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SAMMANFATTNING 
 
Det händer mycket inom modebranschen just nu. Konkurrensen är hård och för att överleva är 
det viktigt som modeföretag att nischa sig på marknaden. Det är viktigt att företagen lyssnar 
på sina kunder så att de förstår vilka behov konsumenten har och vad de egentligen 
efterfrågar.  
 
Handeln har blivit mer koncentrerad till de befolkningstäta regionerna. De stora kedjorna 
återfinns många gånger på samma platser vilket gör att det ur ett konsumentperspektiv kan bli 
väldigt enformigt att handla då kedjebutikernas utbud många gånger påminner mycket om 
varandra.  
 
Syftet med uppsatsen har varit att ur ett företagsperspektiv undersöka och jämföra hur 
kedjeföretagens strategiska arbete ser ut gällande etablering och positionering. Val av 
fallföretag bestämdes med utgångspunkt att vi som kunder ansåg att både Lindex och 
KappAhl vänder sig till ungefär samma målgrupp och de båda aktörernas sortiment, enligt 
oss, till stor del påminner om varandra. Vi valde även att ta med Cubus som är en relativt ny 
aktör som expanderar kraftigt på den svenska modemarknaden. Vi har även valt att ur ett 
kundperspektiv undersöka om företagen konkurrerar om samma kunder och hur företagen är 
positionerade enligt kunderna.  
 
Uppsatsens teoretiska ramverk bygger på teorier om strategier inom etablering och 
positionering. Det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer med fallföretagen och 
kunniga inom branschen. För att ur ett kundperspektiv få en uppfattning om problemet har vi 
även genomfört en kundundersökning.  
 
Studien visar att fallföretagens strategiska arbete inte nämnvärt skiljer sig åt gällande hur de 
väljer att etablera och positionera sig på den svenska modemarknaden. Ur 
kundundersökningen går det att utläsa att även kunderna finner fallföretagen lika gällande 
attributen prisvärdhet och service. Tydliga skillnader finner kunderna gällande attributen 
trendighet och kvalitet.  
 
 
NYCKELORD: MODEFÖRETAG, STRATEGI, ETABLERING, POSITIONERING 
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FÖRFATTARNAS TACK 
 
 
 
Äntligen så var arbetet med uppsatsen klar. Efter 16 577 ord, 90 163 tecken och 54 sidor kan 
vi äntligen pusta ut. Vi vill tacka de personer på fallföretagen och de branschkunniga för att 
de har tagit sig tid att svara på våra frågor. Vi vill även tacka de kunder som tog sig tid att 
medverka i kundundersökningen utanför fallföretagens butiker.  
  
Ett stort tack vill vi även framföra till våra opponenter som genom bra feedback stöttat oss 
under uppsatsens gång. Självklart vill vi också tacka våra nära och kära som korrekturläst alla 
dessa ord.  
 
Sist men inte minst vill vi tacka Robin Lindberg på My Travel som gjorde det möjligt för oss 
att i en varm och gemytlig miljö på Kreta genomföra sammanställning av empiri och 
författande av analys.  
 
 
 
Vi hoppas att ni får en trevlig läsning 
 
 
Stockholm 7 juni 2006 
 
 
 
Lisa Jonsson   Sofia Karnberger 
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1 INLEDNING 
 

Detta kapitel har vi valt att inleda med en kort beskrivning om vilka vi som författare är. 
Vidare för vi en problemdiskussion som så småningom mynnar ut i vår formulerade 

forskningsfråga och uppsatsens syfte.  Slutligen avslutas detta kapitel med hur klädhandeln 
ser ut i siffror, hur vi gått tillväga vid val av fallföretag och en disposition av uppsatsens 

huvudrubriker. 
 

1.1 OM FÖRFATTARNA  
 
Sedan höstterminen år 2002 är vi, Lisa och Sofia, studenter på Nordiska Detaljhandelslinjen 
vid Stockholms Universitet. Utbildningen har givit oss goda kunskaper om detaljhandeln, 
både gällande detaljhandelsföretagens uppbyggnad och strategier och för detaljhandelns roll i 
samhället. 
 
I början av vårterminen innan arbetet med denna uppsats påbörjades fick vi möjlighet att delta 
på en konferens, Kampen om köpkraften, som anordnades av Handelns Utredningsinstitut 
(HUI). På konferensen sökte vi upp Fredrik Bergström som är VD på HUI för att få 
intressanta förslag på uppsatsämnen till den kommande magisteruppsatsen. Han tillsammans 
med Maria Sandow, kanslichef på Svensk Handel STIL, såg likriktningen hos klädkedjorna 
som ett intressant uppsatsämne.  
 
Under uppsatsens gång har det blivit några shoppingrundor vilket har resulterat i att vi har 
kommit hem med klädpåsar från både de stora och små klädkedjorna. Utifrån våra 
shoppingrundor hos bland annat företag som KappAhl, Lindex och Cubus upplever vi som 
konsumenter att klädkedjorna har ett relativt lika sortiment. Vi kan naturligtvis inte ta våra 
egna upplevelser som en generalisering av vad andra konsumenter upplever. Därför tycker vi 
att det vore intressant att dels ta reda på hur dessa kedjor gör för att positionera sig, vilka 
strategier de använder sig av för att differentiera sig och vad andra konsumenter har för 
uppfattning om de ovanstående aktörerna. 
 

1.2 PROBLEMDISKUSSION  
 
Det händer mycket inom modebranschen just nu. De internationella kedjornas expansion och 
fokus på lågpris utgör både möjligheter och hot för de befintliga aktörerna på den svenska 
modemarknaden. En pågående trend är att de stora kedjorna tar marknadsandelar från de små 
aktörerna som tvingas att nischa sig hårt för att överleva (Bergström och Fölster 2005). Vi 
anser, som Bergström och Fölster (2005), att då konkurrensen är hård är det viktigt att som 
modeföretag nischa sig på marknaden för att överleva. Det finns skäl att tro att det idag är 
viktigare än någonsin för företagen att förstå vilka behov konsumenterna har, samt vad de 
egentligen efterfrågar. Det ligger även i linje med Easey (2002), som påpekar vikten av att 
förstå sin målgrupp för att kunna tillfredställa deras behov på ett effektivt sätt.  
 
Beklädnadsbranschen ökade sin omsättning med nästan tre miljarder år 2004 jämfört med år 
2003. En förklaring till den stora omsättningsökningen är att kvaliteten på kläderna har 
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förbättrats samtidigt som priserna sjunkit. När varje enskilt plagg blir billigare blir följden att 
konsumenterna handlar några extra plagg vilket ofta resulterar i att snittköpet ökar. Enligt 
Maria Sandow på Svensk Handel STIL leder detta till att vi i slutänden lägger mer pengar på 
kläder än vad vi gjorde tidigare.  De stora butikskedjorna köper in stora volymer vilket gör att 
de kan pressa priserna mer och mer, vilket i sin tur bidrar till fler samarbeten och ännu större 
kedjor. Några bidragande orsaker till att klädhandeln har ökat tror Maria Sandow beror på att 
marknaden har lyckats få konsumenterna till att köpa olika kläder till olika tillfällen. 
(svebo.se).  
 
Handeln har blivit mer koncentrerad till befolkningstäta regioner. Kunderna åker också i allt 
större utsträckning till de större marknadsplatserna i och i anslutning till städerna. De stora 
kedjorna har i större omfattning valt att etablera sig i dessa regioner. Kedjornas medvetna 
etableringsstrategier i kombination med ett relativt brett utbud av de mest eftertraktade 
varorna, förmånliga priser och köpevillkor är faktorer som värderas högt av kunderna. Detta 
gör att utbudet blir mer likriktat och att handelsplatserna påminner mer och mer om varandra 
(Bergström och Fölster 2005). 
 
Ur ett konsumentperspektiv ser vi denna likriktning som sker inom modebranschen som ett 
problem eftersom det som kund kan bli väldigt enformigt att handla kläder när 
kedjebutikernas utbud i stor utsträckning påminner väldigt mycket om varandra. Kolterjahn 
(2005) är övertygad om att det kan vara svårt som kund att veta vilken av kedjornas butiker de 
befinner sig i om allt skyltmaterial plockas bort och enbart sortimentet blir synligt. Det gäller 
för kedjebutikerna att trots denna likriktning ändå utmärka sig och erbjuda kunderna en unik 
shoppingupplevelse. 
 
Vi håller med ovanstående branschkunniga att den svenska modemarknaden karaktäriseras av 
en hög koncentration av klädkedjor som via sin massproduktion kan hålla nere priserna. Det 
medför att den rådande dominansen av klädkedjorna gör att du som konsument, oavsett i 
vilken svensk stad du befinner dig, med stor sannolikhet hittar samma klädkedjor 
innehållande liknande utbud av kläder. Vi ser därför att det blir mer viktigt att det som 
företagen sänder ut, det som de står för, deras strategier och deras önskan om hur kunderna 
ska se på dem överrensstämmer med hur kunderna verkligen uppfattar dem.  
 

1.3 FORSKNINGSFRÅGA 
 
Ur problemdiskussionen framkommer det att kedjebutikernas utbud blir mer likartat och att de 
väljer att etablera sig på liknande platser. För att särskilja sig mot sina konkurrenter är det 
viktigt att kedjorna nischar sig och förstår sin målgrupp. Med utgångspunkt av ovanstående 
problemdiskussion mynnar vår forskningsfråga ut i följande:  
 

 
Hur särskiljer sig fallföretagen från varandra och den likriktning som sker  

med hjälp av etablerings- och positioneringsstrategier 
 och hur uppfattas deras position av kunderna? 
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1.4 SYFTE 
Vårt syfte har varit att ur ett företagsperspektiv undersöka och jämföra hur fallföretagens 
strategiska arbete ser ut gällande etablering och positionering. Vi har även valt att ur ett 
kundperspektiv undersöka om företagen konkurrerar om samma kunder och hur företagen är 
positionerade enligt kunderna.  
 

1.5 KLÄDBRANSCHEN  SIFFROR 
 
Medelsvensken köpte kläder och skor för 13 140 kronor år 2004 vilket utgör fem procent av 
den disponibla inkomsten år 2004. Kläd- och skobranschen omsatte samma år totalt 53 
miljarder kronor. Det är en ökning med 5 procent i jämförelse med år 2003.  Nedan redovisas 
de viktigaste aktörerna inom klädhandeln för år 2004 (Branschguiden 2005).  
 
TABELL 1 VIKTIGASTE AKTÖRERNA INOM KLÄDHANDELN ÅR 2004 
Viktigaste 
aktörer 

Försäljning av  
Kläder (mkr) 

Andel av kläd- 
Konsumtionen (%) 

H&M 5 324 10,0 
Lindex 3 382 6,3 
KappAhl 2 800 5,2 

 
Källa: Branschguiden, 2005 

 

1.6 VAL AV FALLFÖRETAG 
 
Utifrån det resonemang som förs i problemdiskussionen om att kedjebutikernas utbud är 
likriktat fann vi det intressant att undersöka hur kedjebutikerna inom modebranschen gör för 
att differentiera sig gällande strategi och positionering.  Valet av fallföretag bestämdes med 
utgångspunkt i att vi som kunder ansåg att både Lindex och KappAhl vänder sig till ungefär 
samma målgrupp och de båda aktörernas sortiment, enligt oss, till stor del påminner om 
varandra. Det är även bland de viktigaste aktörerna på den svenska modemarknaden. Att vi 
inte valde att ta med H&M som fallföretag motiveras med att de är mycket större och enligt 
oss inte är jämförbara då vi eftersträvade att finna så jämförbara fallföretag som möjligt. Vi 
valde i stället att ta med Cubus som är en relativt ny aktör som expanderar kraftigt på den 
svenska modemarknaden. Om de fortsätter i samma expansionstakt kommer de med hög 
sannolikhet bli lika stora som både Lindex och KappAhl. Cubus erbjuder också ett liknande 
sortiment som det som Lindex och KappAhl erbjuder.   
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1.7  DISPOSITION 
För att ge dig som läsare en god överblick över uppsatsens innehållt har vi valt att nedan 
illustrera uppsatsen huvudrubriker och ge en kort förklaring vad varje kapitel kommer att 
behandla.  

 
KAPITEL 1, det inledande kapitlet, börjar närma sig sitt slut. Du som 
läsare har fått en beskrivning av oss författare, problembakgrunden 
och en förklaring till varför vi från början fann ämnet intressant. Vi 
har även presenterat vår formulerade forskningsfråga och uppsatsens 
syfte. 
 
KAPITEL 2 ger dig en kort beskrivning av de valda fallföretagen 
 
 
 
 
KAPITEL 3 presenterar vilken metodansats vi har använt oss av och 
hur vi har gått tillväga. Vi beskriver hur intervjuerna gått till och hur 
vi genomförde enkätundersökningen. Vi avslutar kapitlet med ett 
avsnitt med källkritik.  
 
KAPITEL 4 redogör för vilka teorier som ligger till grund för empiri 
och analys. Kapitlet innehåller teorier om strategi inom etablering 
och positionering.  
 
 
KAPITEL 5 redogör för det empiriska materialet vilket är baserat på 
intervjuer med fallföretagen och kunniga inom branschen. Kapitlet 
avslutas med en enkätundersökning genomförd på fallföretagens 
kunder. En fullständig sammanställning av enkäten finner du som 
bilaga.  
 
KAPITEL 6 är kapitlet där vi analyserar empirin utifrån den 
teoretiska referensramen. De tolkningar som görs grundar sig på 
svaren som vi fått genom intervjuerna och kundenkäten.  
 
 
KAPITEL 7 är ett kapitel där vi för en diskussion med våra egna 
reflektioner av vad som har framkommit i analysen. Vi börjar med att 
besvara forskningsfrågan och belyser enbart de områden som utifrån 
studien visat sig vara av betydelse.  
 
