikernas egna stånd. (Pelz, 2005)  
 
SoFo har en gemensam hemsida, www.sofo.se, där alla aktörer i området finns 
representerade. Här finns information om de olika aktörerna, öppettider, olika typer av 
evenemang och platsbeskrivningar. Per Holm äger webbplatsens domännamn och har även 
patenträtt på namnet SoFo. (Gleijpner, 2005) 
 
Under den sista torsdagen varje månad har alla aktörer i området kvällsöppet för sina kunder, 
detta evenemang går under namnet �SoFo Nights�. Under dessa kvällar ordnar varje butik 
något speciellt för sina kunder som livemusik, tilltugg och konstutställningar. (Zlotnik, 2005) 

Bild 5 TjallaMalla. Källa: www.sofo.se

Bild 6 Pet Sounds. Källa: www.sofo.se 
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4. Teoretisk Referensram 
I detta kapitel redovisas de teorier som ligger till grund för arbetsgruppens empiriska 
undersökningar. De teorier som behandlas är hämtade inom områdena Plats, Kluster, Place 
Marketing och Entreprenörskap.   

4.1. Platsen 
För vidare studier av handelsplatsen SoFo har vi valt att definiera begreppet plats: 
 
� A place is a nation-state, a geopolitical physical space; a region or state; a cultural, 
historical or ethic bounded location; a central city and its surrounding population; a market 
with various definable attributes; an industry�s home base and a clustering of like-industries 
and their suppliers; a psychological attribute of relations between people�. (Kotler et al, 
2002) 

4.1.1 Platsens identitet 
Identitet är de signaler som företaget sänder ut, medan image är den bild av varumärket som 
uppstår i kundens medvetande. Att bygga associationer kring varumärket är oftast en 
intressant men svår strategi. När event marketing används så kan det leda till att det skapas 
associationer och kopplingar till symbolen indirekt eller direkt. (Uggla, H. 1999) 
 
Platsen kan beskrivas som en fysisk miljö, vilket inkluderar allt som har med den geografiska 
och institutionella omgivningen att göra. Även dofter, ljud, ljus och andra synliga symboler 
och föremål har koppling till det som händer på platsen. Hur miljön upplevs beror också på 
samverkan med andra personer i den fysiska miljön t ex personal eller andra konsumenter. 
Faktorer som hur personalen är klädda och hur de uppför sig bidrar till att forma en 
uppfattning hos konsumenten. Den fysiska och sociala miljön lägger grunden, formar, främjar 
och styr konsumenternas handlingar. (Lovelock, 2001)   
 
Platsen kan även betraktas som en arena för kulturen. Plats och kultur är begrepp som är tätt 
sammanlänkade med varandra. Denna förbindelse är möjlig om platsen ses som ett rum för 
mänskliga relationer och mänskliga interaktioner ur vilken en del av kulturen härstammar 
ifrån. Samtidigt måste det erkännas att kultur är ett fenomen som har platsspecifika drag. 
(Scott, 1997)  
 
Massey (1994) anser att det är de sociala relationerna som ger platsen dess specifika eller 
unika drag, hon använder dock begreppet identitet och inte kultur. Platsen kan beskrivas som 
en identifikation av något som ger en känsla av tillhörighet i ett större sammanhang. Det som 
gör en plats meningsfull är det som sker när det konstrueras sociala relationer mellan 
människor och när det bildas en mötesplats som exempelvis caféer och barer. Det som sker på 
platsen är en utåtriktad kommunikation som förbinder oss med ett medvetande om att vi är 
närvarande i en del av en helhet. Platser är inte statiska utan är interaktionsprocesser där 
relationer skapas med hjälp av en gemensam plattform.  
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4.1.2. Valet av plats 
Brassington & Pettitt (2000) klassificerar fyra faktorer som påverkar valet av plats som: 
population, tillgänglighet, konkurrens och kostnader. Figuren nedan illustrerar de fyra 
faktorerna: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Brassington & Pettitt, s 534, 2000 
 
I platsvalsprocessen bedöms tre beståndsdelar: sökande, duglighet och mikrofaktorer. Dessa 
delar grundar sig i de fyra faktorerna (konkurrens, kostnader, tillgänglighet och population) 
som påverkar valet av plats. Nedan behandlas de två sista faktorerna: duglighet och 
mikrofaktorer. 
 

• Bedömning av plats: Platsens duglighet studeras mer ingående. Företagen undersöker 
vilka sorters kunder det finns i området, lokaltrafik och kommunikationer samt 
avstånd till konkurrenter. Att befinna sig nära konkurrenter har både fördelar och 
nackdelar. (Brassington, Pettitt, 2000)  

 

Population 
• Storlek 
• Ålder 
• Inkomst 
• Sysselsättning 
• Livsstil 

Tillgänglighet 
• Till fots 
• Kollektivtrafik 
• Parkering 
• Leveranser 

 

Konkurrens 
• Befintlig 
• Mättnad 
• Omsättning 
• Design 
• Framtidspotential 

Kostnader 
• Förvärvskostnader 
• Utveckling 
• Hyror/avgifter 
• Personal 
• Säkerhet 

Platsvalsprocessen 
1. Sökande 
2. Duglighet 
3. Mikrofaktorer 
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• Bedömning av mikrofaktorer: Det sista steget i platsvalsprocessen är att närmare 
titta på platsens omgivning. Rörelsemönstret för de förbipasserande tenderar ofta att 
gå i en viss ordning mellan butikerna beroende på att det finns något som attraherar 
eller ärenden som behöver uträttas. Här studeras vilka eventuella �nyckelbutiker� som 
finns på platsen, det kan handla om postkontor, bank eller andra typer av tjänstföretag 
som människor har behov av att besöka regelbundet. Det är även viktigt att försöka 
bedöma vilken profil de lokala butikerna har, det kan exempelvis vara svårt att 
etablera en dyrare exklusiv butik på en plats med lågprisaffärer och tvärt om. Det 
svåra i bedömningen av mikrofaktorernas roll är att avgöra vilka som är viktigast samt 
fastsälla vilka som är mest avgörande för verksamheten. (Brassington, Pettitt, 2000)  

4.1.3. Positionering 
Platsen har en mycket viktig del i positioneringen och kan fungera som ett effektivt 
konkurrensmedel. Det handlar inte bara om tillgänglighet utan platsen symboliserar olika 
saker för oss. Platsers betydelse kan grunda sig i dess historik, geografiska läge eller fysiska 
egenskaper. Vissa platser kan ses som mer attraktiva än andra och olika människors 
preferenser avgör vad just de tycker är tilltalande med en plats. Om det går att ta reda på hur 
den tilltänkta målgruppen förhåller sig till en viss plats och vilka värden de tycker att platsen 
förmedlar så blir platsen användbar i positionsstrategin. Det gäller alltså att hitta en plats som 
passar väl in i företagets övriga positionering. Det går att se mönster i hur vissa typer av 
butiker eller företag som riktar sig till samma segment väljer att lokalisera sig inom vissa 
områden i städerna. Ibland kan ett företag till och med förväntas att ligga på en attraktiv 
adress för att företaget förknippas med framgång. (Knee, Walters, 1990) 
 
Porter (1998) identifiera fem krafter som påverkar vinstmöjligheterna i en bransch. Det är 
genom en analys av dessa som ett företag kan finna sin position, tydliggöra förändringar i 
branschen som kan ge högst avkastning samt att finna de områden som innehåller de största 
hoten. De fem krafterna som påverkar är: inträden, hot från substitut, köparens 
förhandlingsmakt, leverantörers förhandlingsmakt och rivalitet bland nuvarande konkurrenter.  
 
Det finns en mängd olika strategier för företag att hantera dessa fem krafter beroende på de 
individuella omständigheterna som råder för varje enskild aktör. Det finns tre övergripande 
strategier för att skapa en position som ger företaget konkurrensfördelar. De tre strategierna är 
enligt Porter (1998):  
 

• Kostnadsövertag. Denna strategi handlar om en kostnadskontroll över alla delar av 
verksamheten. Målet är att ha låga kostnader i förhållande till konkurrenterna. 

 
• Differentiering. Handlar om att skapa något som uppfattas som unikt. Fördelen med 

denna strategi är att den ger företaget en möjlighet att stå emot konkurrenter då den 
bygger på varumärkets lojalitet. 

 
• Fokus. Denna strategi handlar om att koncentrera sig på särskilda kundgrupper eller 

geografiska marknader. En fokusstrategi riktar in sig på att tillhandahålla varor eller 
tjänster till en speciell del av marknaden.     
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4.2. Kluster  
Det finns ett otal definitioner och variationer av begreppet kluster. Det är dock brukligt att 
säga att kluster finns och att de driver tillväxt. Det är viktigt att tillägga att kluster är relaterat 
till begreppet företagsnätverk, men har en annan betydelse. (Christensen, Kempinsky, 2004) 
 
Arbetsgruppen anser att följande definitioner utgör en vedertagen bild av begreppet kluster: 
 
Porter (1998) �A cluster is a geographically proximate group of interconnected companies 
and associated institutions in a particular field, linked by commonalities and 
complementarities�  
 
Larsson (2002) �Kluster är ett system av aktörer som tillsammans skapar mervärde ur de 
synergieffekter som uppstår � ett system där 1+1= 3�. 