 
KAPITEL 8 presenterar de källor som vi använt oss av i uppsatsen.  
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2 PRESENTATION AV DE VALDA 
FALLFÖRETAGEN 

 
Nedan följer en redogörelse av de valda fallföretagen där vi presenterar företagsfakta för att 

ge läsaren en bättre överblick och förståelse för det valda fallföretagen. 
 

2.1 CUBUS  
År 1966 uppkom idén om ett kedjekoncept hos konfektionsfabriken Jonas 
Øglænd i Sandnes och år 1979 offentliggjordes konceptet och namnet 
Cubus. Varner-Gruppen köpte in sig in sig i Øglænd år 1985 och år 1990 tog Varner-Gruppen 
över Cubus i sin helhet. Cubus öppnade sina första butiker år 1996 utanför Norge som var 
belägna i Polen och Lettland. År 2001 expanderade företaget ytterligare när de öppnade upp 
butiker i Tyskland. Tre år senare år 2004 var det Sverige som stod på tur och sedan dess har 
företaget öppnat upp 28 butiker i Sverige (Cubus.se).  
 
Cubus sortiment består av dam-, herr- och barnkläder. De flesta butikerna har också en 
kosmetikavdelning. Företaget använder sig till största delen av egna varumärken. Det enda 
undantaget är kosmetik, där även välkända kosmetikvarumärken finns. En Cubusbutik är i 
genomsnitt mellan 600-800 kvm (Cubus.se).  
 
AFFÄRSIDÉ 
Cubus uttalade affärsidé är att de skall erbjuda allt det en ung familj kan behöva i klädesväg 
till en bra kvalitet och ett bra pris. 
 
MÅLGRUPP 
Cubus är Norges största modekedja för småbarnsfamiljer. De profilerar sig med moderiktiga 
produkter till bra kvalitet till ett rimligt pris mot kvinnor mellan 20-50 år som handlar till hela 
familjen. Cubus har idag cirka 3000 anställda (Cubus.se).  
 
Varner-gruppen som idag äger Cubus är ett familjeägt företag med säte i Norge och företaget 
är inte börsnoterat. Varner-gruppen är den största aktören på den norska textilmarknaden och 
har drygt 900 butiker med nio olika butikskoncept runt om i norra Europa. Varner-gruppen 
finns representerat i Norge, Sverige, Danmark, Island, Tyskland, Lettland, Finland och Polen. 
Butikskedjorna som ingår i Varner-gruppen är Cubus, Dressmann, Bik Bok, Carlings, Urban, 
Volt, Vivikes, Wearhouse och Wow (Varner.no).  
 
 

2.2 KAPPAHL 
 
KappAhls historia började år 1953 då Per-Olof Ahl 
öppnade en kappbutik i en källarlokal i Göteborg. Affärsidén var då att sälja kappor med bra 
kvalitet till låga priser. Det var ett fungerande konceptet redan från början och bara ett år 
senare hade KappAhl en omsättning på 4,5 miljoner kronor. År 1990 sålde familjen Ahl 
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företaget till Kooperativa Förbundet och tre år senare var omsättningen uppe i två miljarder 
kronor. Antalet butiker fortsatte att öka och var vid denna tidpunkt uppe i 131 butiker i 
Sverige, Norge och Finland. I mitten av 1990-talet visade KappAhl resultat med bottenrekord 
som de till slutet av decenniet lyckades vända till stora vinster, bland annat genom lyckade 
kampanjer och stora interna förändringar. År 1999 öppnades två butiker i Polen (KappAhl.se).  
 
2000-talet har än så länge inneburit att Kooperativa förbundet har sålt KappAhl till Nordic 
Capital och Accent Equity Partners och att den internationella expansionen har avbrutits. Nu 
satsar företaget på den skandinaviska marknaden med Sverige som bas. På företagets hemsida 
avslutas historiegenomgången med ”Affärsidén som Pelle Ahl formulerade vid starten, "Vi 
skall ge många människor möjlighet att vara välklädda", är lika stark idag som 1953.” 
(KappAhl.se).  
 
Idag arbetat cirka 3500 personer inom företaget varav 2700 av dessa arbetar i butik. Under 
tolvmånadersperioden med slut den 31 augusti år 2005 var omsättningen 3,9 miljarder kronor 
och rörelseresultatet 403 miljoner kronor (KappAhl.se).  
 
AFFÄRSIDÉ 
Affärsidén går ut på att erbjuda prisvärt mode för de många människorna. KappAhls vision är 
att bli Nordens ledande och mest lönsamma modekedja för denna kundkategori (KappAhl.se).  
 
MÅLGRUPP 
KappAhl säljer idag dam-, herr- och barnkläder i drygt 250 butiker i Sverige, Norge, Finland 
och Polen. 128 av dessa butiker återfinns i Sverige där den främsta målgruppen är kvinnor 
över 30 år med man och barn (KappAhl.se).  
 

2.3 LINDEX   
  

År 1954 öppnade två herrar, Ingemar Boman och Bengt Rosell, en underklädesbutik i 
Alingsås som fick namnet Fynd. Strax efter öppnandet förvärvades bolaget Lindex i Göteborg 
och sedan dess har namnet Lindex använts. Under 1960-talet fick underkläderna sällskap av 
damkläder och år 1969 öppnades den första Lindex-butiken i Norge. Under1970-talet fortsatte 
Lindex sin expansion i Sverige och Norge. På 1980-talet pågick stora förändringar i Lindex 
då företaget köptes av ICA Eol och expansionen fortsatte till länder som Danmark, Finland 
och Storbritannien. Under denna period hade Lindex också herrkläder genom förvärvet av 
Gulins år 1988 och det var också under 1980-talet som barnkläderna kom in i butikerna 
(Lindex.se).  
 
1990-talet var ett decennium där det hände mycket i företaget Lindex. Fokusen låg på 
butikerna i Sverige, Norge och Finland. År 1993 köptes företaget upp av Industri Kapital 
vilket ledde till en börsintroduktion på Stockholmsbörsens A-lista år 1995. År 1993 såldes 
Gulins till norska Adelsten. I slutet av 1990-talet öppnades butiker i Tyskland och vissa 
utvalda butiker börjar sälja kosmetika. År 1998 köper Lindex varumärket Fix och Lindex 
Club startar. År 2002 köper Lindex underklädeskedjan Twilfit och i september år 2005 sålde 
de klädkedjan Twilfit. Lindex har idag drygt 330 butiker i Sverige, Norge, Finland, Tyskland 
och Estland. Företaget har sammanlagt cirka 3000 anställda och en omsättning på 5,2 
miljarder kronor (Lindex.se).  
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AFFÄRSIDÉ 
Lindex affärsidé är att alltid erbjuda kvinnor ett inspirerande och prisvärt mode. Detta vill de 
uppnå genom att erbjuda ett sortiment som alla kvinnor har råd med och som har bra kvalitet 
och passform. De vill också framstå som en underklädesspecialist. Genom att placera 
butikerna i A-lägen finns Lindex nära kunden med spännande och inspirerande butiker 
(Lindex.se).  
 
MÅLGRUPP 
”Den typiska Lindexkunden är en modern kvinna som inte tycker att ålder är så viktigt.” 
(Lindex.se).  
 

2.4 DE TRE FALLFÖRETAGEN I KORTHET 
TABELL 2 FALLFÖRETAGEN I KORTHET 
 

 

  
Källa: Cubus.se (2006), KappAhl.se (2006), Lindex.se (2006) 

 
Som tabellen visar är företagen relativt lika gällande sortimentet. Cubus har inte lika många 
butiker men öppnade första butiken i Sverige under år 2004 vilket gör att de ligger lite efter 
KappAhl och Lindex. Däremot har Cubus en högre nyöppningstakt än vad både KappAhl och 
Lindex har. Alla tre fallföretagen har dam- och barnkläder och Cubus och KappAhl har även 
herrkläder. Lindex och KappAhl är noterade på Stockholmsbörsen medan Cubus är 
familjeägt.  
 

 Cubus KappAhl Lindex 
Damkläder Ja Ja Ja 
Barnkläder Ja Ja Ja 
Herrkläder Ja Ja Nej 
Börsnoterat Nej Ja Ja 
Omsättning år 2005 
alla länder 

2,5 miljarder 
NOK 

3,9 miljarder 
SEK 

5,2 miljarder 
SEK 

Antal butiker i 
Sverige 

28 128 181 
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3 METOD 
 

I detta kapitel presenterar vi vilken metodansats vi har använt oss av och hur vi har gått 
tillväga. Här finns också en genomgång av hur intervjuerna har gått till och hur enkäten med 

fallföretagen genomfördes. Vi avslutar detta kapitel med ett avsnitt med källkritik. 
 

3.1 METODANSATS 
 
Vi började arbetet med magisteruppsatsen med varsin litteraturstudie som har givit oss 
kunskap om befintliga teorier inom de valda ämnesområdena. Teorierna har med stöd av det 
deduktiva angreppssättet applicerats på empirin. Enligt Thurén (2002) innebär detta 
angreppssätt att forskaren drar en logisk slutsats vilken betraktas som giltig. Denna logiska 
slutsats behöver inte nödvändigtvis vara sann i den bemärkelsen att det överstämmer med 
verkligheten.  

3.1.1 VÅR VETENSKAPSSYN 
De intervjuer vi har genomfört präglas av det hermeneutiska synsättet. Vi har tagit del av 
fallföretagens tankar och idéer för att sedan analysera deras position på den svenska 
modemarknaden (Lundahl 1999).  
 
Vi tror i enlighet med det hermeneutiska synsättet att det finns olika sätt att se på världen. 
Inom hermeneutiken handlar det om att tolka och förstå våra medmänniskor och vår omvärld. 
Vår roll som forskare i detta sammanhang är att göra en subjektiv tolkning av människors 
beteendemönster, vilket i sin tur ska leda till en ökad kännedom och insikt i olika sociala 
företeelser (Kvale 1997).   
 

3.2 INSAMLING AV DATA  
 
Insamling av data kan särskiljas mellan primär- och sekundärdata. Primärdata är information 
som forskaren själv samlat in, det vill säga ny data. Sekundärdata är sådan information som 
redan finns insamlad av andra (Christensen 1998).  

3.2.1 INSAMLING FRÅN PRIMÄRDATA 
Uppsatsens primärdata består främst av det material vi åstadkommit genom intervjuer med 
nyckelpersoner inom fallföretagen. Dessa intervjuer har baserats på en intervjuguide vilken 
har varit identisk under alla genomförda intervjuer, detta för att få ett så jämförbart svar som 
möjligt från alla respondenter. För att få en utomståendes expertkunskap har vi även valt att 
intervjua två personer som vi ansåg hade inblick i det aktuella ämnet. Vi har även genomfört 
en enkätundersökning på de valda fallföretagens kunder. Denna undersökning genomfördes 
utanför respektive butik där vi frågade kunder som hade handlat om de ville svara på några 
frågor. Vi valde medvetet kvinnor i ålderspannet 20-55 år då de representerar den målgruppen 
som fallföretagen vänder sig till. 
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3.2.1.1   KVALITATIV OCH KVANTITATIV METOD  

Merparten av materialet till empirin har baserats på kvalitativ metod. Kvalitativ metod har sin 
styrka i att den visar en totalsituation vilket ger en helhetsbild som möjliggör en ökad 
förståelse för sociala processer och sammanhang (Holme och Solvang 1997). Vi har valt att 
basera insamlingen av data på ovanstående metod eftersom vi eftersträvar att undersöka 
sammanhang och strukturer i fallföretagens positionerings- och etableringsstrategier.  
 
Kvantitativ metod användes till enkätundersökning på fallföretagens kunder. Metoden valdes 
för att underlätta analysarbetet och på ett bra sätt se mönster och samband i materialet (Holme 
och Solvang 1997). 

3.2.1.2 INTERVJUPROCESSENS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Eftersom intervjupersonerna var geografiskt spridda genomfördes två av intervjuerna på 
telefon. Både KappAhl och Lindex har sina huvudkontor i Göteborg vilket omöjliggjorde 
personliga intervjuer eftersom vi ansåg att avståndet var för stort. Intervjun med 
Sverigechefen på Cubus genomfördes på hans kontor i Stockholm. Efter intervjuerna med 
fallföretagen genomförde vi intervjuer med två branschkunniga. Dessa intervjuer 
genomfördes på respondenternas kontor i Stockholm. 
 
TABELL 3 PRESENTATION AV VALDA RESPONDENTER 
Företag Namn Befattning 

 
Cubus Tobias Knuthson Sverigechef  
KappAhl AB Christian W. Jansson Verkställande Direktör 
Lindex AB Peter Andersson Finans- och försäljningschef 
Handelns Utredningsinstitut (HUI) Fredrik Kolterjahn Analytiker 
Svensk Handel STIL Maria Sandow Kanslichef 
 
Under intervjuerna använde vi oss av en intervjumall på frågor som respondenterna fick ta del 
av några dagar innan intervjun ägde rum. Vi valde att spela in intervjuerna på Mp3-spelare. 
Innan intervjun började tillfrågades intervjupersonen om det gick bra att vi spelade in 
intervjun, alla accepterade att vi spelade in. Intervjuerna varierade i längd från 15 minuter till 
1 timme, vilket berodde på hur väl förberedda respondenterna var.  
 
Efter intervjun bearbetades, tolkades och analyserades den insamlade informationen. Efter 
varje intervju valde vi att först skriva ner hela intervjun från ljudfilen för att sedan göra en 
sammanfattning av intervjuerna. När empiriarbetet var avslutat skickades materialet som 
berörde respektive respondent till dem. Detta för att vi skulle kunna säkerställa att inga 
missförstånd hade skett.  
 

3.2.1.3 ENKÄTUNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE 

Enkätundersökningen utformades utifrån de svar som framkom genom intervjuerna med 
fallföretagen. Genom att göra en enkätundersökning med fallföretagens kunder ville vi se om 
kunderna har samma syn på företagens positionering på den svenska modemarknaden som 
företagen i intervjuerna uttalat att de har. Enkätundersökningen genomfördes på fallföretagens 
kunder utanför butikerna. Vi valde butiker som har en hög kundgenomströmning i centrala 
Stockholm. Vi valde att enbart fråga personer som kom ut ur butiken med en påse från det 
aktuella företaget. Genom detta urval var vi säkra på att respondenten var kund och därmed 
lämpad att besvara frågeformuläret.  
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TABELL 4 PRESENTATION AV ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 
Företag Plats Datum Antal respondenter 

 
Cubus Sergels torg 2006-05-09 46 stycken 
KappAhl Sergels torg 2006-05-08 44 stycken 
Lindex Gallerian 2006-05-10 55 stycken 
 

3.2.2 INSAMLING AV SEKUNDÄRDATA 
Genom olika forskningsrapporter, tidningsartiklar och SCB:s databaser har vi tagit del av 
information om modebranschen som har varit till nytta för vår problemformulering och för 
vårt analysarbete. Vi har också hämtat information från fallföretagens årsredovisningar och 
kvartalsrapporter för att komplettera de uppgifter som vi fick fram vid intervjuerna. 

3.2.3 VAL AV TEORIER 
Teorierna som har legat till grund för det teoretiska ramverket i denna magisteruppsats är alla 
framtagna av erkända forskare inom ämnet företagsekonomi och marknadsföring. Insamling 
av materialet har skett genom sökning i Stockholms Universitets bibliotekskatalog och i 
databasen Business Source Premier. Alla artiklar som finns refererade i den teoretiska 
referensramen är Peer Reviewed, vilket innebär att de är granskade av andra forskare innan de 
blivit publicerade. 
  

3.3 KÄLLKRITIK 
 
När det gäller val av källor, och dess tillförlitlighet, anser vi att dessa är lämpliga eftersom 
erkända författare och litteratur har använts. Hos fallföretagen har personer med insikt i 
företagets etablerings- och positioneringsstrategi intervjuats detta för att säkra kvaliteten i den 
information vi har fått. Vi anser att detta kunnat genomföras med gott resultat. Det finns dock 
en risk att respondenterna svarade som de förväntades att svara utifrån företagens uttalade 
strategier. Givetvis kan alltid en diskussion föras huruvida ytterligare relevanta källor kunnat 
användas eller att vi har pratat med rätt personer på företagen. Med uppsatsens omfång och 
tidsmässiga begränsningar i åtanke anser vi att vi ändå funnit relevanta teorier och empiri för 
att grundligt kunna analysera situationen. 
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4 TEORETISK REFERENSRAM 
 

Nedan följer en redogörelse av de teorier som ligger till grund för empiri och analys. De 
teorier som framställs handlar om strategier inom etablering och positionering.  

 

4.1 STRUKTURER I SÄLLANKÖPSHANDELN 
 
Den svenska sällanköpshandeln är starkt koncentrerad till de regioner som har flest invånare. 
Handeln har i alla tider legat nära där befolkningen bor och har i samma utsträckning som 
befolkningen flyttat till tätorterna. Detta fenomen beror på att konsumenterna inte är beredda 
att åka allt för långt för att handla. Sällanköpshandeln kan betecknas vara regional, vilket 
betyder att konsumenten är beredd att resa en kort sträcka för att inhandla sällanköpsvaror. I 
takt med ökad mobilitet har sällanköpshandeln koncentrerat sig till de stora tätorterna och de 
stora externa köpcentrumen som finns runt om i landet (Bergström et al. 2004). 
 
En tydlig trend under de senaste 15-20 åren är att kedjeföretagen tar fler och fler 
marknadsandelar och att butikskoncepten blir mer tydlig. Att butikerna blir större och större 
med generösa öppettider och stark marknadsföring var också en trend som under 1990-talet 
tog fart. De stora butikskedjorna etablerar sig också på platser med hög kundgenomströmning 
i externa köpcentrum eller citykärnor på A-lägen (Bergström et al. 2004). Det är vanligt 
förekommande att liknande butiker väljer att etablera sig bredvid varandra. Fördelen med 
detta är att sametableringar ger upphov till en större total efterfrågan än om företagen valt att 
etablera sig var och en för sig (Bergström och Fölster 2005).  

4.2 STRATEGI 
 
Alla företag har en affärsidé som beskriver vad verksamheten går ut på. I affärsidén ingår mål, 
vilka resultat som ska uppnås, och vilken målgrupp som företaget ska rikta sig till. Genom att 
företaget har en strategi omvandlas affärsidén till operativa åtgärder som gör idéerna till 
verklighet. Det är strategins uppgift att ta reda på hur företaget ska använda sina resurser för 
att uppnå de långsiktiga målen inom den bransch som företaget är verksam inom (Grant 
2005). Strategin ses som en länk mellan företaget och branschen. Företagets mål och 
värderingar, resurser och förmågor samt struktur har inverkan på formulering av strategin. 
Även branschen påverkar strategin utifrån konkurrenter, kunder och leverantörer (ibid.).  
 
Begreppet strategi har många innebörder vilket gör det svårt att definiera och därför brukar 
dess innebörd ofta missförstås och missbrukas. Bengtsson och Nygaard (2002) refererar till 
Mintzberg, Ahlstrand och Lampel som har ett mångsidigt synsätt på begreppet strategi och de 
menar att begreppet går att betrakta utifrån nedanstående synsätt:  
 

 strategi som verksamhetens plan för önskad framtid 
 strategi som ett faktiskt mönster av verksamhetens tidigare beteende 
 strategi som verksamhetens önskade position på marknaden 
 strategi som ett sätt att konkurrera ut sina fiender 
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Företagets strategi omfattar både ett marknadsorienterat tänkande och ett konkurrensorienterat 
tänkande. Liljedahl (1987) nämner den strategiska triangeln där det egna företaget, 
konsumenterna och konkurrenterna är centrala begrepp som har sina egna behov och mål som 
analyseras. Analys av företaget berör företagets styrka och svagheter, kundanalysen innefattar 
vilken positionering företaget skall ha, vilket sortiment och till vilket segment. Den sista 
spetsen av triangeln som är konkurrensanalysen är en analys av vilka möjliga konkurrenter 
det finns inom den bransch som företaget är verksam på. Enligt Knee och Walters (1990) är 
strategi något som genomsyrar hela företagsverksamheten. 

4.2.1 FORMULERING AV STRATEGI 
Att formulera en strategi är förhållandevis lätt men att genomföra den är lite mer invecklat 
och problematiserat. Vi lever i en värld som ständigt utvecklas och förändras och det kan 
därför enligt Grant (2005) vara svårt att efter formulering implementera en hållbar strategi 
eftersom det är flera faktorer som företaget måste ta hänsyn till. Till sin hjälp kan företaget 
använda sig av företagsekonomiska modeller som underlättar processen. Strategi handlar om 
att positionera företaget på rätt marknad, hitta rätt produkter och finna ett bra 
marknadssegment att fokusera på (Norrmann och Ramirez 1993). Strategi handlar även om att 
hitta aktiviteter som särskiljer sig från företagets konkurrenter (Porter 1996).  
 
Markides (1997) har en modell som går ut på att företaget först tar reda på till vem de vänder 
sig till, vad de ska erbjuda och hur ska detta gå till. Genom att företaget besvarar dessa frågor 
underlättar det formuleringsprocessen när strategin tas fram. Grant (2005) stödjer Markides 
(1997) gällande vetskap. Han menar att det är viktigt att företaget har kunskap om marknaden 
och de enskilda kunderna. Denna kunskap kan uppnås med hjälp av marknadsundersökningar 
och segmentanalyser. Utifrån det underlag som fås fram kan företaget sedan bestämma och 
välja vilken marknad och vilka kunder de ska vända sig till. Efter detta gäller det att se vilka 
marknadsföringsåtgärder som bör vidtas för att nå den tänkta målgruppen och dess marknad 
(Markides 1997). Det gäller att företaget är en strategisk innovatör när strategin formuleras 
vilket innebär att företaget hittar sin nisch.  
 
Figur 1 illustrerar modellen som Markides (1997) tagit fram som visar att det gäller för 
företaget att besvara de tre punkterna, vem, vad och hur, innan marknadsföringsåtgärderna 
sätts in så att företaget vet hur de ska positionera sig.  
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FIGUR 1 STRATEGISK POSITIONERINGSKARTA 

 
 Källa: Markides, 1997 s.12 

4.2.2 EXPANSIONSSTRATEGIER I DETALJHANDELN 
Enligt Birkin et al. (2002) finns det många strategier som ett detaljhandelsföretag kan använda 
sig av när de beslutar sig för att expandera. Det kan röra sig om expansion på en marknad som 
företaget redan finns representerad på eller om expansion på en helt ny marknad. Det är inte 
bara val av butiksläge som spelar roll vid val av expansionsstrategi. Även andra faktorer, som 
ett stödjande distributionssystem så att varorna kommer till butiken, kan vara viktiga att ta 
hänsyn till. 

4.2.2.1 NATURLIG EXPANSION 

Naturlig expansion innebär att företaget öppnar upp nya butiker, det kan ske antingen genom 
att de själva äger/köper lokalen eller att de hyr lokalen. Enligt Birkin et al. (2002) har de flesta 
detaljhandelsföretag någon gång under sin verksamhet använt sig av naturlig expansion. Det 
är oftast en långsam process men om företaget har ett stort kapital kan processen snabbas på.  
 
En naturlig expansion kan äga rum på två sätt. Det första expansionssättet benämns som 
hierarkisk spridning vilket innebär att företagets strategi går ut på att inleda med att öppna 
butiker i de största städerna. När de butikerna är väl etablerade väljer företaget att öppna 
butiker längre ner i tätortshierarkin där befolkningsstorleken är lägre (Birkin et al. 2002). I 
figur 2 nedan illustreras hur en sådan utveckling kan ske. Företaget etablerar sig först i de 
större städerna för att därefter öppna butiker i städer som är av mindre storlek.  
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FIGUR 2 HIERARKISK SPRIDNING 

 
 Källa: Gould, 1969 s .6 

 
Det andra expansionssättet kallas expansiv (kontagiös) spridning. Expansionen börjar från en 
speciell plats till exempel från företagets huvudkontor eller från distributionscentralen. Figur 
3 illustrerar detta. 
 
FIGUR 3 EXPANSIV SPRIDNING, (A) VISAR INLEDNINGSSKEDET OCH (B) VISAR ETT SENARE 
SKEDE 

 
Källa: Gould, 1969 s. 4 

 
Enligt Birkin et al. (2002) gäller det för företaget att först komma in på marknaden och få en 
viss spridning innan ytterligare expansion kan ske. Det sker då oftast som en blandning av de 
två ovanstående beskrivna tillvägagångssätten. Hierarkisk spridning kan exempelvis användas 
i början som startpunkt. Företaget väljer att öppna ett antal butiker, så kallade nyckelbutiker 
för att sedan använda expansiv spridning då fler butiker öppnas, detta för att få en större 
spridning mellan nyckelbutikerna.  
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Många företag väljer även att expandera i ett annat land. Birkin et al. (2002) menar på att det 
kan vara svårt för företaget eftersom de inte finns verksamma där. Då företaget väljer naturlig 
expansion, sker det oftast först genom expansiv spridning. Vanligast är att företaget väljer att 
öppna upp butiker nära landsgränsen så att de kan använda sig av redan befintliga 
distributionsställen. Fördelen med denna strategi är att företaget får möjlighet att testa den nya 
marknaden och om det inte skulle gå som förväntat blir det inte allt för kostsamt att lämna 
marknaden.   
 

4.3 OLIKA KONKURRENSKRAFTIGA STRATEGIER 
 
När företaget fått fram information om dess konkurrenter gäller det att använda sig av olika 
konkurrenskraftiga strategier för att kunna försvara sin position på marknaden. Nedan följer 
en redogörelse av fyra olika konkurrensstrategier som företaget kan implementera beroende 
på hur de väljer att möta konkurrensen (Kotler 2003).  

4.3.1 MARKNADSLEDARSTRATEGI 
Ett företag som är marknadsledare kan ha som strategi att expandera på den totala marknaden 
genom att hitta nya kunder och finna nya sätt att använda produkten de erbjuder. Företaget 
kan även enligt Kotler (2003) välja att försvara sin marknadsandel genom att använda sig av 
sex olika typer av försvarsstrategier för att vinna konkurrensfördelar mot konkurrenterna vilka 
är:  
 

 Positionsförsvar som handlar om att bygga ett starkare varumärke.  
 

 Förebyggande försvar är mer aggressiv och går ut på att attackera på olika sätt före 
konkurrenten.  

 
 Motanfallsförsvar sker när en angripen marknadsledare väljer att svara på en attack 

genom att anfalla motståndarens svaga punkt.  
 

 Mobilt försvar innebär att företaget försöker bredda och diversifiera sin marknad för 
att öka det strategiska försvaret av produkterna. 

 
 Flankförsvar används för att stödja positionsförsvar när man vill skydda företaget 

mot attacker som är riktade mot dess svagare punkter.  
 

 Krympningsförsvar inträffar när företaget medvetet väljer att bli mindre.  
 

4.3.2 MARKNADSNISCHSTRATEGI 
Denna strategi är ett alternativ till att vara marknadsföljare eftersom den innebär att företaget 
väljer att nischa sig på en mindre marknad. Många mindre företag väljer denna strategi då de 
inte har samma resurser som ett större företag (Kotler 2003).  