4.2.1. Kluster och nätverk 
Många regioner2 som beskrivs som ett kluster är egentligen ett nätverk av företag. Det finns 
en subtil skillnad mellan kluster och nätverk. Ett företagsnätverk kan bestå av en samling 
liknande företag i samma bransch eller som har ungefär samma sätt att göra affärer. Det kan 
också bestå av helt olika företag som funnit gemensamma samarbetsområden. Syftet med ett 
nätverk är att skapa en gemensam plattform där företagen kan göra kostnadsbesparingar 
genom t ex inköpssamarbete eller gemensam profilering. När företag i nätverk börjar skapa 
värden för varandra, börjar också klustringen ta form. Ett kluster förutsätter ett välutvecklat 
nätverk av företag. Detta kan vara det långsiktiga resultatet av ett företagsnätverk i en region. 
(Christensen, Kempinsky, 2004) 

4.2.2. Klustermotor 
Kluster är sammansatta av ett antal aktörer eller företag med olika viljor. Enligt Larsson 
(2002) kan det behövas en eller flera aktörer som tillsammans kan motivera, koordinera och 
föra en dialog med de klusterinvolverade. Dessa aktörer kallas klustermotorn. Klustermotorn 
måste gemensamt med företagen skapa en strategi för hur klustret ska växa. En kritisk 
komponent hos klustermotorn är att �välja� företag till kärnan som på ett positivt kan bidra till 
att stärka tillväxten, kvalitén och profilen. (Christensen, Kempinsky, 2004) 

4.2.3. Identitetsskapande 
Kluster: Larsson (2002) menar att identitet är en faktor som kan vara av stor betydelse för 
framgången hos ett kluster. Som exempel kan nämnas Silicon Valley eller Hollywood. 
Identitetsskapande handlar mycket om att skapa ett varumärke för klustret som syftar till att 
locka till sig investerare och specialkompetens. Ett varumärke fungerar som en 
sammanhållande kraft mellan klustrets aktörer och som komplement till klusterföretagens 
egna marknadsföringsåtgärder. 
 
För att ett kluster ska kunna fungera krävs det ett gemensamt varumärke som företagen och 
dess anställda identifierar sig med. Klustrets varumärke fungerar som den gemensamma 
identifikationspunkten. Profilen och kvalitén hos företagen används för att bygga och fylla 
klustrets varumärke med innehåll. 

                                                
2 Region är ett geografiskt avgränsat område. (Bonniers uppslagsverk 1945) 
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Det är en styrka om varumärket har en stark koppling till klustermotorns namn, men samtidigt 
är det väsentligt att använda namn och begrepp som uppstår hos allmänheten eller via 
massmedier. (Christensen, Kempinsky, 2004) 
 
Regionala koncept: Larsson (2002) beskriver att kluster kan ses ur tre olika och till viss del 
överlappande perspektiv. Det tredje perspektivet utgår ifrån att kluster kan användas som ett 
verktyg för att skapa regional utveckling. Kluster kan utifrån detta resonemang förstärka 
samspelet mellan företag och företag, och mellan företag och övriga aktörer inom ett 
gemensamt kompetensområde. Boye (1999) behandlar regional koncept3 och nämner den 
konceptdrivna regionen som ytterligare stärker Larssons teori. Regional koncept eller 
klusterkoncept kan på många sätt liknas vid skapandet av regionsidentitet4 eller 
klusteridentitet. I regionskapandet är viljan att skapa något unikt eller överlägset en viktig 
drivkraft. 
 
Den konceptdrivna regionen: Bygger på skapandet av en eller flera abstrakta idéer som 
framhävs av de dominanta aktörerna i regionen. Dessa abstrakta idéer eller visioner syftar till 
att ge regionen en identitet som positionerar den och lockar till sig investeringar. Silicon 
Valley, ett kunskapsnav för informationsteknologi, är ett exempel på en konceptdriven region. 
(Boye, 2000) 
 

4.3. Entreprenörskap  
�Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilda eller i 
samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till 
praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska sammanhang�. 
(www.attitydsmedian.se) 

4.3.1. Early adopters 
Idag riktar sig många tillverkare sina produkter till kunder som är s.k. �tidiga användare� 
enligt early adopter theory. Dessa kundgrupper har en kortare beslutsfattande från att de hört 
talas om produkten till att de införskaffat produkten. (Kotler et al., 2002) 
 
Kotler et al,. (2002) urskiljer de tidigare användarna: 
 

• Personer i en viss målmarknad skiljer sig från varandra utifrån hur lång tid det tar från 
att de upptäcker produkten tills de provar produkten.  

 
• Tidiga anförare har egenskaper som skiljer dem från senare användare. 

 
• Det finns en effektiv metod för att upptäcka de tidiga användarna. 

 
• Tidiga användare tenderar att vara opinionsbildare och kan vara till stor hjälp vid 

lansering av en produkt. 
 

                                                
3 Regionala koncept kan ses som en vidareutveckling av visioner som kan inriktas på att framhäva geografiska 
lägen eller speciella regionala kompetenser. 
 
4 Enligt nationalencyklopedin (2000) förutsätter termen regionidentitet, en identifikation hos invånarna med 
regionen. Denna identifikation kan vara känslomässig , psykologisk eller av kulturell art. 
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Det finns tidiga användargrupper, gemensamt för dessa är de är villiga att prova nya idéer 
trots en viss risk. Den traditionella tidiga användaren är relativt ung, har hög social status, har 
en förhållandevis stark finansiell position, är mer världsvan och är närmare ursprungskällan 
där idén föddes. (Kotler et al., 2002)  

4.4. Place Marketing 
Kotler et al (2002) definierar place marketing enligt följande: Place marketing means 
designing a place to satisfy the needs of its target markets. It succeeds when citizens and 
businesses are pleased with their community, and the expectations of visitors� are met. (Kotler 
et al., 2002) 
  
Place Marketing är när en plats är utformad utifrån att tillfredställa behoven hos en viss 
målgrupp. Den är lyckad när invånarna och företagen är tillfredställda med platsen och antalet 
besökare. Vidare så beskriver Kotler et al. (2002) Place Marketing som en aktivitet som 
ämnar skapa, underhålla samt ändra attityder och beteende hos konsumenten för att locka till 
sig flera kunder, investerare och företag.  
 
Kotler (1984), menar att det finns fyra olika Place Marketing strategier: 
 

• Domicile Marketing: Tidigare har fastighetsägare varit beroende av 
fastighetsannonser och fastighetsmäklare för att skapa ett intresse kring ett hus i ett 
område. Med Domicile Marketing kan byggföretagen och fastighetsägarna bygga eller 
förvalta hela områden som är riktade till en viss målgrupp. På så sätt marknadsförs 
områden till de kundgrupper som är benägna att bosätta sig där eller till företag som 
vill etablera sig i området.  

 
• Business Site Marketing: Innebär att skapa, sälja eller hyra ut lokaler till butiker eller 

kontor. Större byggbolag undersöker olika företags behov av lokaler för att kunna 
erbjuda företagen lokaler eller markplats. Detta är vanlig förekommande om en plats 
har ett dåligt eller skamfilat rykte, och om fastighetsägarna vill locka nya företag till 
platsen för att höja imagen. Stora städer som Detroit och Atlanta arbetar med att 
marknadsföra sina platser.  

 
• Land Investment Marketing: Genom att marknadsföra en stor del av mark till 

investerare kan säljaren snabbare genomföra en transaktion.  
 

• Vacation Marketing: Genom att marknadsföra en viss attraktion kan synergieffekten 
bli att kunder besöker närliggande företag och evenemang.  

 
När en platsstrategi utformats och de hårda5 attraktionsfaktorerna är uppfyllda, är det Place 
Marketings uppgift att översätta den önskade platsidentiteten. Målet är att den blir förstådd 
och skapar positiva bilder för målgruppen. Mjuka6 attraktionsvärden som entreprenörernas 
image och kreativitet är lika viktigt. (Asplund, 1993) 
 

                                                
5 Hårda attraktions faktorer innehåller, ekonomisk stabilitet, produktivitet, kostnader, fastighets koncept, lokala 
service support och nätverk, kommunikations struktur och strategisk placering. 
6 Mjuka attraktions faktorer inkluderar, nisch utveckling, livs kvalitet, arbetes kompetens, kultur, personal, 
management, flexibilitet och entreprenörskap.  
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4.4.1. Detaljhandelns roll i Place Marketing  
Warnaby et al., (2003) menar att detaljhandelns betydelse för Place Marketing är mycket 
väsentlig, eftersom vikten att marknadsföra sig som en handelsplats ökat. Platsen kan locka 
till sig nya kunder som ser handelsplatsen som ett shoppingalternativ. De handelsplatser som 
kan erbjuda en koncentration av shoppingalternativ lockar till sig mest kunder. På så sätt kan 
hela platsen öka sin omsättning och klättra i handelsplatshierarkin. Genom att samarbeta med 
vissa utvalda handlare i Place Marketing så ökas platsens attraktionskraft. (Warnaby et al., 
2003) 

4.4.2. Place Branding 
Platser omfattar många olika komponenter och attribut som namn, rykte och symboler. Det är 
komponenterna som ligger till grund för Place Branding. Platser kan bli �brandade� på samma 
sätt som produkter och tjänster. Place Branding och Place Marketing syftar till att öka 
attraktionen till en plats. För att lyckas med Place Branding måste en varumärkesidentitet 
skapas för platsen. (Kotler,1984) 
 
När den geografiska platsen genomgår en Place Branding tenderar namnet på platsen bli 
varumärket t ex Hollywood. På detta sätt skapas en medvetenhet om platsen och kunder kan 
enklare skapa associationer till varumärket. (Kotler, 1984)    
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5. Empiri 
Detta avsnitt innehåller djupintervjuer med en utav grundarna av SoFo, styrelseordförande i 
SoFos företagarförening, butiksägare samt en place marketing expert.  