4.3.3 MARKNADSUTMANARSTRATEGI 
Denna strategi innebär att en marknadsutmanare attackerar en marknadsledare och andra 
konkurrenter på ett aggressivt sätt för att på så sätt vinna mer marknadsandelar (Kotler 2003).  
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4.3.4 MARKNADSFÖLJARSTRATEGI 
Som marknadsföljare måste företaget se till att behålla sina befintliga kunder men även få in 
en ny rimlig andel nya kunder. Enligt Kotler (2003) måste marknadsföljaren försöka ge 
tydliga fördelar till sin målmarknad i form av service, läge och finansiering. Det finns fyra 
olika strategier: anpassare, förfalskare, klonare, imiterare. Anpassaren tar ledarens produkter 
och anpassar eller gör dem bättre. Förfalskaren kopierar ledarens produkter och säljer sedan 
dem på den svarta marknaden i form av plagiat. Klonaren försöker efterlikna 
marknadsledarens produkter genom exempelvis namn och paketering. Imiteraren påminner 
om klonaren men kopierar bara vissa delar hos ledaren men differentierar sig gällande reklam, 
pris, läge och paketering.   
 

4.4 POSITIONERING 
 
Syftet med en medveten positionering är att tydligt urskilja sin produkt eller varumärke från 
sina konkurrenter. Att positionen är unik är en viktig faktor i ett varumärkes framgång. 
Tanken med att positionera sig är att konsumenterna ska uppfatta de olika varumärkena på 
marknaden olika i ett multidimensionellt spelrum (Herrmann och Huber 2000). Positionering 
är skälet till att ett varumärke/produkt finns på marknaden och att konsumenterna köper 
varorna (Ansari et al. 2004).  
 
För att åstadkomma en lyckad positionering bör företaget svara på fyra frågor (Kapferer 
1997).  
 

 Varför – Har produkten någon speciell nytta för konsumenten? 
 Vem – Till vem vänder sig produkten, vilken är målgruppen? 
 När – vid vilka tillfällen är produkten användbar? 
 Mot vem – vilka andra produkter finns på marknaden? 

 
Att vara först in på en marknad kan vara mycket bra för företagets positionering. Alla 
efterföljande företag måste välja sin position på marknaden efter den position som det första 
företaget har (Ries och Trout 1985). Det är inte alltid den som är först in på marknaden som 
uppfattas som först, utan den som först lyckas med lanseringen av produkten (Carpenter och 
Nakamoto 1989). Också Nilson (2000) menar att det företag som först etablerar sig, som först 
är framgångsrikt, har en avgjord fördel. Det räcker alltså inte att vara det första företaget som 
dyker upp på marknaden. Indirekt säger detta att det är svårt att slå ut ett varumärke som har 
en stark position som marknadsledare.  Dock måste det första företaget välja sin strategi 
utifrån möjligheten till att det kommer att dyka upp fler företag på marknaden. Om 
inträdesbarriären inte är hög kan priset på produkten inte sättas för högt eftersom 
konkurrenterna då snabbt kommer att hitta luckor, och entra marknaden och skaffa sig 
marknadsandelar och priset på den ursprungliga produkten kommer att tvingas ner (Kotler 
1994).  
 
Att bara satsa på att vara billigast är mycket farligt. Ofta ser konsumenterna produkten som 
lite sämre i kvalitet än konkurrenternas produkt, även om den inte är det. Företaget måste 
också dra ner på servicen runt produkten för att kunna hålla priset nere, vilket betyder att 
konsumenterna inte får den hjälp de ibland vill ha. Det finns också alltid en risk att det 
kommer in en ännu billigare produkt på marknaden och har då inte den produkten som 
tidigare var billigast differentierat sig på något mer sätt kommer den snart att försvinna från 



22(54) 

marknaden (Kotler 1994). Genom att hitta den optimala mixen av attribut som kan tillföras 
produkten, däribland pris och kvalitet, kan ett företag finna sin position på marknaden (Ansari 
et al. 2004).  

4.4.1 POSITIONERING I DETALJHANDELSFÖRETAGET 
Ett detaljhandelsföretag har ofta produkter med olika varumärken i sin portfölj. Det är viktigt 
för dessa företag att på ett tydligt sätt visa sin position på marknaden med en entydig 
produktstrategi som inte spretar för mycket. Det måste finnas en röd tråd genom sortimentet 
som belyser företagets strävan i form av stil, kvalitet, djup och tillgänglighet. Dessa faktorer 
kompletteras sedan med den erbjudna servicen (Knee och Walters 1990). Om någon 
sortimentsgrupp inte överensstämmer med det övriga sortimentet vad gäller företagets tänkta 
positionering kommer företaget att ge ett förvirrande intryck vilket i slutändan gör att 
konsumenterna söker sig till konkurrerande företag med en mer klar positionering.  

4.4.2 POSITIONERINGSSTRATEGI 
“Positioning, the place a product occupies in a given market, is the foundation of marketing 
strategy. A brand’s position differentiates it from its competitors on attributes considered 
important by target costumers and gives it a distinctive identity in their minds.”  (Ansari et al. 
2004 s. 248)  
 
En positioneringsstrategi liknar mycket ett företags strategi, att skapa en hållbar 
konkurrensfördel. En position kan inte bara byggas på en marknadsföringskampanj, utan den 
genomsyrar alla aktiviteter varumärket och företaget bakom gör och står för. Det är viktigt, 
eftersom konsumenterna skapar sig en uppfattning av all information som når dem. Denna 
uppfattning ger sedan varumärket en position i konsumenternas medvetande. Om information 
om varumärket eller företaget uppfattas som negativ kan det få påtagliga följder. Det kan gå 
så långt att konsumenterna väljer att bojkotta varumärket (Arnold 1992). 
 
Alla produkter och organisationer har en position på marknaden. Enligt Fill (2002) är 
positionering en process där företagets produktinformation förmedlas vilket gör att kunden 
uppfattar den annorlunda gentemot konkurrenternas produkter och att positioneringen visar 
var företaget har sin plats på marknaden. Kotler (2001) anser att positionering är designen av 
företagets image och produktutbud och att det är i kundernas medvetande som företaget får en 
meningsfull och utmärkande konkurrenskraftig position. 
 
Positionering handlar om hur företaget uppfattas av kunden och det gäller därför att företaget 
utnyttjar sin position på marknaden, speciellt där det råder en hög konkurrens. Att göra 
produkten som företaget erbjuder synlig och igenkänd av kunderna ger företaget ett övertag 
över sina konkurrenter i kundens köpbeslutsprocess. Då det sker ett ständigt utökat utbud av 
varor och tjänster på marknaden gäller det även för företaget att finna en produkt eller ett 
koncept som tilltalar den tänkta målgruppen. I företagets positioneringsstrategi gäller det att 
bestämma vilka produktvärden och konkurrensfördelar som ska utgöra en del i företagets 
marknadskommunikation (Fill 2002).  
 
För att öka kännedomen om företaget och få konkurrensfördelar använder sig många företag 
av TV-reklam. Denna marknadskanal är ett effektivt sätt att få ut sitt budskap där syftet är att 
öka omsättningen både på kort och lång sikt. Det har genomförts flera undersökningar som 
bekräftar att en framgångsrik TV-reklam kan ge positiva effekter inte bara då kampanjen 
pågår utan även flera år efter att kampanjen har avslutats (Lodish et al. 1995). Även nyare 
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studier har genomförts och enligt Vakratsas och Ma (2005) är TV-reklam en effektiv 
marknadskommunikationskanal.  
 
Fill (2002) nämner att företaget antingen kan välja att använda sig av funktionell 
positionering eller emotionell positionering. Funktionell positionering innebär att företaget 
lägger vikt vid de praktiska fördelarna hos produkten medan emotionell positionering spelar 
på egot, njutning och den sociala tillfredsställelsen. Det emotionella värdet som uppstår hos 
kunden när denne använder produkten är enligt Kotler (2001) en viktig del som företaget bör 
använda sig av när de marknadsför sina produkter. Vilket värde företaget än väljer att satsa på 
måste det upplevda värdet vara högre en det som företagets konkurrenter erbjuder.   
 

4.4.2.1 AAKER OCH SHANSBYS SEX POSITIONERINGSSTRATEGIER 

Aaker och Shansby (1982) har tagit fram sex stycken positioneringsstrategier som kan 
användas i företagens marknadsföring. De sex strategierna är positionering via (1) attribut, (2) 
pris/kvalitet, (3) användningsområde, (4) produktanvändare, (5) produktklass och (6) 
konkurrenter.  
 
Positionering via (1) attribut är det vanligaste sättet att positionera sig via marknadsföring. 
Genom att tillföra produkten olika attribut som ingen av konkurrenterna använder sig av kan 
företaget särskilja sin produkt från de andra på marknaden. Inom bilindustrin har till exempel 
Volvo valt att positionera sig som den säkra bilen, BMW vill framstå som den snabba bilen 
med bra kvalitet och Toyota som en kvalitetsbil med bra servicepaket. Att tillföra flera 
attribut till samma produkt kan också vara ett sätt att särskilja sig från konkurrenterna på en 
marknad där produkterna är relativt lika. Till exempel kan det ses inom tandkrämsmarknaden 
där det från början bara handlade om att produkten skulle skydda mot karies. Sedan kom det 
fram produkter som inte bara skyddade mot karies utan också gav en fräsch andedräkt. Nu 
skyddar tandkrämer mot karies, ger fräsch andedräkt och samtidigt ger de vita tänder. Att 
trycka på allt för många attribut i marknadsföringen är inte bra eftersom konsumenterna då 
uppfattar budskapet som förvirrande och oklart, vilket kan skada produkten och företagets 
image. 
 
Att positionera sig via (2) pris/kvalitet kan också vara ett sätt att skilja sig åt från sina 
konkurrenter. Genom att trycka på att produkten har en bra kvalitet och bra kringtjänster kan 
priset ökas. En annan prisstrategi kan vara att pressa priserna på produkten. Till exempel har 
Mercedes och Lexus valt att positionerna sig som högklassbilar med ett högt pris och hög 
kvalitet medan Skoda satsar på att konsumenten ska få mycket bil för lite pengar, vilket 
medför att kvaliteten sjunker. 
 
Den tredje strategin handlar om att tydligt visa när produkten är tänkt att användas, vilket (3) 
användningsområde den är ämnad för. Ofta används denna strategi för att ytterligare 
förtydliga produktens budskap. Till exempel positionerar Jeep sig som bilen som ska 
användas i tuff terräng och Smart som bilen som ska användas i citykärnor på trånga gator 
och med låg hastighet.  
 
Positionering via (4) produktanvändare syftar till att inrikta sig på den tilltänkta målgruppen, 
att tydligt visa vilket segment som produkten inriktar sig på. Till exempel klassas Volvo som 
en familjebil och Ferrari som ungkarlsbil.   
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Positionering via (5) produktklass syftar till att positionera sig med utgångspunkt i 
närliggande marknader. Till exempel måste ett margarinmärke välja sin position utifrån vilka 
positioner inte bara konkurrerade margarinmärken har utan också vilka positioner som 
smörmärkena har. Samma gäller till exempel Jaffa, som inte bara har andra kolsyrade 
apelsindrycker att ta hänsyn till utan också andra drycker i allmänhet, kolsyrade, icke 
kolsyrade, apelsindrycker och även andra drycker med andra smaker.  
 
Den sjätte strategin som Aaker och Shansby (1982) tog upp var att positionera sig med hjälp 
av sina (6) konkurrenter. Detta görs genom att medvetet jämföra sig med andra starka aktörer 
på marknaden, ofta marknadsledaren. Ett känt exempel är Avis som tydligt visar att de är 
nummer två på marknaden men att de jobbar hårdare. Ett svenskt exempel är 
hamburgerkedjan Max som hela tiden trycker på att deras hamburgare enligt 
konsumentundersökningar är godare och bättre än McDonalds hamburgare.  

4.4.3 POSITIONERINGSDIAGRAM 
Ett positioneringsdiagram används för att visualisera de olika produkternas position på 
marknaden. På diagrammets axlar kan olika attribut sättas beroende på vad det är man vill ha 
reda på (Knee och Walters (1990), Kotler (1994), Keller (1998)).  
 
FIGUR 4 POSITIONERINGSDIAGRAM 

 
Källa: Knee och Walters (1990) s. 34 

 
Diagrammet används för att på ett enkelt sätt se var på marknaden alla aktörer har valt att 
positionera sig. Ett positioneringsdiagram är bra att ta fram för en ny aktör som vill entra 
marknaden, eller om en befintlig aktör vill ompositionera sig (Kotler 1994). 
Positioneringsdiagrammet kan också vara tredimensionellt med tre attribut, men den analysen 
går inte att göra för hand utan man måste då ta hjälp av ett dataprogram.  
 
För att få en uppfattning av hur konsumenterna uppfattar förhållandet mellan olika 
konkurrerande varumärken med fokus på de viktiga attributen inom den specifika branschen 
bör företaget genomföra en konsumentundersökning. Därifrån kan företaget hitta platser i 

Attribut A

Attribut B 
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kundernas medvetande som kan vara intressanta och som inte redan är upptagna av 
konkurrerande varumärken (Hooley et al. 2004).  

4.4.4 DIFFERENTIERING 
Flera företag kan befinna sig ganska nära varandras positioner på marknaden och behöver då 
för att urskilja sig differentiera sig från konkurrenterna. För att urskilja sig ifrån sina 
konkurrenter måste företaget framhäva sina positiva olikheter från sina konkurrenter. 
Kapferer (1997) skriver att det på vissa marknader är nödvändigt att tydligt differentiera sig 
från sina konkurrenter, detta för att visa konsumenterna på ett tydligt sätt vilken position 
företaget/varumärket har. Ett bra exempel på en sådan marknad är vatten på flaska. Innehållet 
är i stort sätt det samma men varumärkena försöker hela tiden trycka på skillnaderna. Till 
exempel använder sig Loka av att vattnet kommer från Bergslagen och Ramlösa menar att 
deras vatten är avslappnande. Detta är två sätt att försöka differentiera sin produkt från 
konkurrentens som är för konsumenten i stort sett lika.  
 
Det finns i grova drag fyra sätt att differentiera sig och skapa värde för konsumenten (Kotler 
1994).  
 

 Bättre Det betyder att produkten som företaget erbjuder är bättre än 
 konkurrenternas produkter. Ofta handlar det om att en existerande produkt 
 har förbättrats. 
 

 Nyare  Nyare betyder att ta fram en lösning som inte tidigare fanns på marknaden. 
 Detta innebär högre risk än att förbättra en redan existerande produkt men 
 kan också ge en betydande positiv effekt på företagets markandsandelar 
 omsättning. 
 

 Snabbare  Att reducera tiden som det tar att använda eller köpa en produkt eller tjänst. 
  

 Billigare Att köpa en liknande produkt till lägre pris. 
 
Ett företag kan genom att lansera flera olika varumärken under samma produktkategori uppnå 
en större marknadsandel genom att differentiera de olika varumärkena så att de passar olika 
kundgrupper (Kotler 1994). 
 

4.5  BUTIKENS PÅVERKAN PÅ KONSUMENTEN  
 
Kotler beskriver butiksmiljön som ”a silent language in communication” (Kotler 1974, s. 48). 
Han menar att butiksmiljön är ett mycket viktigt marknadsföringsverktyg och att den fysiska 
produkten bara är en liten del av den helhet som konsumenten uppmärksammar och som 
ligger till grund för konsumentens beslutsfattande. I helheten ingår en mängd faktorer och en 
av de viktigaste faktorerna är platsen, i detta sammanhang butiken. Butiksmiljön kan ha flera 
funktioner. Den kan dels fungera som ett sätt att skapa uppmärksamhet och förmedla budskap 
till konsumenten (Kotler 1974) men också som ett sätt att påverka konsumentens val av 
produkt och sannolikheten att konsumenten gör ett köp (Kotler 1974; Pooler 2003). 
Butiksmiljöns påverkan på konsumentens val bekräftas även av Chevalier (1975, 1976) och 
Cox (1964) som båda har genomfört studier som visar på samband mellan produktexponering 
och konsumenters köpbeslut.  

 



26(54) 

5 EMPIRI 
 

I detta kapitel redovisar vi vårt empiriska material som tillsammans med teorin kommer att 
ligga till grund för analys och slutsats. Materialet är baserat på intervjuer med fallföretagen 

och kunniga inom branschen och kompletteras med en enkätundersökning genomförd på 
fallföretagens kunder.  

 

5.1 CUBUS  
”Vi går på magkänsla” 

     Knuthson, 2006 
 

5.1.1 ETABLERINGSSTRATEGI 
Cubus är ett ganska speciellt företag när det gäller expansion. Enligt Cubus Sverigechef 
Tobias Knuthson (2006) gör företaget inga vidare marknadsundersökningar innan öppning av 
butiker sker. Han förklarar att Cubus tittar mycket på Dressmannbutikerna i Sverige och på 
hur de går på de platser som en etablering av Cubus är aktuell. Tanken var från början att 
Cubus skulle börja i de stora städerna för att sedan etablera i mindre och mindre städer, men 
efter hand har möjligheter dykt upp lite här och där. Cubus har idag butiker från Luleå i norr 
till Malmö i söder. I Mellansverige är koncentrationen hög med butiker i städer som 
Eskilstuna, Örebro, Karlstad och Trollhättan. Eftersom Cubusbutikerna ligger i storlek mellan 
600-800 kvm, ibland upp till 1200 kvm, är det inte så lätt att hitta lokaler men expansionen 
har hittills varit kraftig. Under våren år 2006 har Cubus gjort ett medvetet val och inte 
etablerat några nya butiker, detta för att hinna bygga upp organisationen i Sverige. Under 
hösten år 2006 kommer sex till åtta butiker att öppnas och innan år 2007 är över är det 
planerat att det ska finnas mellan 40-50 Cubusbutiker i Sverige.       
 
Cubus har valt att etablera sig på attraktiva lägen där det cirkulerar mycket folk. Knuthson 
(2006) tar upp skyltfönstret på Hamngatan i Stockholm som exempel. Det är en väldigt bra 
plats att synas på, säger han. Två av Cubus butiker i centrala Stockholm ligger väldigt nära 
varandra, den ena i Sergelgången under NK och den andra på Sergels torg. Knuthson (2006) 
ser inga problem med att dessa butiker ligger så nära varandra eftersom de har sett att det är 
olika kundklientel i dessa butiker. Butikslayouten är lite olika i butikerna för att passa de olika 
kundklientelen. Butikerna har samma varor men displayen i butiken vid NK är lite mer 
”fancy” för att passa de kunder som handlar där. Trots att butikerna ligger nära varandra har 
de märkt att det är lättare att sälja till kunderna som handlar i butiken på Sergels torg.   

5.1.2 POSITIONERINGSSTRATEGI 
I Norge riktar sig Cubus till kvinnor i åldern mellan 25-45 år och de gick in med samma 
inriktning i Sverige, men har märkt att här attraherar de kunder mer i åldersgruppen 20-40 år. 
Konceptet är ett familjekoncept, med kläder för alla, men det är mest kvinnor som handlar. 
Målgruppen är unga familjer (Knuthson, 2006).  
 
Cubus vill framstå som ett företag med bra kläder till bra priser. Inte nödvändigtvis lågpris 
men det ska vara ett bra alternativ till de andra stora aktörerna på marknaden och gemeneman 
ska ha råd att handla hos oss, säger Knuthson (2006).  
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5.1.2.1 DIFFERENTIERING 

Cubus vill vara nytt och fräscht och de jobbar mycket med personlig service till kunderna. Det 
är väldigt tufft i så stora butiker, men vi ser att det är här som vi kan differentiera oss hårdast 
jämfört med våra konkurrenter som kanske inte riktigt jobbar så. Vi tror att kunderna kommer 
tillbaka till oss för att de upplever att de får hjälp och det har fungerat bra hittills, säger 
Knuthson (2006). 

5.1.3 MARKNADSKOMMUNIKATION 
Cubus satsar stort på TV-reklam. Det är en medveten strategi som fungerade väldigt bra när 
Varnergruppen öppnade Dressmann i Sverige. I dagsläget är marknadsföringskostnaderna 
väldigt höga med tanke på hur få butiker det finns i Sverige, men eftersom etableringstakten 
är hög kommer TV-satsningen att löna sig i längden, säger Knuthson. Sverige är en långsiktig 
satsning och självklart blir resultatet lidande när marknadsföringskostnaderna är så höga men 
allteftersom fler butiker öppnar kommer det att löna sig mer och mer.     

5.1.4 KONKURRENTER 
Cubus ser givetvis H&M som en stor konkurrent men de ligger lite i en liga för sig och det 
finns inte så mycket att göra åt dem, anser Knuthson. Lindex och KappAhl är också väldigt 
tuffa konkurrenter som har funnits länge i Sverige och är välkända för den svenska 
konsumenten men det är där som Cubus har möjligheter att ta marknadsandelar. Cubus ser att 
sedan de kom in på marknaden har vissa aktörer ändrat lite i sina strategier. Till exempel 
använde sig H&M aldrig av TV-reklam tidigare men det har de börjat med sen Cubus 
öppnade i Sverige. Om det är en tillfällighet eller inte kan inte Knuthson (2006) svara på. 
  

5.2 KAPPAHL  
 

”Jag vet inte om man måste följa John i alla lägen” 
     Jansson, 2006 
 

5.2.1 ETABLERINGSSTRATEGI 
KappAhl har som krav att det ska bo minst 20-25 tusen invånare där de etablerar butiker. Till 
detta krav kommer att butiksläget ska vara bra, ett A-läge, annars finns det ingen anledning att 
öppna en butik, säger företagets VD, Christian W Jansson (2006). Innan en butik öppnas gör 
företaget detaljerade kalkyler på både kostnader och intäkter. En känslighetsanalys och om det 
finns risk för kanebalisering är sådant som de tar med i beräkningarna innan de öppnar nya 
butiker. Som komplement till sina egna beräkningar köper de så mycket information som de 
kan få tag på. Jansson (2006) tror att KappAhl har cirka 20-30 butiker kvar att öppna i Sverige 
innan marknaden är mättad. Sen får företaget söka sig utomlands.     

5.2.2 POSITIONERINGSSTRATEGI 
KappAhl vänder sig till den mogna kvinnan med man och barn. Den positionen har de själva 
medvetet valt. De har medvetet valt bort kundgruppen som är mellan 13-30 år gammal. Vi ska 
inte vara först med det senaste men vi ska inte vara allt för långt efter heller, säger Jansson 
(2006).  
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5.2.2.1 DIFFERENTIERING 

KappAhl försöker differentiera sig genom att försöka erbjuda en lite mer generös passform 
för den mogna kvinnan som har fått barn och kanske inte har samma kroppsform som när hon 
var 20 år (Jansson, 2006).  

5.2.3 MARKNADSKOMMUNIKATION 
KappAhl har gjort ett medvetet val och inte satsat på TV-reklam, mycket på grund av att 
många andra på marknaden använder sig av det sättet att marknadsföra sig. De har istället valt 
att satsa sin marknadsföring på Medmera-medlemmarna i form av VIP-kvällar och bra 
erbjudanden vid nyöppningar av butiker (Jansson, 2006).  
 
I KappAhls verksamhetsberättelse för år 2005 står det att läsa att företaget satsar på att 
kunden ska känna igen sig hela vägen från annons till utomhusreklam och in i butiken. Det 
ska inte gå att missa eller missförstå vilket budskap KappAhl vill förmedla just nu. Det står 
också att det är viktigt att budskapet hela tiden känns nytt och fräscht och därför byts 
budskapet regelbundet. De strävar efter att det är just deras budskap som ska sticka ut från 
mängden och fastna i kundernas medvetande (KappAhl, 2005).  

5.2.4 KONKURRENTER 
KappAhls konkurrenter är, på herrsidan framförallt Dressman, och på damsidan, Lindex. På 
barnkläder konkurrerar de med H&M och Lindex. De ser inte Cubus som en konkurrent i 
Sverige men så småningom kan de bli konkurrenter på barnkläder, säger Jansson (2006).   
 

5.3 LINDEX 
”Vi gillar bara tjejer” 

     Andersson, 2006 
 

5.3.1 ETABLERINGSSTRATEGI 
Lindex har en fastlagd etableringsstrategi som innebär att de ska växa på de marknader som 
de befinner sig på och att de ska växa på nya marknader med hjälp av att utnyttja de befintliga 
resurser som företag redan har säger Lindex finans- och försäljningschef Peter Andersson 
(2006). Utnyttjande av befintliga resurser skedde exempelvis när företaget etablerade butiker i 
Estland, Lettland och Litauen. Istället för att företaget byggde upp landskontor i Baltikum 
sköttes hela denna process av företagets finska organisation. När det gäller befintliga 
marknader där Lindex ser att det finns ett utrymme att växa kan de använda sig av 
konceptuella butiker som exempelvis bara har underkläder, kosmetik och accessoarer för att 
det passar sig på den marknadsplatsen. Enligt Andersson (2006) är Lindex väldigt stora i 
Sverige vilket har sina fördelar när de ska öppna upp butiker eftersom alla vet vilka Lindex är. 
Lindex ska växa med 20-30 butiker per år och denna ökning sträcker sig tre år fram i tiden. 
Längre fram i tiden är det svårt att göra bedömning om hur marknaden för Lindex ser ut.  
 
I och med att Lindex har konceptualiserade butiker ger de företaget möjlighet att skapa 
kännedom i de mindre orterna. Enligt Andersson (2006) har inte företaget bestämt att den stad 
som företaget etablerar i måste ha minst 20 000 invånare utan dessa kriterier bestäms utifrån 
de omständigheter som påträffas på den lokala orten. Lindex har sedan tidigare sett att det är 
svårt att etablera sig och få lönsamhet på orter som är mindre än 20 000 invånare. De 
använder sig av ett koncept som de kallar för smal city i de lite mindre orterna. Dessa butiker 
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har inte fullsortiment. Öppning av butiker i mindre orter görs ofta med andra liknande orter 
som referens för att bestämma vilket sortiment som ska ingå i butiken. 
 
Vid etablering på nya platser som inte liknar platser som Lindex redan finns etablerat på görs 
analyser av demografi och köpkraft, precis som många andra stora aktörer gör på marknaden. 
Självklart tittar vi också på vilka andra aktörer som finns i närheten och hur konkurrensen ser 
ut, säger Andersson (2006).    

5.3.2 POSITIONERINGSSTRATEGI 
Lindex är av tradition en kedja som är bra på underkläder och det trycker de mycket på. De 
har ca 20-25 procent av underklädesmarknaden i Sverige och det gör dem till helt överlägsna 
alla andra aktörer. Lindex försöker ha allt för alla och vänder sig till alla kvinnor avsett om 
hon är 16 år eller 69 år. Framför allt försöker de fånga in kunderna som är på väg att lämna 
H&M men inte är så gamla att de har börjat handla på KappAhl än (Andersson, 2006).  