5.1. Intervju med Fredrik Gleijpner, grundare och butiksägare, 2005 
Fredrik Gleijpner är tillsammans med Per Holm och Henrik Borggren, grundare och 
initiativtagare till SoFo. Idag driver han, sedan två år tillbaka, en skateboardbutik med namnet 
�Redlight� på Kocksgatan. Gleijpner har ett förflutet i restaurangbranschen och har bott i 
området under en längre tid. Holm driver kaféet Skåningen på Skånegatan och Borggren 
arbetar inom teatervärlden. 
 
Namnet SoFo kom till för sju år sedan då Gleijpner, tillsammans med Holm och Borggren, 
diskuterade hur spännande det skulle vara om fler människor fick upp ögonen för deras 
älskade stadsdel på Södermalm. Holm, nyss hemkommen från SoHo i New York, fick idén 
om namnet SoFo. Namnet började användas med en glimt i ögat, men det visade sig fungera 
bra bland aktörerna och de boende i området. Gleijpner förklarar att deras vision var att få 
SoFo omskrivet i media och helst i utländska tidningar. De ville helt enkelt få fler människor 
att upptäcka denna glömda del av Södermalm.  
 
Stadsdelen hade en rik krogkultur och de boende och besökarna i området kännetecknades av, 
den i folkmun kända, �söderandan�. Enligt Gleijpner består �söderandan� av trevliga 
människor med en speciell attityd till saker och ting. Han var helt övertygad om att den kärlek 
han kände till platsen kunde spridas till resten av Stockholms befolkning. Stadsdelen skulle 
helt enkelt få den självkänsla som den förtjänade. 
 
Ingen av upphovsmakarna hade några vinstdrivande intressen. Grundtanken var att ge platsen 
uppmärksamhet ur ett ideellt geografiskt perspektiv. En advokatvän uppmanade dem att ta 
patent på varumärket �SoFo� för att skydda det från kommersiella namntagare, ifall deras 
namnidé skulle ta fäste på riktigt. Vilket det också gjorde. 
 
Spridningen av namnet började så smått ta fart genom mössor, �hoodies� och T-shirts med 
logotypen SoFo. Dessa distribuerades genom butiken TjallaMalla på Bondegatan. Idén med 
försäljningen av produkterna var främst för att täcka upphovsmakarnas egna kostnader för 
deras egna SoFo � tröjor och mössor. Kläderna gjordes mest �som en kul och lite töntig grej�. 
 
Runt år 2003 började journalister från all världens hörn uppmärksamma fenomenet SoFo och 
det fick plats i både tidningar och tv. Men reaktionerna var blandade. Många tyckte idén var 
larvig och ett dåligt försök till att efterapa New York och Londons stadsdelar. Medan andra 
uppskattade entreprenörandan och nytänkandet. Det positiva bemötandet tog överhanden och 
idag accepteras SoFo som ett erkänt begrepp och som en egen stadsdel. Sommaren 2004 
hittade även turisterna hit och turistbyråer använder området för att marknadsföra Stockholm. 
 
Fler butiker och kaféer i �rätt söderanda stil� hittade till området och gav SoFo extra 
attraktionsvärde hos både kunder och företag. Gleijpner säger att samarbetet mellan butikerna 
fungerar bra och att aktörerna försöker hjälpa varandra. Däremot är han inte lika positivt 
inställd till de övriga skateboardbutikerna i området, då kundunderlaget inte räcker till. 
Mellan dessa butiker finns inget samarbete och den rätta �söderandan� har inte infunnit sig. 
Dock bidrar de övriga skateboardaktörerna till att fler kunder hittar dit och butikerna kan 
fungera som komplement till varandra. 
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Shoppinggatan vid Götgatsbacken eller den tilltänkta gallerian i skatteskrapan är inte och 
kommer inte att bli ett konkurrerande hot till SoFo, enligt Gleijpner. Snarare tvärtom. Desto 
mer uppmärksamhet som riktas mot Södermalm är positivt för SoFo. Fler butiker skapar fler 
kunder och folk är benägna att röra på sig från andra stadsdelar och områden. Det största hotet 
skulle vara att hyrorna höjs så att småföretagarna tvingas slå igen till förmån för de större 
kedjorna. 
 
Området kommer förmodligen att expandera och det talas redan om den �nya triangeln� som 
ligger mellan Vikingaterminalen, Skanstull och Medborgarplatsen. Detta är en möjlig 
utveckling av området tror Gleijpner. 
 
Gleijpner ser ljust på SoFos framtid och tror att området alltid kommer att leva kvar. När 
entreprenörer, likt honom själv, slår igen sina butiker och drar ner på sitt engagemang 
kommer andra likasinnade ta över lokalerna och krogarna. Med andra ord tror han att 
�söderandan� kommer att leva vidare och att SoFo inte kommer att försvinna i första taget. 

5.2. Intervju med Natan Zlotnik, styrelseordförande i SoFos 
företagarförening, 2005 
Natan Zlotnik sitter sedan ett år tillbaka, vid sidan av sitt vanliga arbete, som ordförande i 
SoFos företagarförening. Denna styrelse handhar handelsplatsens SoFos angelägenheter. 
 
Zlotnik beskriver handelsplatsen SoFo som �en benämning på ett område med självständiga 
detaljhandelsaktiviteter�. Här finns inga etablerade kedjor utan en rad fria entreprenörer som 
slagit sig ner i området. 
 

�Platser som SoFo uppkommer på människors initiativ och ett 
särskilt klimat. Människor som har framåtanda med sin 
verksamhet lockas till likasinnade entreprenörer med samma 
intresse och engagemang. I samband med billiga och små lokaler 
formars dessa handelsplatser� (Zlotnik, 2005) 
 

Styrelsen för SoFo är relativt nybildad. Den skapades för två år sedan och består idag av 15 
personer från butiker, hotell, caféer och företag i området. Styrelsens arbete har fördelats på 
fyra olika arbetsgrupper: 
 

1. Marknadsföring och information 
2. Hemsidan 
3. Presskontakter 
4. Events 

 
Den första gruppen, marknadsföring och information, är den del som kräver mest arbete. De 
olika aktörerna i området samverkar för att gemensamt sprida varumärket SoFo och dra folk 
till handelsplatsen.  
 
Styrelsen har arbetat fram en marknadsplan som innehåller ett antal events, utvecklingsplaner 
för hemsidan samt en planerad samorganisering. Styrelsen införskaffar även annonsplatser där 
medlemmarna ges möjlighet att köpa plats. De medier som är mest intressanta för SoFo att 
synas i är lokalpress samt diverse turisttidningar. Handelsplatsen har även fått mycket 
uppmärksamhet av både nationell och internationell media. Intresset har varit, och är 
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fortfarande, stort för detta blomstrande område och ett flertal artiklar har skrivits under de 
senaste åren.  
 
Butikerna i SoFo området samverkar genom ett informellt nätverk för att undvika inköp av 
samma varumärken och därmed differentiera sig från varandra. De hjälper även varandra vid 
behov som vid t ex hyresavtal och överlåtelser.  
 
Lokalerna ägs av privatpersoner vilket medför att vilken aktör som helst kan placera sin 
verksamhet i området, då det inte existerar några bestämmelser rörande uthyrningen. I nuläget 
är det en viss typ alternativa etablerare som placerat sin verksamhet i SoFo. Denna gemenskap 
ger en effekt som bidrar till en starkare samverkan mellan de olika butikerna.  
 
Zlotnik menar att en typisk SoFo butik upplevs som �laid back men väldigt medveten�. Om 
en butik uppfattas som �skitig� finns det en bakomliggande tanke. Det är meningen att det ska 
se ut så.  
 
De typiska SoFo kunderna är, enligt Zlotnik, ett par utan barn i 20-35 års ålder som är mycket 
medvetna och har pengar. Dessa kunder vistas i området för att det är en plats med härliga 
upplevelser, rätt stämning och en speciell känsla. De butiker som anses vara områdets mest 
välkända och som besöks flitigast är TjallaMalla, Grandpa, Apparat, Cocktail, Pet Sounds och 
Sportif.  
 
SoFo slog igenom ordentligt sommaren 2005 då området hade avsevärt flera besökare än 
tidigare. Det var dels besökare från hela Sverige och dels turister från andra länder. Målet för 
styrelsen är, enligt Zlotnik, att locka flera besökare och att butikerna ska börja tjäna pengar. 
Han menar att arbetet går i rätt riktning men att de hittills endast kommit en bit på vägen. 
Desto mer arbete som läggs ned desto närmare målet kommer de. För att utveckla arbetet 
krävs fler events som modevisningar, loppmarknader och julmarknader.  
 