5.3.2.1 DIFFERENTIERING 

Lindex följer modet men kanske inte lika strikt som andra aktörer, till exempel är inte 
kjolarna lika korta, om de ska vara korta, som på H&M men de är fortfarande korta. Om 
magen ska visas visar även Lindex magen men kanske inte lika mycket som H&M. En tydlig 
differentiering som Lindex har är att de bara vänder sig till kvinnor och inte har herrkläder. 
Lindex är ett feminint företag och det framför vi i all marknadskommunikation, säger 
Andersson (2006).    

5.3.3 MARKNADSKOMMUNIKATION 
Lindex har en kundklubb som de använder frekvent. För att väcka målgruppens intresse gäller 
det att vara moderiktiga och att skapa en miljö i butikerna som känns feminin och 
inspirerande. Vi försöker tala om detta för våra kunder innan de överhuvudtaget kommer till 
butikerna bland annat genom reklamkampanjer som den vi kör nu med Emma Wiklund, 
berättar Andersson (2006).  
 
Produkterna är kärnan i verksamheten och måste därför komma först. Lindex har jobbat hårt 
på att utveckla damkonfektionen och att förändra butikskoncepten. Efter förändringen har 
marknadsföringen riktats mot kunderna genom TV-reklam och satsningar på 
kundklubbserbjudanden.     

5.3.4 KONKURRENTER 
Enligt Andersson (2006) går det inte att säga att KappAhl är Lindex största konkurrent utan 
det måste bedömas utifrån de olika affärsområden underkläder, dam och barn. När det gäller 
underkläder konkurrerar företaget med både KappAhl och Cubus. Beträffande barnkläder är 
H&M den vassaste konkurrenten. Vad gäller damkläder konkurrerar vi med alla andra aktörer 
på marknaden.  
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5.4 HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) 
 

”Kedjorna är här för att stanna” 
   Kolterjahn, 2006 

 

5.4.1 STRUKTUROMVANDLING  
Om man med strukturomvandling menar den likriktning som sker i branschen är den enligt 
Fredrik Kolterjahn (2006), analytiker HUI, väldigt påtaglig. I en undersökning genomförd av 
HUI för dryg två år sedan undersöktes hur butiksstrukturen såg ut avseende kedjebutiker i 
köpcentrum. Resultatet visade att 60 procent av butikerna i de svenska köpcentrumen är 
kedjebutiker. Enligt Kolterjahn (2006) är antagligen siffran högre då många frivilliga kedjor 
inte fångas upp i undersökningen och han uppskattar att det kan röra sig om 70 procent eller 
mer. Om det är bra eller dåligt kan diskuteras, det är inte en slump att kedjebutikerna finns här 
i dag. Kolterjahn (2006) menar på att de finns här eftersom vi efterfrågar det, butikerna har 
bra erbjudanden och är väldigt konkurrenskraftiga. Det är väldigt intressant för om man frågar 
konsumenterna vill de ha små nischade butiker som har det där lilla extra men sen går de i alla 
fall i kedjebutikerna och gör sina inköp. Kolterjahn (2006) menar på att det finns en 
motsägelse i vad konsumenterna säger att de vill ha och vad de faktiskt gör.  
 
När det är samma butiker överallt som återfinns i bland annat köpcentrum och citykärnor blir 
det lite småtrist som konsument att gå och handla. När handelsplatserna blir allt mer likartade 
förlorar butiken konkurrensmedel och den är inte lika attraktiv för sina kunder om den butik 
som ligger bredvid har ett liknande utbud. Detta har fått till följd att handelsplatserna i stor 
grad har försökt att nischa sig. När det gäller köpcentrum generellt är Täby centrum det 
största centrumet och Kista galleria är det som alltid har öppet. De har hittat sin nisch istället 
för att konkurrera med samma utbud och istället satsat på andra positioner i konsumenternas 
medvetande (Kolterjahn, 2006).  
 
Enligt Kolterjahn (2006) är kedjorna här för att stanna och det kommer förmodligen att bli 
ännu fler kedjor. Han menar på att det ute i världen finns det så mycket butikskoncept som 
ännu inte finns i Sverige som skulle kunna etablera sina butiker på den svenska marknaden. 
Även om det är kedjebutiker som väljer att etablera sig i Sverige så kan de vara väldigt 
attraktiva för den svenska konsumenten, det blir något nytt och det behövs förmodligen 
(ibid.).  

5.4.2 KÖPKRAFTEN GÄLLANDE KONFEKTION 
Kolterjahns absoluta känsla när det gäller köpkraften är att den har ökat. Han berättar att HUI 
tillsammans med Konsumtionsprognosgruppen (KPG), som består av de största 
detaljhandelsaktörerna och konsulterna i branschen, varje år tar fram prognoser över den 
privata konsumtionens tillväxt. För första gången är köpkraften för sällanköpshandeln nästan 
lika hög som köpkraften för dagligvaror. Tidigare lade vi mer pengar per capita på mat och 
livsmedel än vad vi gjorde på prylar, men det sker ett skifte nu (Kolterjahn, 2006).  
 
Det talas mycket om upplevelser och handel, vilket Kolterjahn (2006) tycker är ett uttjatat 
begrepp. Om man inte ska vara så eterisk så skiljer man på shopping och handel förklarar han. 
Handel är livsmedel, basvaror och förnödenheter medan shopping har blivit en social 
fritidssysselsättning. Det kan vara en förklaring till att sällanköpshandeln har ökat och 
Kolterjahn (2006) tror att köpkraften gällande konfektion kommer att fortsätta att öka.  
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Marknadsföring har förmodligen också en inverkan på köpkraften men det är svårt att mäta 
hur den påverkar försäljningen, vilket gör det svårt att isolera effekter av en kampanj. Varje år 
gör HUI en sommarprognos som är en prognos över hur mycket handeln kommer att omsätta 
under sommaren. Vädret är en faktor som finns med, men vädret i sig påverkar inte hur 
mycket vi handlar för, däremot kan det till viss del påverka vad vi handlar. Sverige är ett 
oerhört konsumtionsdrivet samhälle vilket gör att vi pytsar ut med pengar i alla fall även om 
det skulle regna en sommar (Kolterjahn, 2006).  

5.4.3 KONKURRENSEN MELLAN FALLFÖRETAGEN 
Kolterjahns uppfattning är att det finns enorma likheter mellan fallföretagen gällande 
exempelvis sortimentet. Skulle man ställa en person med ögonbindel mitt inne i en av 
butikerna och sen ta bort allt skyltmaterial skulle det vara svårt att veta i vilken av 
fallföretagens butiker som man befann sig i.  
 
Cubus som företag är så pass nytt i Sverige att det känns rätt spännande. Han tycker att de ska 
utnyttja det vilket han också tror att de gör. De satsar på TV-reklam och känns nya och 
fräscha. Lindex som är en av de största kedjorna i landet och har funnits på den svenska 
modemarknaden länge känns fortfarande som ett ungt och fräscht företag. De är ett otroligt 
kvinnligt företag. Det märks att de har arbetat otroligt effektivt och medvetet att förmedla den 
bilden av sig själva, jag tror att de har gjort helrätt där. De förknippas med underkläder även 
om det inte enbart är det utbud de tillhandahåller. (Kolterjahn, 2006). KappAhl tror 
Kolterjahn (2006) har haft svårt eftersom han tror att de hamnat i något slags mellanläge där 
de inte vet till vem de ska vända sig. Vänder de sig till den unga hippa målgruppen eller är det 
de i medelåldern som är företagets målgrupp. Detta har gjort att de tidigare varit ganska 
otydliga men nu har de nog hittat sin nisch. 

5.4.4 FALLFÖRETAGENS ETABLERINGSPROCESS 
När det gäller företagens etableringsprocess är Kolterjahn (2006) övertygad om att den är 
oerhört likartad. Han hänvisar till rapporten Ett A-läge är alltid ett A-läge där HUI tittade på 
hur etableringsprocessen såg ut i kedjeföretag. Det är väldigt tydligt att kedjorna börjar med 
att etablera sig i de största orterna för att sedan öppna upp butiker på orter i fallande 
befolkningsstorlek till dess de har nått en magisk gräns där det inte längre är intressant att 
finnas. Gränsen går vid 30-50 tusen invånare och generellt sätt finns de heller inte i 200 av 
Sveriges kommuner utan kanske på bara ett 50-tal orter. Naturligtvis finns det kedjebutiker på 
de mindre orterna men det är oftast de frivilliga kedjorna eller franchisekoncept där det är ett 
personligt risktagande.   
 
Det viktigaste när det gäller etablering är självklart läget. Kolterjahn (2006) är övertygad om 
att fallföretagen vill finnas på A-lägen där det passerar mycket människor och att de gärna vill 
finnas tillsammans med de övriga aktörerna, för att på så sätt bli draghjälp åt varandra. Det är 
mer regel än undantag att Lindex, KappAhl, H&M och Dressmann återfinns tillsammans på 
attraktiva handelplatser (ibid.).  
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5.5 SVENSK HANDEL STIL  
 
 ”Fler kedjor får modebranschen att växa”  
   Sandow, 2006 
 

5.5.1 STRUKTUROMVANDLING  
Strukturomvandling som sker inom modebranschen kännetecknas av att det går mot allt fler 
och större kedjor där sortimenten påminner om varandra. Enligt Maria Sandow (2006), 
kanslichef på Svensk Handel STIL, branschorganisationen för sko- och textilhandeln, är den 
generella uppfattningen att många småföretag läggs ner vilket inte alltid är så farligt som man 
befarar. Det äger rum ett generationsskifte inom klädhandeln då äldre handlares verksamheter 
som inte är speciellt lönsamma läggs ner när de går i pension. Som liten handlare kan det vara 
svårt att rätta sig efter de stora kedjornas låga prisnivåer och stora utbud.   
 
Sandow (2006) tror att denna utveckling kommer att fortsätta då vi kommer att se fler kedjor 
och utländska aktörer göra entré på den svenska modemarknaden i framtiden. Fördelen med 
fler kedjor är att det får modebranschen att växa, vi får livskraftiga företag som gör branschen 
starkare och det kommer in fler företag på börsen vilket leder till att det kommer in mer 
kapital. Nackdelen för konsumenterna som strukturomvandlingen medför är att butiksutbudet 
i exempelvis köpcentrum blir likartat över hela landet, vilket kan upplevas som tråkigt. 
Samma butiker överallt, oavsett var i landet du befinner dig. För att följa marknaden har 
kedjorna inte samma sortiment i hela landet utan sortimentet anpassas efter de lokala 
förutsättningarna.  
 
Sandow (2006) är övertygad om att det alltid kommer att finnas butiker som sticker ut och 
som kan nischa sig mot en bestämd målgrupp. Det är speciellt viktigt när det gäller de mindre 
aktörerna men det är inget som säger att kedjeaktörerna kan använda sig av detta för att 
differentiera sig mot sina konkurrenter.  

5.5.2 KÖPKRAFTEN GÄLLANDE KONFEKTION 
Köpkraften i Sverige gällande konfektion ökar till följd av att modet får en större 
genomslagskraft. Tv-reklamen kan enligt Sandow (2006) ha haft en inverkan då många 
aktörer har valt detta marknadsföringssätt. Modet har generellt sätt även fått en större 
betydelse till följd av tv-program där syftet är att ge de medverkande en helt ny garderob eller 
att ge tittarna moderiktiga tips gällande vad som är rätt och fel att ha på sig. Ökningen av den 
disponibla inkomsten är även en bidragande orsak då vi fått mer pengar att spendera på 
exempelvis konsumtion (ibid.).  

5.5.3 KONKURRENSEN MELLAN FALLFÖRETAGEN 
Sandow (2006) hade innan vi intervjuat henne bara varit inne i en Cubusbutik en gång.  Den 
generella uppfattning hon fick av besöket var att sortimentet var väldigt blandat allt ifrån 
väldigt trendigt till ganska tråkigt. Det var svårt att bedöma vilken målgrupp Cubus vände sig 
till och att de generellt sätt gav intryck av att hålla relativt låga priser. De borde vara en 
konkurrent till KappAhl och Lindex då fallföretagens utbud påminner om varandra.  
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Sandow (2006) är inte aktiv kund i någon av butikerna. Hon har därför ingen uppfattning vad 
som egentligen har hänt i butikerna under senare år. Lindex förknippar hon fortfarande 
mycket med underkläder även om hon vet att det inte bara är det utbud som de har idag.   
 

5.6  KUNDUNDERSÖKNING 
 
För att få en uppfattning av vad kunderna tycker om fallföretagen och vad kunderna främst 
handlar gjorde vi en kundundersökning på respektive fallföretags kunder. Av undersökningen 
framkom att det inte är någon nämnvärd skillnad på hur mycket varje åldersgrupp handlar 
eller vad varje åldersgrupp har för inställning till respektive företag. Det som urskilde sig var 
att KappAhls kunder är något äldre än vad Cubus och Lindex kunder är. En fullständig 
sammanställning av kundundersökningarna återfinns i bilaga 4.  

5.6.1 HUR OFTA HANDLAR NI? 
De flesta respondenterna svarade att de handlar några gånger per år. Ingen av respondenterna 
som svarade på enkäten om Lindex eller Cubus svarade att de handlar oftare än 1-2 gånger i 
månaden. Däremot svarade cirka 9 procent av KappAhls kunder att de handlar minst 1-2 
gånger i veckan.   
 
DIAGRAM 1 HUR OFTA HANDLAR NI? 
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5.6.2 VAD HANDLAR NI? 
På Lindex handlar kunderna mest underkläder och damkläder. Accessoarer är också en stor 
del av deras sortiment. På KappAhl är damkläder dominerande, med underkläder och 
barnkläder på andra och tredjeplats. 11 procent uppger att de även handlar herrkläder på 
KappAhl. Även på Cubus är damkläder dominerande. Här kommer barnkläder på andra plats 
och underkläder på tredje tätt följt av kosmetik. Endast 4 procent av respondenterna uppger 
att de handlar herrkläder på Cubus. 
 