Zlotnik tror att flera kaféer kommer att etableras i området under de närmaste åren. Flera 
kunder kommer att strömma till och de kommersiella kedjorna kommer att följa efter. De idag 
små lokalerna kommer att slås samman till större. En effekt av detta blir att området kommer 
att upplevas för kommersiellt och dyrt. De alternativa butikerna och entreprenörerna kommer 
att söka sig till nya och annorlunda områden. Ett historiskt exempel på en liknande företeelse 
är nattklubben Spybar på Stureplan i Stockholm som innan den kraftiga exploateringen av 
området var en gammal alternativ bokhandel.  
 
Det tidiga SoFo området anses idag ha breddat ut sig och sträcker sig ända ner till 
Vikingterminalen. Zlotnik menar att folk är beredda att åka en bit och kunderna vill inte 
snubbla på butikerna.  
 
Zlotnik upplever ombyggnationen av Skatteskrapan till galleria och liknande etableringar i 
närområdet som positiva. Det kommer att dra mera folk till Södermalm och därmed även till 
SoFo. Det är dock viktigt att SoFo bibehåller sitt utbud och differentierar sig så att de förblir 
unikt.  
 
Han ser inte SoFo som en moteffekt mot den växande trenden av gallerior utan snarare som 
en tillfällighet. Zlotnik anser att liknande platser som NoVa och NoFo vara bra idéer då det 
alltid är en fördel att förenkla för folk. Det är dock viktigt att hitta ett fungerande koncept och 
det blir bäst resultat när det uppstår från ingenstans. 
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5.3. Intervju med Jonas Pelz, butiksägare, 2005 
Butiken Grandpa ligger på Södermannagatan och är en av nyckelbutikerna i SoFo. Ägaren 
Jonas Pelz har tillsammans med två andra personer, haft butiken i två år. Grandpas 
huvudsakliga sortiment är kläder men de har även möbler i femtiotalsstil, konst och småsaker 
till hemmet. Klädsortimentet består av svenska märken samt trendiga och lite udda märken. 
 
Enligt Pelz blev området SoFo slagkraftigt därför att Stockholms övriga utbud och områden är 
så pass likriktade. Stockholms invånare törstade efter en handelsplats där butikerna kunde 
erbjuda ett varierat utbud. En plats där människor kunde uppleva en mångfald bland både 
kunder och företag. Framgångskonceptet SoFo kom helt enkelt rätt i tiden med de 
ingredienser som behövdes för att lyckas. 

 
Pelz är aktiv styrelsemedlem i SoFos företagarförening och är en av de drivande krafterna 
bakom bland annat �SoFo Nights� och de events som anordnats. �SoFo Nights� startades på 
initiativ av Cecilia Steiner, butiksägare på Le Shop, men Grandpa var inte sena med att hänga 
på evenemanget. Syftet med dessa kvällar är att minska klyftan mellan butik och kund och 
därmed skapa relationer. Under dessa kvällar försöker Grandpa alltid erbjuda kunden något 
extra i form av livemusik, vernissager samt mat och dryck. Pelz berättar att de haft en show 
med gymnaster i och utanför butiken för att kunna ge kunden en annorlunda upplevelse. 
 
Numera är området SoFo känt bland både företag och Stockholms invånare. Sommaren 2005 
fick SoFo sitt verkliga genombrott, då turisterna började strömma till platsen. Men 
uppmärksamheten av området har avtagit något under de senaste månaderna, menar Pelz. 
Framförallt i svensk media. Han menar att SoFo inte får avstanna och känna sig alltför trygga 
genom att surfa på den framgångsvåg som varit. Området måste hela tiden utvecklas och 
kunna erbjuda kunden något nytt. SoFo kommer att satsa på fler events och sträva efter en 
ännu mer spännande mix av butiker, barer och restauranger. Detta ger också media något att 
skriva om, menar Pelz. 
 
En förebild för eventskapande är Streets marknad. Street ligger vid Hornstullstrand på 
Södermalm. Marknaden vill efterlikna Camden Market i London. Pelz tror att SoFo kan 
hämta inspiration från detta koncept och låta Nytorget fungera som en marknad under vissa 
events. 
 
Han betonar att SoFo inte vill bli ett kommersiellt område och att den �sköna känslan� hos 
kunder och butiker är en förutsättning för områdets genuinitet. Därför vill SoFo inte 
marknadsföra sig i tidningar genom annonser. Pelz gör en jämförelse med Täby Centrum som 
marknadsför sig genom bussbanderoller med text som �Välkommen till Täby Centrum�. 
Detta marknadsföringssätt är otänkbart för SoFo och skulle innebära slutet för området, menar 
Pelz. 
 
SoFo är, enligt Pelz, en motreaktion till alla gallerior, stora kedjor och köpcentrum som 
dominerar marknaden. SoFos unika butikssamarbete ger de små företagen en chans att 
överleva. Butikerna stöttar varandra genom att försöka se på varandra som samarbetspartners 
och inte konkurrenter. Grandpas största konkurrenter är TjallaMalla eftersom de ibland har 
samma varumärken i sitt sortiment. Pelz säger att trots detta är TjallaMalla deras bästa 
samarbetspartner. När varumärken krockar försöker de helt enkelt se till att de inte tar in 
samma produkter. 
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Brunogallerian på Götgatsbacken och den tilltänkta gallerian i Skatteskrapan är endast positivt 
för SoFo, tror Pelz. Ju fler kunder som rör sig till Södermalm gynnar SoFo. Dock finns det en 
risk för att kommersiella butiker hittar ner till området. Rykten om att Åhléns och Lindex ska 
etablera sig i området har florerat bland butiksägarna. Detta ses inte med blida ögon bland 
SoFos aktörer. Han är även medveten om att det finns risk att det kommer inträffa en 
hyreshöjning, vilket skulle innebära att de små aktörerna inte skulle ha råd att finnas kvar. 
 
Pelz hoppas på att SoFo kommer att utvecklas i positiv riktning och att det kommer att öppnas 
nya spännande butiker och restauranger. Han önskar att SoFo kommer bli ett mer levande 
område som kommer bidra till att Södermalm utvecklas ytterligare. 

5.4. Intervju med Christer Asplund, Place Marketing expert, 2005 
Christer Asplund är ett väletablerat namn inom Place Marketing och Place Branding. Han 
arbetar med branding av platser som ex Kristianstad där han har arbetat fram sloganen �spirit 
of food� för att marknadsföra kommunen. 
 
Asplund menar att det finns olika faktorer som en plats måste uppmärksamma för att lyckas 
med sin Place Marketing och för att uppnå en s.k Produkt �Paradise�. De olika faktorerna är: 
 
Place Population and Personalities, Place profiles, Place Pathos (pride and passion), Place 
Performance och Place Prospects and Past. Enligt Asplund så är komponenterna olika 
viktigt för olika platserna. 
 
Asplund menar att faktorerna, Place Profils och Place Pathos för SoFo spelat stor roll i 
skapandet av platsens image, då grundarna genom sin kärlek till området, passion och glädje 
skapat en del av SoFo. Dessa har lagt grunden till den inriktning som platsen har. 
 
Vidare så menar Asplund att SoFos plats på Stockholms karta är naturlig eftersom Södermalm 
har fått en renässans på senare år och är idag inte längre det helvete som Bellman en gång 
beskrev. 
 
Asplund menar att stämningen idag på Södermalm är unik: 
 

�Den stämning som genomsyrar Södermalm 
finns inte någon annanstans i stan. Södermalm har 
genomgått en kris. Förr ansågs stadsdelen vara sliten 
och nedgången, idag visar de att de kan erbjuda 
något nytt. De anordnar t ex Söderdagarna, detta 
skulle aldrig funka på Östermalm eller i någon annan 
stadsdel�.(Asplund, 2005) 

 
Platsen Södermalm har alltså vissa unika drag som �smittar� av sig på handelsplatsen SoFo, 
det som vi skulle kalla för �söderandan�. Den är helt unik och skapar vissa förutsättningar för 
SoFo.  
 
Enligt de intervjuade butiksägarna i SoFo så erbjuder de en särskild service som kunden inte 
får på andra platser. Detta menar Asplund är en del av SoFos unika drag, en Service 
Management som erbjuder kunden en del av söderandan. Även en ökad livskvalitet lockar 
kunder. Denna livskvalitet kan vara söderandan.  
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I handelsplatsen SoFo är �platspersonligheterna� viktiga då de skapar och upprätthåller de 
särskilda drag som SoFo har och vill ha. Utan en stark ledare på denna position så kan 
platsens unika drag försvinna eller missbrukas. I SoFos fall är det företagarföreningen som 
sitter vid rodret.  
 
En anledning till varför skaparna av SoFo kände en sån stark relation till området kan vara att 
vi i dagens samhälle är mer globala samtidigt som vi är mer lokala. Med detta resonemang 
menar Asplund att vi kan arbeta och resa runt i världen, men platsen vi bor på blir mer 
intressant för oss och vi vårdar ryktet samt imagen som platsen har. Detta gör att platsen som 
vi anser vara vårt hem blir en viktig del av vår självbild.  
 
För att skapa en gemensam självbild och förenkla för kunden så underlättar det om SoFo har 
en gemensam nämnare ex en viss bulle eller kaka som säljs på alla kaféer i området. Även en 
gemensam logga kan hjälpa kunden att minnas platsen. Exempel på ett företag som använder 
sig av denna metod är biltillverkaren BMW som har Münchens flagga i loggotypen och på så 
sätt skapar en association till platsen. 
 
Om en handelsplats som SoFo ska lyckas så måste den erbjuda något unikt. De måste skapa 
en innovativ kombination som inte finns någon annanstans i Stockholm. Om �platsprofilerna� 
lyckas kan SoFo om tio år skapa lika starka associationer som SoHo i New York gör. 
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6. Analys 
Efter att analyserat empiri samt teori har arbetsgruppen kommit fram till ett antal faktorer 
som vi anser vara källorna till uppkomsten utav SoFo. Nedanstående rubriker ligger till 
grund för att kunna besvara uppsatsens frågeställning: Varför uppstod SoFo? 

6.1. Platsen Södermalm 
Det är viktigt att poängtera att idén om SoFo startade utifrån platsen och inte tvärtom. Med 
andra ord var det platsen som var utgångspunkten och inspirerade till konceptet SoFo. I vår 
förädling av Brassington & Pettitts (2000) modell av platsvalsprocess så skapar populationen, 
tillgängligheten, konkurrensen och kostnaden de mikrofaktorer och den duglighet som platsen 
har. Som i sin tur skapat förutsättningarna för konceptet SoFo.  
 

 
Källa: Vidareutveckling av Brassington & Pettitts modell, s 534, 2000 
 
1. Mikrofaktorer 
Mikrofaktorerna i området på Södermalm är det faktiska gatunäten och kundflöden som 
platsen har. Även de begränsade butikslokalerna har format de intressenter som söker sig till 
platsen. På grund av de förutsättningar som platsen har i form av population, tillgänglighet, 
konkurrens och kostnader så tror vi att platsen inte tilltalar butiker som inte faller inom �den 
typiska SoFo ramen�. Exempel på �mainstream� butiker är MQ och H&M. 
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2. Duglighet 
Dugligheten grundar sig, enligt Brassington och Pettitt (2000), på karaktären hos kunderna, 
lokaltrafik, kommunikationer samt avstånd till konkurrenter. Vi tror att området, redan innan 
begreppet SoFo kom till, genomsyrades av den �söderanda� som Gleijpner talar om. Det 
fanns redan ett litet antal butiker och kaféer i området som utgjorde grogrunden för SoFos 
speciella utbud och atmosfär. Detta resonemang stöds av Knee, Walters (1990) då de menar 
att platsens positionering kan skapas ur dess historik, geografiska lägen eller fysiska 
egenskaper. 
 
Platsen på Södermalm är centralt lokaliserat och kommunikationerna till platsen är bra. Detta 
gör att folk enkelt kan ta sig till platsen. Brassington och Pettitt (2000) nämner även att det 
inte behöver vara negativt att befinna sig nära sina konkurrenter. Våra intervjupersoner delar 
samma syn på saken. De anser att konkurrensen på Södermalm främjar platsen SoFo.  
 
3. Förutsättningar för konceptet SoFo 
När vi undersökte platsen så framkom det att de specifika drag som platsen SoFo innehar är 
skapade ur de förutsättningar som platsen har. Det som utmärker SoFos uppkomst är: 
Söderandan, entreprenören, det unika samarbetet, längtan efter en annorlunda handelsplats 
och marknadsföringen.    

6.2. �Söderandan� 
Vi har kommit fram till att den så kallade söderandan har haft en viktig del i uppkomsten av 
SoFo. Vi definierar �andan� i en plats som dess själ och identitet. Placemarketing experten 
Christer Asplund beskriver söderandan som �en unik stämning som genomsyrar stadsdelen 
och inte finns någon annanstans i stan� samt �livskvalitet� (Asplund 2005). SoFo grundaren 
Fredrik Gleijpner menar att söderandan består av �trevliga människor med en speciell attityd 
till saker och ting�. Arbetsgruppen definierar söderandan, understött av ovanstående 
resonemang, som �en avspänd och kreativ stämning bland människor på en unik plats�. Vi 
tror att denna unika stämning, som fanns redan innan SoFo, bidrog till uppkomsten av denna 
speciella handelsplats. Entreprenörerna som valde att etablera sig i SoFo kunde identifiera sig 
med denna anda och den formar områdets mentalitet.  
 
Massey anser att de är de sociala relationerna som ger platsen dess specifika eller unika drag. 
Det som gör en plats meningsfull är det som sker när det konstrueras sociala relationer mellan 
människor och när det bildas en mötesplats som exempelvis kaféer och barer. Denna teori 
stödjer Gleijpner (2005) förhållningssätt till söderandan då han talar om �människor med en 
speciell attityd till saker och ting�. Arbetsgruppen anser, med stöd av Massey och Gleijpner, 
att söderandan till stor del består av social relationer mellan människor. Vi tror att dessa 
sociala relationer delvis hjälpte till att skapa det unika SoFo samarbetet som vi tidigare nämnt 
i arbetet. 
 
Platsens kultur är enligt Scott (1997) tätt sammanlänkade med varandra. Han nämner att 
kultur är ett fenomen som har platsspecifika drag. Vi vill påstå att Södermalm har en speciell 
kultur som går att likna vid den söderanda som vi beskriver. SoFo i sin tur är ett fenomen som 
starkt genomsyras av platsspecifika drag.  
 
Enligt Lovelock kan faktorer som hur personal och konsumenter är klädda och uppför sig 
bidra till att forma en uppfattning hos konsumenten. Arbetsgruppen tror att den speciella 
söderandan kan yttra sig i en speciell typisk smak som i sin tur välkomnade etableringen av 
SoFos butiker som tidigare nämnts i arbetet och (bilaga 1). 
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6.3. Entreprenören 
År 2001 registrerades varumärket SoFo av Gleijpner, Holm och Borggren. De hade en önskan 
att deras älskade stadsdel skulle uppmärksammas av flera människor. Den kärlek grundarna 
kände till platsen, passion och glädje spelade stor roll i skapandet av platsens image. Asplund 
(2005) menar att de tidigt lade grunden till den inriktning som platsen har. De ville att platsen 
skulle få den självkänsla som den förtjänade. Kotler (2002) menar utifrån sin teori om Early 
adopters att entreprenörer har vissa gemensamma utmärkande drag (se avsnitt 4.3.1.). Dessa 
entreprenörer har en kortare beslutsfattande från att de blivit medvetna upp en produkt eller 
idé till att de använder produkten eller gör slag i idén Holm som precis var hemkommen från 
New York kom på namnet SoFo inspirerat av stadsdelen SoHo. Till skillnad från Stockholms 
övriga likriktade utbud ville de skapa något annorlunda. De var villiga att ta en risk och prova 
sina idéer trots rådande trender. Grundarna var alla unga och arbetade, bodde och levde i 
området och utgjorde därmed en del av stadsdelen. Vi kan även beskriva Gleijpner, efter 
utförd intervju, som en väldigt färgstark person som går sin egen väg. Konceptet utformades 
därmed efter grundarnas värderingar som en del av ursprungskällan. 
 
Med tiden har flera fristående butiker, kaféer och restauranger i samma anda etablerats i 
området. SoFo har blivit ett välbekant namn i folkmun. Asplund (2005) menar att de olika 
butiksägarna, som t ex Pelz, är de som för entreprenörskapet vidare idag. Vi anser att 
nyckelbutikerna i SoFo är områdets viktigaste entreprenörer. Dessa ligger ett steg före och 
bidrar till platsens utveckling (se 3.1). De utgör idag SoFos �platspersonligheter� då de skapar 
och upprätthåller de drag som SoFo vill ha. Pelz sitter även med i SoFos företagarföreningen 
som har som ledande roll att bevara platsens unika drag.   

6.4. Det unika samarbetet 
Vi har tidigare i arbetet beskrivit det unika samarbetet som finns mellan aktörerna i SoFo (se 
3.2). Arbetsgruppen anser att detta samarbete är en utav de viktigaste hörnstenarna i 
förklaringen till SoFos uppkomst. Vi har valt att stödja vårt resonemang utifrån teorier om 
klusterbildning.  
 
Larsson definierar kluster som ett system av aktörer som tillsammans skapar mervärde ur de 
synergieffekter som uppstår - ett system där 1+1= 3. Vi anser att denna definition passar väl 
in på beskrivningen av SoFo och dess samarbete. SoFos aktörer skapar tillsammans mervärde 
genom deras gemensamma �SoFo nights�, SoFo events och hemsidan. Effekten av SoFos 
samarbete går att likna med tankesättet att 1+1=3. 
 
Då SoFo uppkom bestod området endast utav ett nätverk av företag. Arbetsgruppen vill påstå 
att SoFo numera är ett kluster eftersom aktörerna började skapa värden för varandra. Detta 
resonemang kan vi stödja i Christensen och Kempinskys (2004) teorier om klustring som 
tidigare nämnts i arbetet. 
 