DIAGRAM 2 VAD HANDLAR NI? 

 
 

5.6.3 VILKA ORD FÖRKNIPPAR NI MED FÖRETAGET?  
Drygt 40 procent svarade att Lindex och KappAhl är alldagliga, knappt 10 procent svarade att 
Cubus är alldagligt. Lindex och Cubus ses mer som trendigt enligt kunderna. Cubus och 
KappAhl har bra erbjudanden. Lindex och KappAhl har bättre utbud än vad Cubus har och 
Lindex ansågs ha bäst kvalitet på sina kläder. Inget av företagen ansågs ha dåligt utbud eller 
vara omoderna. Drygt 50 procent av respondenterna ansåg att Cubus har ett prisvärt sortiment 
och bland Lindex och KappAhls kunder tyckte drygt 70 procent att produkterna är prisvärda. 
Få tyckte att något av företagen är tråkiga eller har röriga butiker.  
 
DIAGRAM 3 VILKA ORD FÖRKNIPPAR NI MED FÖRETAGEN? 
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5.6.4 FÖRETAGET HAR BRA SERVICE 
På frågan om fallföretagen har bra service svarade runt 50 procent att fallföretagen har bra 
service. Knappt 20 procent tyckte att Lindex och KappAhl har mycket bra service och 13 
procent av Cubus kunder tyckte att påståendet stämmer mycket bra. Lindex och Cubus kunder 
svarade i större utsträckning att påståendet stämmer varken bra eller dåligt.  
 
DIAGRAM 4 FÖRETAGET HAR BRA SERVICE 

 
 

5.6.5 FÖRETAGET HAR BRA BUTIKSLÄGEN  
Alla tre fallföretagen har enligt sina kunder mycket bra eller bra butikslägen. Bäst lägen har, 
enligt kunderna, Lindex och bland Cubus kunder tyckte drygt 60 procent att butikslägena är 
bra. Inga av de tillfrågade svarade att företagen inte har attraktiva butikslägen. 
 
DIAGRAM 5 FÖRETAGET HAR BRA BUTIKSLÄGEN 

 
 

5.6.6 HANDLAR NI OCKSÅ I DESSA KEDJEFÖRETAG? 
Av Lindex och Cubus kunder handlar drygt 90 procent också på H&M medan knappt 80 
procent av KappAhls kunder handlar på H&M. Av undersökning framkom det att Cubus 
kunder i stor utsträckning handlar på både Lindex och KappAhl och att Lindexkunden handlar 
på KappAhl och tvärt om. Lindexkunden handlar oftare på Cubus än vad KappAhls kunder 
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gör. Fallföretagens kunder handlar i stort sätt i samma utsträckning på MQ, Vero Moda och 
Dressmann. 
 
DIAGRAM 6 HANDLAR NI OCKSÅ I DESSA KEDJEFÖRETAG? 
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6 ANALYS 
 

I denna del kommer vi att analysera empirin utifrån den redovisade teoretiska referensramen. 
En stor del av de tolkningar som görs i denna del grundar sig på svaren vi fått från 

intervjuerna och kundenkäten. 
 

6.1 ETABLERING 
När det gäller de tre fallföretagens etablering ser vi en gemensam nämnare vilken är att 
samtliga har ett stort antal butiker belägna på A-lägen med hög kundgenomströmning. Det är 
tydligt att fallföretagen precis som Kolterjahn (2006) bedömer butiksläget som väldigt viktigt. 
Av kundundersökningen framkom det att de tre fallföretagen har mycket bra lägen. Vi 
bedömer att butiksläget är extra viktigt på modemarknaden där det finns många aktörer som 
konkurrerar om kundernas uppmärksamhet. Vi tror att det har varit en medveten strategi från 
Cubus sida att placera sina butiker på A-lägen där KappAhl och Lindex finns. På så sätt har 
de kunnat dra nytta av deras kundgenomströmning. Strategin överensstämmer med det 
resonemang som Bergström et al. (2004) för, gällande hur aktörer inom sällanköpshandeln har 
etablerat sig på den svenska marknaden. På liknande sätt bedömer Kotler (1974) läget som 
viktigt och han ser även butiksmiljön som en viktig plats där företagen har möjlighet att 
påverka kunden till köp. Cubus har tillämpat detta genom att med samma produkter lyckats 
skapa olika butiksmiljöer för att passa olika kundklientel i Sergelgången och på Sergels torg.   
 
Vi ser att Lindex, i överensstämmelse med Birkin et al.(2002), använder sig av expansiv 
spriding. Detta innebär att Lindex i dagsläget etablerar butiker där de bedömer att det finns en 
marknad för företaget oavsett storleken på orten. Företaget som stått inför vissa förändringar 
när det gäller sitt koncept har utvecklat ett small city koncept som har gjort det möjligt att 
använda sig av expansiv spridning. På så sätt kan de finnas representerade på mindre orter där 
kundgenomströmningen är lägre. KappAhls etableringsstrategi påminner om hur Lindex går 
till väga. Eftersom KappAhl har ett enhetligt koncept i alla företagets butiker är kravet på en 
hög kundgenomströmning betydligt större än på Lindex. Gemensamt för de båda aktörerna är 
att de är inne i en fas där de snart uppnått en mättnad gällande butiksantal, vilket innebär att 
företagen måste söka sig till den utländska marknaden. Cubus expansion i Sverige inleddes 
med hierarkisk spridning men har under resans gång övergått till expansiv spridning. Detta 
beror på att de tagit alla tillfällen i akt när ett attraktivt läge uppstått. Birkin et al. (2002) 
framför att de flesta företag väljer en blandning av hierarkisk och expansiv spridning vilket vi 
ser i samtliga fallföretags etableringsstrategier.  
 
Kolterjahn (2006), ser inte som utomstående att de tre fallföretagens etableringsstrategier 
skiljer sig åt, vilket de heller inte gör. Det som kan urskilja sig är att Cubus kraftiga expansion 
då de på bara några år öppnat upp nästan 30 butiker och kommer inom 18 månader att öppna 
nästan 20 butiker till.. 
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6.2  POSITIONERING 
 
Cubus positionering påminner om det som Kotler (2003) benämner som 
marknadsföljarstrategi. Det är viktigt som marknadsföljare att differentiera sig. Cubus har valt 
att göra detta genom att tillhandahålla kunderna service. Detta resonemang stärks av Kapferer 
(1997) som menar att företag med hjälp av bättre service kan differentiera sig mot sina 
konkurrenter. Från kundundersökningen framkom det att kunderna inte ansåg att Cubus har 
en service som överstiger de andra fallföretagens, utan snarare att den är något sämre. Detta 
kan enligt oss bero på att Cubus är ett relativt nytt företag som kunderna inte ännu har lärt 
känna. En annan orsak kan vara att de för tillfället är inne i en expansiv fas som kan göra det 
svårt att fokusera på de befintliga butikerna. Cubus har i dagsläget relativt få butiker i Sverige 
i jämförelse med de andra fallföretagen men har valt att satsa hårt på 
marknadskommunikation i form av TV-reklam. Som visats i studier gjorda av Lodish et al. 
(1995) och Vakratsas och Ma (2005) är TV-reklam en effektiv metod som, om den är 
framgångsrik, kan ge långsiktigt positiva effekter på omsättningen. Vi ser därför denna form 
av kommunikationskanal som ett sätt för Cubus att få upp graden av kännedom hos kunderna 
på ett snabbt och effektivt sätt. Med hjälp av TV-reklam når de även ut till framtida 
potentiella kunder där företagets butiker ännu inte är etablerade.  
 
Även Lindex har valt att satsa på TV-reklam. De positionerar sig som ett kvinnligt företag, 
vilket genomsyrar hela varumärket, allt från butik till skyltmaterial. Detta bekräftas av 
intervjuerna med Kolterjahn (2006) och Sandow (2006). Lindex positioneringsstrategi kan 
enligt Aaker och Shansby (1982) benämnas som positionering via attribut. Ett tydligt sätt att 
nå ut med sitt budskap är att marknadsföringen med modellen Emma Wiklund som, vi anser, 
utstrålar den kvinnlighet som Lindex vill förmedla. Lindex har också en tydlig positionering 
när det gäller underkläder. De är de största på den svenska marknaden och är också tydliga att 
förmedla detta. Denna strategi kan hänföras till det som Aaker och Shansby (1982) benämner 
som att positionera sig med sina konkurrenter som referenspunkt.  
 
När det gäller KappAhls positionering är den inte lika tydlig som Lindex. Detta kan bero på 
att de enligt Kolterjahn (2006) först på senare tid har hittat sin målgrupp och tidigare haft 
svårt att veta till vem de ska vända sig. Att veta till vem företaget ska vända sig är enligt 
Kapferer (1997) viktigt. Att vara otydlig i sin marknadskommunikation är förvirrande för 
kunderna och kan uppfattas som negativt vilket kan leda till minskade intäkter. Idag har 
KappAhl en tydlig position på marknaden och har hittat sin målgrupp vilket också syns på 
omsättningsökningen. KappAhl använder sig inte av TV-reklam som de ovanstående 
fallföretagen, de har istället valt andra marknadskommunikationskanaler att förmedla sitt 
budskap genom. 
 
För att sammanfatta de tre fallföretagens positionering har vi valt att använda oss av Markides 
(1997) strategiska positioneringskarta som ger en god överblick för hur, vad och var 
företagen är positionerade på den svenska modemarknaden.   
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FIGUR 5 STRATEGISK POSITIONERINGSKARTA ÖVER FALLFÖRETAGEN  
 

 
 
När alla tre fallföretag implementeras i samma positioneringskarta går det att utläsa att de är 
väldigt lika vad gäller sortiment och segment. Vad företagen tillhandahåller är självklart 
eftersom de opererar på samma marknad. Vad som däremot särskiljer dem åt är till vem som 
de riktar sitt utbud. Av figur 5 går det att utläsa att Cubus framförallt vänder sig mot den 
yngre målgruppen som precis entrat vuxenlivet men även till de som befinner sig i 
medelåldern. Detta kan medföra problem då det enligt Knee och Walters (1990) är svårt att 
rikta sig mot en så stor målgrupp utan att sortimentet spretar för mycket. Som ny aktör på den 
svenska modemarknaden är det viktigt för Cubus att från början visa tydligt vilken position 
som företaget strävar efter att erhålla. Det kan annars ge ett förvirrande intryck som kan leda 
till att kunderna väljer att göra sina inköp hos andra aktörer. Detta är särskilt viktigt för Cubus 
då de är positionerade nära de två andra fallföretagen som båda är starka och inarbetade 
detaljhandelskedjor i Sverige.  
 
KappAhl däremot riktar sig mot en mognare målgrupp som hittat sin plats i livet. Detta 
bekräftas i den genomförda kundundersökningen då merparten av respondenterna var över 30 
år. Här är det viktigt för KappAhl att inte låta sortimenten bli för ungdomligt då den mognare 
kvinnan enligt Jansson (2006) har större krav på passform och kvalitet än trendighet. Lindex 
har enligt Kolterjahn (2006) och Sandow (2006) en tydlig position då företaget förknippas 
med kvinnlighet. Här har Lindex stora möjligheter och enligt Andersson (2006) genomsyrar 
denna kvinnlighet hela organisationen. De har en röd tråd i sortimentet som bekräftar 
kvinnligheten.    
 
Samtliga fallföretag använder sig av attraktiva butikslägen med en hög kundgenomströmning 
som i sig är en marknadskommunikationskanal. Enligt Fill (2002) handlar positionering om 
hur kunderna uppfattar företaget. Att kunderna uppfattar hur fallföretagen är positionerade 
visar kundundersökning. Kunderna förväntar sig att hitta prisvärda kläder med bra kvalitet 
och det är då viktigt för fallföretagen att de uppfyller kundernas förväntningar och krav.    

Vem 
Cubus: Till den unga familjen, främst kvinnor  
             mellan 20-50 år 
KappAhl: till Kvinnor över 30 år med man  
               och barn 
Lindex: Till den moderna kvinnan som inte  
             tycker att åldern är viktig 
 

Hur 
Cubus: Med butiker på A-lägen som syns av många människor  
            och med prisvärda kläder med bra kvalitet  
KappAhl: Med butiker på A-lägen och med ett prisvärt mode 
Lindex:  Med butiker på A-lägen och konceptualiserade butiker  
             och med ett prisvärt mode med bra kvalitet 

Vad 
Cubus: Kläder till hela den unga familjen  
KappAhl: Mode för de många människorna 
Lindex: Erbjuda kvinnor ett inspirerande mode 
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Utifrån kundundersökning framkom det hur företagen är positionerade i kundernas 
medvetande. De mest väsentliga attributen har vi valt att illustrera i två 
positioneringsdiagram.  
 
DIAGRAM 7 POSITIONERINGSDIAGRAM FÖR KVALITET OCH PRISVÄRT 
 

 
 
Av diagrammet går att utläsa att kunderna uppfattar Lindex som ett företag som har bra 
kvalitet till bra priser. KappAhl och Cubus är båda företag med prisvärda produkter men 
sammankopplas inte på samma sätt som Lindex med ordet kvalitet.  
 