SoFos företagarförening fungerar som klustrets motor dvs. klustermotorn. SoFo består utav en 
mängd olika aktörer i olika branscher. Larsson (2002) menar att det kan behövas en eller flera 
aktörer som tillsammans kan motivera, koordinera och föra en dialog med de 
klusterinvolverade. Klustermotorn måste gemensamt med företagen skapa en strategi för hur 
klustret ska växa. Vid intervju med Natan Zlotnik, ordförande i SoFos företagarförening 
framkom det att styrelsen eller klustermotorn är fördelad på fyra ben: Marknadsföring, 
webbsidan, presskontakter och events. De olika aktörerna i området samverkar för att 
gemensamma sprida varumärket SoFo och dra folk till handelsplatsen. Styrelsen har även 
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arbetat fram en marknadsplan innehållande ett antal events, utvecklingsplaner för hemsidan 
samt en planerad samorganisation. Vi tror att klustermotorn har haft en betydande roll för 
SoFos uppkomst då den hjälpt till att skapa och bibehålla samarbetet mellan aktörerna. 
 
Aktörerna i SoFo har valt att marknadsföra sig genom det gemensamma varumärket SoFo. 
Detta går i enlighet med Christensen och Kempinskys (2004) teorier om att för att ett kluster 
ska fungera som ett kluster krävs det ett gemensamt varumärke som företagen och deras 
anställda identifierar sig med. Klustrets varumärke fungerar som den gemensamma 
identifikationspunkten. Profilen och kvalitén hos företagen används för att bygga och fylla 
klustrets varumärke med innehåll. 
 
Vi tror att aktörerna i SoFo använder SoFos varumärke som den gemensamma 
identifikationspunkten. Samarbetet sinsemellan bidrar ytterligare till en stark identifiering 
med varumärket. De olika aktörernas profil hjälper också till att stärka andra aktörer och 
ytterligare stärka varumärket. Vi anser att varumärket SoFo hade en viktig roll i uppkomsten 
utav området eftersom det hjälpte aktörerna att identifiera sig med varandra och med platsen.  
Namnet SoFo infördes med �glimten i ögat� men fungerade utmärkt i mediasammanhang. 
Christensen och Kempinsky (2004) säger att det är väsentligt att använda namn och begrepp 
som uppstår hos allmänheten eller via massmedia, detta gäller även i SoFos fall. 

6.5. Marknadens längtan efter en annorlunda handelsplats 
Trenden i samhället under 2000-talet är att kunderna söker individualism. Längtan efter att 
vara unik och konsumera varor som inte säljs på stormarknader och i de stora kedjorna 
tilltalar den �nya� kunden. SoFo har genom sin unika blandning av butiker och avsaknad av 
stora varuhus lyckats locka till sig den �nya� kunden. Butiksägaren Jonas Peltz (2005) menar 
att området SoFo blev slagkraftigt därför att Stockholms övriga utbud och områden var så 
pass likriktade. Stockholms invånare törstade efter en handelsplats där butikerna kunde 
erbjuda ett varierat utbud. En plats där människor kunde uppleva en mångfald bland både 
kunder och företag. Framgångskonceptet SoFo kom helt enkelt rätt i tiden med de 
ingredienser som behövdes för att lyckas. 
 
Gallerior och köpcentrum byggs och rustas upp i hela Stockholm, men trots denna 
byggexplosion så tenderar dessa handelsplatser att erbjuda ungefär samma butikskoncept. 
Kolterjahn (2005) på HUI, menar att det ända som skiljer köpcentrumen från varandra är 
storleken på H&M butikerna. Zlotnik (2005) menar att det finns ett informellt nätverk mellan 
aktörerna i SoFo som hindrar dem från att sälja samma varumärken. Det gör att kunderna får 
ett bredare utbud av olika varumärken och detta gynnar de olika handlarna då SoFos butiker 
kan locka fler kunder till platsen. Detta resonemang stödjer Warnaby et al. (2003) som menar 
att de handelsplatser som kan erbjuda kunderna en koncentration av shoppingalternativ lockar 
till sig kunderna och på så sätt så kan hela handelsplatsen klättra i handelsplatshierarkin. 

6.6. Marknadsföring  
Handelsplatsen SoFo använder sig av differentiering för att skapa sig en position på 
markanden. Porter (1998) menar att denna strategi ger möjlighet att stå emot konkurrenter då 
den bygger på lojalitet. SoFos marknadsföring utgör en viktig strategi för att uppnå och 
bibehålla dess unikhet. Målet med marknadsföringen är enligt Asplund (1993) att översätta 
den önskade platsidentiteten och skapa positiva bilder för målgruppen. Pelz menar att 
marknadsföring med t ex bussbanderoller skulle vara en fel strategi då de vill förmedla den 
�sköna känslan� på platsen. Istället marknadsför sig SoFo genom olika evenemang som t ex 
�SoFo nights�, loppmarknader och andra event. De vill genom dessa arrangemang skapa 
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relationer med kunderna. Denna strategi är enligt Uggla (1999) svår men intressant. Genom 
exempelvis butiken Grandpas show med gymnaster, byggde butiken indirekta associationer 
och kopplingar till butikens upplevelsebaserade shopping.  
 
Asplund (2006) menar att SoFos särskilda Service Management är det som förmedlar kunden 
den speciella �söderandan�. Pelz har återgett denna �känsla� i form av livemusik, vernissager 
samt mat och dryck. Massey (1994) påstår också att denna anda ligger i de sociala 
relationerna som skapas genom platsens mötesplatser som barer, butiker och kaféer. SoFo vill 
genom sina evenemang skapa relationer. Detta görs genom en utåtriktad kommunikation med 
den gemensamma plattformen SoFo.  
 
När SoFos aktörer arrangerar evenemang skapar även uppmärksamhet hos media. Zlotnik 
menar att SoFo har fått mycket uppmärksamhet av både nationell och internationell media. 
Han menar att intresset har varit, och fortfarande är, stort för platsen och ett antal artiklar har 
skrivits under de senaste åren. Det är dock viktigt att flera events som modevisningar, 
loppmarknader och julmarknader anordnas. Pelz anser att det är viktigt att ständigt erbjuda 
kunden något nytt. Detta ger media något att skriva om och SoFo kommer då även i 
fortsättningen att uppmärksammas.      
 
Kotler (1984) menar även att genom att marknadsföra en viss attraktion kan effekten bli att 
kunder besöker närliggande företag och evenemang. När en butik har ett event eller när 
området anordnar en loppmarknad bidrar till att dessa kunder även besöker andra butiker eller 
något kafé i området.   
 
Warnaby (2003) menar att vikten att marknadsföra sig som en handelsplats ökat. Kotler 
(1984) styrker detta då han menar att en varumärkesidentitet ökar attraktionen till platsen.   
SoFo har idag en styrelse som aktivt arbetar med att marknadsföra handelsplatsen med alla 
dess aktörer. Zlotnik, som idag sitter som ordförande, menar att genom samarbetet kan de 
gemensamt sprida varumärket SoFo och dra folk till handelsplatsen. Styrelsen införskaffar t 
ex annonsplatser där medlemmarna ges möjlighet att köpa plats. 
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7. Slutsats 
I detta avsnitt kommer vi presentera vår slutsats till varför SoFo uppkom. Denna slutsats är 
baserad på empiri, teori samt våra egna analyser. I denna del besvarar vi vår frågeställning: 
Varför uppstod handelsplatsen SoFo? 
 
För att kunna dra en slutsats kring hur handelsplatsen SoFo uppstått, har vi kommit fram till 
ett antal faktorer som har presenterats i vår analys. Dessa faktorer är: Platsens betydelse, 
Söderandan, Entreprenören, Det unika samarbetet, Längtan efter en annorlunda handelsplats 
och Marknadsföringen. Det är även dessa faktorer som vi baserat vår slutsats på. Vi vill 
särskilt framhålla att dessa faktorer samspelade med varandra utan någons egentliga vetskap 
eller styrning. Vi har kommit fram till att alla dessa faktorer hade lika stor betydelse för 
uppkomsten. Entreprenörerna tog initiativet till SoFo men deras roll var viktigast i början då 
de övriga faktorerna efterhand samspelade automatiskt. Tillsammans lyckades faktorerna med 
svårigheten att skapa ett detaljhandelsfenomen i Sverige. SoFo kom helt enkelt  rätt i tiden 
med de rätta ingredienser som behövdes för att lyckas.  
 
Vi vill inleda vår slutsats med att påpeka att idén om SoFo startades utifrån platsen och inte 
tvärtom. Med andra ord var det platsen som är utgångspunkten och inspirerade till konceptet 
SoFo. Grundarna kände en så stor kärlek, passion och glädje till platsen att de ville ge 
området den självkänsla som den förtjänade. En viktig aspekt att tillägga är att grundarna inte 
hade några vinstintressen i skapandet av platsen och namnet. Platsen på Södermalm hade 
redan hade en mängd förutsättningar såsom population, duglighet, tillgänglighet, bra 
konkurrensklimat och drägliga kostnader som vi tror bidrog till handelsplatsens uppkomst. Vi 
har dragit slutsatsen om att det var just denna specifika plats som gjorde SoFos uppkomst 
möjlig. Utan denna plats hade det SoFo vi känner till idag aldrig existerat. 
 
Platsen på Södermalm där SoFo uppkom, genomsyrades dessutom sedan en lång tid tillbaka 
av en unik �söderanda� . Vi har valt att definiera denna anda som �en avspänd och kreativ 
stämning bland människor på en unik plats�. Denna stämning finns inte i någon annan 
stadsdel i Stockholm och gav platsen en speciell atmosfär. SoFo uppkom till viss del utav att 
entreprenörerna som valde att etablera sig i SoFo kunde identifiera sig med denna stämning. 
Dessa bidrog i sin tur till att forma SoFos mentalitet. Vi vill påstå att denna söderanda 
ytterligare utvecklats till en �sofoanda�, som präglas av att området uppfattas som �trendigt 
och hippt�. Vi tror att denna söderanda hjälpte till att föda handelsplatsen SoFo eftersom 
andan var genuin och okonstlad. Atmosfären på denna plats välkommande helt enkelt något 
nytt och nyskapande.  
 
En oerhört viktig faktor till uppkomsten av SoFo var människorna bakom platsen - 
Entreprenörerna. I inledningsskedet bestod dessa utav Fredrik Gleijpner, Per Holm och 
Henrik Borggren. Dessa var villiga att ta en risk och prova sin idéer trots rådande trender. Vi 
anser att dessa var och till viss del fortfarande är SoFos mänskliga ansikte utåt. De 
förkroppsligade helt enkelt stadsdelen och grundade de ursprungliga värderingarna i SoFo. 
Dessa entreprenörer drog även till sig likasinnade, såsom nyckelaktörerna, som alla hjälpte till 
att dra sitt strå till stacken. 
 
Då fler och fler aktörer började få upp ögonen för SoFo inleddes, i tidigt skede, det vi 
benämner som det unika samarbetet. Trots att samarbetet blev en effekt utav uppkomsten tror 
vi att det var avgörande för att SoFo skulle bli den handelsplats den är idag. Samarbetet 
hjälpte till att få SoFos varumärke genomslagskraftigt bland allmänheten och media. Vi tror 
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att samarbetet hjälper aktörerna att känna sig som en del av en helhet. För att få människor att 
upptäcka Sofo har området använt sig av annorlunda marknadsföringsstrategier. Vi tror att 
den event marketing som förekommit har haft en stor betydelse för SoFo samt hjälpt till att 
forma atmosfären på platsen.  
 
Platsen SoFo kom dessutom �rätt i tiden�. Vi tror att Stockholms innevånare törstade efter en 
ny handelsplats där butikerna kunde erbjuda ett varierat utbud. Då trenden inom detaljhandeln 
alltmer går mot gallerior och större kedjor uppstod SoFo, till viss del, som en motreaktion. Vi 
tror att denna motreaktion var välkomnad och efterlängtad av Stockholms befolkning. Detta 
bidrog i sin tur till uppkomsten. 
 
Vi vill avslutningsvis återigen betona att alla faktorer har haft sin verkan i uppkomsten av 
SoFo. Vi kan inte urskilja vilka faktorer som var viktigast, utan vi har kommit fram till att det 
var samspelet mellan faktorerna som gav upphov till uppkomsten av SoFo. Gemensamt för 
alla dessa faktorer är att de har funnits �i rätt tid och på rätt plats�. I och med att SoFo bygger 
på faktorer som rör plats, tid och kultur kan inte samma koncept uppstå eller plagieras på en 
annan plats. Det går att etablera liknande koncept på andra platser men dessa kommer att få en 
annan karaktär. Liksom SoFo kommer dessa platser att formas av platsens kultur, historik och 
av de människor som vistas i området. Det kan därmed aldrig uppstå ett nytt SoFo. 

7.1. Reflektioner 
När SoFo etablerades fanns det inga liknande handelsplatser i Stockholm. Entreprenörerna 
lyckades skapa ett koncept som besvarade vår tids behov. SoFo, med dess annorlunda aktörer, 
var nyskapande för sin tid och upplevdes därför som intressant och spännande. Ett liknande 
koncept skulle dock aldrig få samma genomslagskraft i och med att nyhetens behag endast 
kan uppnås första gången. 
 
Konceptet SoFo är, som tidigare nämnts, rätt i tiden och bygger på människors längtan efter 
något nytt. I framtiden kommer dock nya föreställningar, trender och krav växa fram. Vid nya 
etableringar kommer den tids särdrag att spegla utformningen av nya koncept. Vi är inne i en 
detaljhandels era då det etableras många nya köpcentra och gallerior. Kanske är konceptet 
SoFo, som skiljer sig från trenden, början på andra unika företeelser. Vi kanske vågar påstå att 
vi med denna handelsplats ser tendenser på en ny trend i framtiden. 
 
Detta koncept kommer att skapas av nya entreprenörer med en stark vilja och kärlek till sitt 
påfund. En entreprenör kommer alltid att särskilja sig, från övriga, med vissa utmärkande 
drag. Likheterna dem emellan är att de kommer att uppmärksamma nya trender och produkter 
tidigare än andra. 
 
Den marknadsföring och de kanaler som SoFo använder sig av speglar också det annorlunda. 
Aktörerna i området försöker genom olika evenemang skapa relationer med sina kunder. 
Genom att erbjuda kunderna en upplevelse vill man att denna själv ska skapa associationer till 
butik eller plats. Denna strategi har fungerat för SoFo då de vill förmedla en speciell känsla 
och stämning. Vi har uppmärksammat att liknade strategier i marknadsföringen återfunnits 
bland andra aktörer och platsen. För att differentiera sig i framtiden så tror vi att det kommer 
att krävas nya marknadsföringsstrategier för att skapa uppmärksamhet.    
 
Vi tror att det är svårt att dra generella slutsatser hur handelsplatser uppkommer. Vi har 
genom vår forskning kommit fram till att det krävs unika förutsättningar för varje enskild 
handelsplats. Genom denna uppsats har vi granskat SoFos förutsättningar till uppkomsten. Vi 
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kan påstå att SoFos faktorer är en del av huvudingredienserna vid en uppkomst av en 
handelsplats. För vidare forskning rekommenderar vi att studera varje enskild uppkomst av en 
handelsplats på djupet, såsom vi gjort. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Butiker i handelsområdet SoFo 
I detta avsnitt presenteras området SoFo och dess olika gator. Vidare följer en djupare 
granskning av dessa gator med en utförligare beskrivning av de olika butikerna, gallerior och 
kaféer. Alla bilder är hämtade från www.sofo.se  

Karta över SoFo 

 
 

Nytorgsgatan 
SILVIA INREDNING   (Nytorgsgatan36a)  
Silvia inredning är en färgstark inredningsbutik med 
upplevelse av färg, ljussättning, doft och smak. 
 
 
ANILIN (Nytorgsgatan 36) 
Anilin är en modebutik med originella och roliga 
kläder. Butiken säljer både kläder, väskor, sjalar och 
smycken. De köper in okända varumärken i små 
volymer för att kunderna ska känna sig unika i deras 
plagg. 
 
 
APPARAT (Nytorgsgatan 36) 
De säljer möbler och inredningsdetaljer som 
är avskalade och funktionella. Butiken blandar 
friskt, gammalt och nytt så länge det är tidlöst. 
  

Blekingegatan 
BOUTIQUE MARIE-HELENE (Blekingegatan 61) 
I denna studio/butik arbetar metallformgivaren Marie-Helene Bornhall och silversmeden 
Linda Nilsson tillsammans fram sina smycken.    
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Renstiernas gatan 
BOUTIQUE SPORTIF (Renstiernas gata 26) 
En av Sveriges främsta butiker inom streetwear 
med ett stort utbud av sneakers och designade sport kläder.  
 
 
 

Södermannagatan 
KAFÉ KEXET/Chillout (Södermannagatan 10)  
Ett café som har som mål att erbjuda mer än 
det vanliga till sina kunder.  
De har förutom sitt utbud av mat även olika konstutställningar,  
där båda unga och äldre konstnärer kan ställa ut  
sin konst. De arrangerar även musikkvällar  
för att skapa en stämning som passar målgruppen.  
 
 

SAVAGE LONDON (Södermannagatan 16) 
Savage London är en klädbutik som säljer  
Streetwear med bland annat t-shirts och college tröjor.  
 
 
 
JENNY & JOSEFINE (Södermannagatan 18) 
En butik till dem som vara originella och 
gillar att blanda gammalt och nytt. Butiken 
erbjuder utvald secondhand som delvis 
designats om och delvis behållits som den är. 
De säljer även sin egen design �Jenny & 
Josefine� som består av unika plagg i 
begränsade upplagor. 
 
  
PÅKLÄDERIET (Södermannagatan 19) 
Påkläderiet är en av de mest välkända vintage 
butikerna i området. De säljer utvalda kläder, skor, 
väskor och accessoarer från 1920-1980-talet, samt 
även äldre symönster, modeböcker mm. De utför även 
kostym och stylistuppdrag.  
 
SPRINKLER (Södermannagatan 19) 
En klädbutik med små serier där tonvikten ligger på 
en bra passform och god kvalitet. Tungvikten ligger 
i de noga utvalda tygerna och modellerna är enkla 
med små detaljer.  
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SVART KAFFE/ FLORIDA 
(Södermannagatan 21-23) 
Svart Kaffe är ett musikcafé som startade 
1996. Florida är Svart Kaffes lilla shop med 
ett utbud av �Hello-Kitty� prylar för vuxna.  
 

Skånegatan 
ROXY (Skånegatan 6) 
Roxy är en restaurang/bar. Den fungerar som 
en mötesplats för homosexuella.  
 
 
HOLMQVIST (Skånegatan 53) 
Klädbutik som erbjuder både bas plagg till mer udda 
och exklusiva plagg. Butiken arbetar efter att hela tiden 
förnya sortimentet vilket innebär att de inte tar in några 
stora mängder.  
 
 

SOUTH OF FOLKUNGAGATAN CAFÉ 
(Skånegatan 71) 
SoFo Café ligger centralt i området. De erbjuder 
konstnärer att ställa ut sina verk i lokalen, vilket 
förgyller och förändrar caféets interiör från gång till 
gång 
 
 
 
STOCKHOLMS STADSMISSION (Skånegatan 75) 
Stadsmissionens Second Hand på Skånegatan är en 
livsstilsbutik. Här finns allt från vinyl- 
skivor, jeans och husgeråd till aftonklänningar och 
smycken. 
 
 
 
GALLERI BONDESONEN (Nytorget, Skånegatan 
81)  
Galleri Bondesonen är ett litet galleri vid hjärtat av 
Nytorget. De ställer i huvudsak ut unga och nytänkande 
konstnärer/utställare men visar även konst av mer 
traditionell sort.   

 
 
MELLIS (Skånegatan 83) 
Restaurang och bar som vid större matcher 
eller andra arrangemang anordnar tv-kvällar.  
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TWIST & TANGO (Skånegatan 90) 
Klädbutiken Twist & Tango är ett svenskt modeföretag 
med ett flertal butiker i Sverige.  
 
 
CAFÉ SKÅNINGEN (Skånegatan 92) 
Ett café som endast säljer inhemska produkter. 

 

Bondegatan 
KRUKMAKERIET (Bondegatan 3)  
Krukmakeriet erbjuder sina kunder att titta och handla 
direkt i drejverkstan. De ger även visningar, 
föreläsningar och drejlektioner.  
  
 
 

Kocksgatan 
125 KVADRAT (Kocksgatan 17) 
125 Kvadrat är en grupp konsthantverkare som driver butik 
och galleri i SOFO. Butiken har funnits i området i tjugo år. 
De säljer smycken och konsthantverk i glas, textil, keramik, 
metall och trä.  
 

 
 
 
MASKERADAFFÄREN (Kocksgatan 56) 
Butiken hyr ut maskeradkläder, glitter och glamour, skor 
och hattar.  
  
 

Åsögatan 
MINIMARKET (Åsögatan 132) 
Minimarket gör 2-3 kollektioner om året. Till varje 
kollektion bjuds en skara designers från olika länder in, för 
att under ett visst tema och enligt en viss färgskala skapa en 
sammanhållande kollektion. Till huvudsak består 
kollektionerna av udda plagg för både herr och dam, men 
nu har några storsäljande basplagg också tagit 
plats. Även butiken förändras enligt temat, 
med hjälp av olika illustratörer och konstnärer. 
 
MODEL 70 (Åsögatan 132) 
Model 70 är en secondhandbutiken med kläder från 60- och 
70-talet. 
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Katarina Bangata 
STAR PEOPLE DESIGN (Katarina Bangata 17) 
Star People design är en livsstil butik som erbjuder allt från 
spirituell vägledning till det senaste gatumodet från 
Europas huvudstäder. De är spirituellt, politiskt och miljö 
motiverade med mål att sprida kärlek och fred.   
 
 
 
ORIONTEATERN (Katarina Bangata 77) 
Orionteatern är Stockholms scen för cirkus, varieté, mim, 
dans och skådespel. Verksamheten äger rum i en stor före 
detta mekanisk verkstad som utgör ett unikt och närmast 
magiskt teaterrum.  
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Bilaga 2 

Intervju med Fredrik Gleijpner 

Begreppet SoFo 
• Hur skulle du beskriva SoFo för en person som inte känner till området? 
• Vad är SoFo? 
• Varför uppkom SoFo? 

Platsen och kunden 
• Hur viktig är platsen på södermalm för konceptet SoFo? 
• Vad är stöttepelarna i SoFo? Butiker? Stämning? 
• Hur ser den typiska SoFo kunden ut? 

Marknadsföring 
• Hur marknadsför ni butiken? SoFo? 
• När slog begreppet SoFo igenom bland medier och konsumenter? 

Samarbete och syfte 
• Var alla aktörer med på koncepter? 
• Vilka företag kan inte passa in? 
• Hur ser samarbetet ut mellan de olika aktörerna? Styrelse? 
• Vilka är nyckelbutikerna? 
• Vad anser du att SoFo fyller för syfte för  1. För butikerna  

  2. För kunderna 

Visioner 
• Vad var målet med SoFo? Ekonomiskt?  
• Vad är målet idag? 
• Vilka idéer fanns från början? Vika tillkom efter? 
• Anser du att ni lyckats utifrån det ni ville åstadkomma? 
• Ville ni att det skulle bli så uppmärksammat och lyckt som det är? 

Differentiering och konkurrens 
• Konkurrens? Vilka? Hur ser du på gallerian i skatteskrapan? 
• Är SoFo en motreaktion till gallerier och stora köpcentrum? 
• Hur skiljer sig SoFo från shoppinggator och gallerier? 
• Hur ser du på koncept som Nova, NoFo etc? 
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Bilaga 3 

Intervju med Natan Zlotnik 

Begreppet SoFo 
• Hur skulle du beskriva SoFo för en person som inte känner till området? 
• Vad är SoFo? 
• Varför uppkom SoFo? 

 
Styrelsen 

• Platsen och kunden 
• Samarbete och syfte 

Marknadsföring 
• Differentiering och konkurrens 

 
Framtidsutsikter 

• När grundades styrelsen och vilka ingår? 
• Vilka uppgifter har styrelsen? 
• Vad har den för syfte? 
 
• Hur viktig är platsen på södermalm för konceptet SoFo? 
• Vad är stöttepelarna i SoFo? Butiker? Stämning? 
• Hur ser den typiska SoFo kunden ut? 
 
• Vilka företag kan inte passa in i SoFo? 
• Hur ser samarbetet ut mellan de olika aktörerna? Styrelse? 
• Vilka är nyckelbutikerna? 
• Vad anser du att SoFo fyller för syfte:  1. För butikerna  

  2. För kunderna 
• Hur marknadsför ni SoFo? 
• Vilka strategier ligger bakom val av marknadsföring? 
• När slog begreppet SoFo igenom bland medier och konsumenter? 
 
• Konkurrens? Vilka? Hur ser du på gallerian i skatteskrapan? 
• Är SoFo en motreaktion till gallerier och stora köpcentrum? 
• Hur skiljer sig SoFo från shoppinggator och gallerier? 
• Hur ser du på koncept som Nova, NoFo etc? 

 
• Hur tror du att SoFo kommer att utvecklas? 
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Bilaga 4 

Intervju med Jonas Pelz 

Begreppet SoFo 
• Hur skulle du beskriva SoFo för en person som inte känner till området? 
• Vad är SoFo? 
• Varför uppkom SoFo? 

Platsen och kunden 
• Hur viktig är platsen på södermalm för konceptet SoFo? 
• Vad är stöttepelarna i SoFo? Butiker? Stämning? 
• Hur ser den typiska SoFo kunden ut? 

Samarbete och syfte 
• Vilka företag kan inte passa in i SoFo? 
• Hur ser samarbetet ut mellan de olika aktörerna? Styrelse? 
• Vilka är nyckelbutikerna? 
• Vad anser du att SoFo fyller för syfte:  1. För butikerna  

  2. För kunderna 

Marknadsföring 
• Hur marknadsför ni butiken? SoFo? 
• När slog begreppet SoFo igenom bland medier och konsumenter? 

Differentiering och konkurrens 
• Konkurrens? Vilka? Hur ser du på gallerian i skatteskrapan? 
• Är SoFo en motreaktion till gallerier och stora köpcentrum? 
• Hur skiljer sig SoFo från shoppinggator och gallerier? 
• Hur ser du på koncept som Nova, NoFo etc? 

 
Framtidsutsikter 

• Hur tror du att SoFo kommer att utvecklas? 
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Bilaga 5 

Intervju med Christer Asplund 
• Grunden är varför en handelsplats som SoFo uppstått? 
• Vad är place marketing? 
• Vad är place branding? 
 
• Kan du beskriva förloppet från plats till place marketing och place branding? 
• Hur kan en plats använda sig av place marketing?  
 
• Varför är det bra med place marketing? 
• Hur skapar det ett mervärde för platsen? 
• Hur genomför man en place marketing? 
 
• SoFo på Södermalm i Stockholm, är en plats som fått en hel del uppmärksamhet i 

media och liknande på senaste tiden. Alla som vi träffat beskriver just hur viktig 
platsen på södermalm är, Hur tror du att SoFo skapat sin place marketing? 

 
• Vad är de viktigaste beståndsdelarna i en lyckad place marketing? 
• Hur marknadsför man en plats så den blir lyckad? 
• SoFo området på södermalm hade tidigare ett ganska skamfilat ryckte. Idag är det ett 

attraktivt område att bo och handla i, hur tror du de lyckats höja imagen för hela 
platsen? 

 