 
DIAGRAM 8 POSITIONERINGSDIAGRAM FÖR SERVICE OCH TRENDIGT 
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I diagrammet framkommer det att kunderna uppfattar Cubus och Lindex som mer trendiga än 
KappAhl. När det gäller service anser kunderna att den är bättre på KappAhl än på Cubus och 
Lindex. I Cubus fall kan det bero på att företaget är nytt på den svenska marknaden och att 
kunderna inte än har lärt känna företaget och vad de står för. Det kan också vara så att Cubus 
inte har varit tillräckligt tydliga i sin kommunikation till kunderna, vilket enligt Arnold (1992) 
kan skapa förvirring. För att Cubus inte ska bli en bland många på den svenska 
modemarknaden tror vi att det är viktigt att de i enlighet med Porter (1996) finner sin strategi 
och hittar aktiviteter som särskiljer dem från konkurrenterna.  
 
De tre fallföretagen är positionerade relativt nära varandra i kundernas medvetande vilket de 
båda ovanstående diagrammen visar tydligt. Av intervjun med Sandow (2006) framkom det 
att även hon uppfattade företagen som väldigt lika. Enkätundersökningen visade att ingen av 
de tillfrågade kunderna är lojal utan att de gör sina klädinköp hos flera aktörer. I enlighet med 
det resonemang som Kapferer (1997) för, om att tydligt visa sin position på marknaden, är det 
därför viktigt att fallföretagen differentierar sig från sina konkurrenter för att på så sätt ge sina 
kunder en klar bild av vilken position företaget har på marknaden.  
 
Av kundundersökningen framkom det att Cubus och Lindex kunder i väldigt stor 
utsträckningen även gör sina inköp på H&M. Detta tror vi kan bero på att H&M är trendiga, 
har bra priser och genom dessa attribut attraherar de kunder som även handlar på Lindex och 
Cubus. Eftersom H&M har en stark dragningskraft måste Cubus och Lindex tydligt förmedla 
sin position. 
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7 SLUTDISKUSSION 
 

Vårt syfte med denna uppsats har varit att undersöka hur fallföretagen särskiljer sig från 
varandra och den likriktning som sker med hjälp av etablerings- och positioneringsstrategier 

och hur det uppfattas av kunderna. I denna del för vi en diskussion med våra egna 
reflektioner och vad som framkommit i analysen och lyfter fram det i mer generella termer. Vi 
börjar med att besvara forskningsfrågan som denna uppsats bygger på och belyser enbart de 

områden som utifrån studien visat sig vara av betydelse. 
 
Denna studie visar att de tre fallföretagen är väldigt lika i sin etablerings- och 
positioneringsstrategi. De är alla etablerade på A-lägen med hög kundgenomströmning. 
Lindex och KappAhl har båda kommit till ett stadie där de börjar uppnå mättnad i antal 
butiker i Sverige. Cubus däremot är i början av sin expansionsfas i Sverige. De har potential, 
om de fortsätter med sin mycket expansiva etablering, att inom en snar framtid vara på samma 
nivå som Lindex och KappAhl. När det gäller Cubus vill de framstå som en frisk fläkt på 
marknaden och genom att erbjuda kunderna god service särskilja sig mot dess konkurrenter. 
För att Cubus ska kunna uppfylla detta löfte om service bör de bli bättre på att förmedla detta 
till kunderna.  Det är hur butiken uppfyller kundens förväntningar som i slutänden är 
avgörande och är också det som fallföretagen lättast kan förändra. Ett sätt kan vara att genom 
marknadskommunikationskanaler i butiken och via TV-reklamen illustrera detta.  
 
Enligt kundundersökningen ansåg kunderna att KappAhl har en god service. Vi tycker att 
KappAhl borde använda detta när de förmedlar sitt budskap. Företaget har ett väletablerat 
namn på den svenska modemarknaden som vi tror kan bli ännu starkare. Det är viktigt att de 
blir tydligare att förmedla till vilka de vänder sig och att de anpassar sortimentet mer efter den 
utvalda målgruppen. Det företag som bäst lyckats hitta sin position är Lindex som förknippas 
med kvinnlighet. Det är något som de bör fortsätta med att förmedla. De har ett triumfkort här 
i jämförelse med de andra fallföretagen som idag påminner väldigt mycket om varandra och 
har en mer diffus position på marknaden.   
 
Även utbuden i fallföretagens butiker liknar varandra. Kunderna upplever att Cubus och 
Lindex är lite mer trendiga än vad KappAhl är. Detta är ingen nackdel för KappAhl eftersom 
de medvetet har valt att positionera sig mot en något äldre målgrupp Den äldre målgruppen 
tror vi värderar andra attribut som bekvämlighet och prisvärdhet framför trendighet.  KappAhl 
har hittat sin plats på marknaden vilket även bekräftas av kunderna. Vi upplever själva att 
utbuden i Cubus och KappAhls butiker spretar mer än vad utbudet gör hos Lindex. Vi är 
övertygade att om skyltmaterialet skulle plockas bort i fallföretagens butiker skulle det vara 
svårt att se skillnad på Cubus och KappAhls butiker.   
 
H&M är en stor och viktig aktör på den svenska modemarknaden som på ett eller annat sätt 
konkurrerar med våra fallföretag, gällande sortiment och pris. Cubus sortiment påminner om 
det sortiment som H&M tillhandahåller. Vad som är intressant som framkom av 
enkätundersökningen är att 96 procent av de som handlar på Cubus även gör sina inköp hos 
H&M. Här finns det mycket pengar för Cubus att tjäna. Det som de behöver göra är att få sina 
kunder att handla mer på Cubus istället för på H&M. Om detta lyckas kan det bidra till att 
Cubus kan växa ytterligare på den svenska marknaden och bli mer konkurrenskraftiga mot de 
två andra fallföretagen.   
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För KappAhl och Lindex gäller det att ta nya aktörer på den svenska modemarknaden på 
allvar. Köpkraften i Sverige när det gäller konfektion är i dagsläget stark. Vi frågar oss vad 
som skulle hända om den sjunker. Det är därför viktigt att smida när järnet är varmt. Med det 
menar vi att det är extra viktigt att tydligt förmedla sitt budskap så att kunderna även om 
ytterligare nya aktörer med liknande utbud träder in på marknaden fortsätter att handla hos 
fallföretagen. Det är allmänt vedertaget att mun-till-mun-metoden när det gäller 
marknadskommunikation är ett effektivt sätt att skapa kännedom hos befintliga och nya 
kunder. Vad som är extra viktigt att komma ihåg är att om kvaliteten på exempelvis det som 
företagen förmedlar inte motsvarar kundernas förväntningar så sprids negativ mun-till-mun  
fortare än positiv.  
 
När arbetet med denna uppsats påbörjades var motivet att undersöka huruvida de tre 
fallföretagen är så lika som de vid första anblick ser ut att vara. Nu när arbetet är avslutat är vi 
överraskade av hur lika fallföretagen verkligen är. Då positionering handlar om hur företagen 
uppfattas av kunden är det viktigt för företagen att hela tiden vara konsekvent i sin 
marknadskommunikation. Det är viktigt att de behåller sin ställning som företag som erbjuder 
kläder till bra priser till gemene man så att de blir ett självklart alternativ även i dåliga tider 
för den målgrupp de riktar sig mot.   
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BILAGA 1 
Intervjumall för fallföretagen  
 
Introduktion 

• Namn 
• Titel/ Position i företaget 
• Allmänt om företaget 

 
Etablering 

• Har företaget någon speciellt etableringsstrategi? 
• Hur bedömer företaget risker när etableringar genomförs? 
• Vilka kriterier måste en stad uppfylla för att företaget ska etablera där? 
• Vilka omvärldsfaktorer anser företaget vara viktigast vid en nyetablering? 
• Vilka marknadsfaktorer anser företaget vara viktigast vid en nyetablering? 

 
Positionering 

• Hur är företaget positionerat på den svenska marknaden? 
• Vem ser företaget som sin största konkurrent? 
• Kartlägger företaget konkurrensen innan potentiell etablering sker? 
• Hur differentierar sig företaget på den svenska modemarknaden? 
 

Framtidsutsikter 
• Hur ser framtiden ut för företaget på den svenska modemarknaden? 

 
Marknadsföring 

• Vad har företaget för marknadsföring vid nyetableringar? 
• Hur gör företaget för att väcka målgruppens intresse? 

 
Avslutning 

• Får vi återkomma vi mail/telefon vid eventuellt ytterligare frågor? 
• Får vi citera er? 
• Har ni något material eller dokument som kan vara av intresse för oss? 
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BILAGA 2 
Intervjumall Fredrik Kolterjahn och Maria Sandow 
 
Strukturomvandlingen 
 

• Vad är din uppfattning om den strukturomvandling som råder i modebranschen just 
nu? 

• Vilka för och nackdelar kan detta medföra?  
• Hur ser du på köpkraften i Sverige när det gäller inköp av konfektion  

o Har den ökat eller minskat? 
o Tror du att företagens aggressiva marknadsföring i form av t.ex. TV-reklam 

påverkar försäljningsutvecklingen i branschen?   
 
Konkurrensen mellan fallföretagen 
 

• Ser du med utomstående ”ögon” Cubus som konkurrent till KappAhl och Lindex? 
o Vilka likheter och skillnader finner du hos dessa företag?  

 
• På vilket sätt tror du att företagens etableringsprocess skiljer sig? 

 
• Ser du någon fara med att marknaden blir mer och mer likriktad, att småbutiker 

försvinner och kedjorna tar över mer och mer? 
 

• Vilket är ditt bästa råd för att ett företag ska lyckas vid en etablering  
 
Avslutning 
 

• Får vi återkomma via mail/telefon vid eventuellt ytterligare frågor? 
• Får vi citera er? 
• Har ni något material eller dokument som kan vara av intresse för oss? 
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                BILAGA 3 
                 

Frågeformulär 
Vi är två studenter från Stockholms universitet som skriver vår magisteruppsats, som 

handlar om modebranschen.  
Vi skulle vara tacksamma om Ni vill hjälpa oss och svara på några frågor om xx. 

 
Ålder 20-25  25-30  30-35  35-40  40-45  45-  
 
Civilstånd Singel  Sambo  Gift  
 
Antal barn 0 st  1 st  2 st  3 st  4st  fler än 4   
 
Hur ofta handlar Ni på xx? 
 
 3-7 gånger i veckan  1-2 gånger i veckan  
 1-2 gånger i månaden  Några gånger per år  
 
Vad handlar Ni på xx? 
 
 Damkläder  Barnkläder  Herrkläder  
 Underkläder  Kosmetik   Assocearer  
 
Vilka av nedanstående ord förknippar Ni med xx? Fritt antal alternativ kan 
ikryssas! 
 
 Alldagligt   Bra utbud   Dåligt utbud  Prisvärt 
 Trendigt   Bra kvalitet  Omodernt   Tråkigt  
 Bra erbjudanden  Kunnig personal  Lätt att hitta  Rörigt  
 
Kryssa i det alternativ som stämmer bäst på dessa påståenden 
 
xx har bra service.   xx har bra butikslägen. 
    
 Stämmer mycket bra     Stämmer mycket bra   
 Stämmer bra    Stämmer bra  
 Varken bra eller dåligt    Varken bra eller dåligt  
 Stämmer dåligt    Stämmer dåligt  
 Stämmer mycket dåligt   Stämmer mycket dåligt 
 
Handlar Ni också i dessa kedjebutiker? 
  JA NEJ 
Hennes & Mauritz      
KappAhl     
Lindex     
Cubus    
MQ    
Vero Moda    
Dressmann    
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BILAGA 4 
SAMMANSTÄLLNING CUBUS 
 
 
ålder antal  civilstånd antal  barn antal 
20-25 16  singel 18  0 18
25-30 4  sambo 12 1 6
30-35 4  gift 16 2 16
35-40 10    3 4
40-45 8    4 2
45- 4    5+ 0

 
Hur ofta handlar Ni på 
Cubus? antal % 
3-7 ggr/vecka 0 0 %
1-2 ggr/vecka 0 0 %
1-2 ggr/månad 10 22 %
några ggr/år 36 78 %

 
Vad handlar Ni på Cubus? antal % 
Damkläder 38 83 %
Underkläder 14 30 %
Barnkläder 16 35 %
Kosmetik 14 30 %
Herrkläder 2 4 %
Assocearer 6 13 %

 
Vilka av nedanstående ord 
förknippar Ni med Cubus? Antal % 
alldagligt 4 9 %
trendigt 18 39 %
bra erbjudanden 28 61 %
bra utbud 12 26 %
bra kvalitet 12 26 %
kunnig personal 6 13 %
dåligt utbud 4 9 %
omodernt 0 0 %
lätt att hitta 12 26 %
prisvärt 26 57 %
tråkigt 2 4 %
rörigt 2 4 %

 
Cubus har bra service antal % 
stämmer mycket bra 6 13 %
stämmer bra 24 52 %
stämmer varken bra eller dåligt 16 35 %
stämmer dåligt 0 0 %
stämmer mycket dåligt 0 0 %

 
Cubus har bra butikslägen antal % 
stämmer mycket bra 14 30 %
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stämmer bra 28 61 %
stämmer varken bra eller dåligt 4 9 %
stämmer dåligt 0 0 %
stämmer mycket dåligt 0 0 %

 
Handlar Ni också i dessa 
kedjebutiker? Antal % 
Hennes & Mauritz 44 96 %
KappAhl 32 70 %
Lindex 42 91 %
MQ 18 39 %
Vero Moda 30 65 %
Dressmann 12 26 %

 
SAMMANSTÄLLNING KAPPAHL 
 
ålder antal  civilstånd antal  barn antal 
20-25 6  singel 13  0 15
25-30 6  sambo 12  1 9
30-35 8  gift 18  2 12
35-40 4     3 4
40-45 4     4 0
45- 15     5+ 1

 
Hur ofta handlar Ni på 
KappAhl? Antal % 
3-7 ggr/vecka 1 2 %
1-2 ggr/vecka 3 7 %
1-2 ggr/månad 14 32 %
några ggr/år 25 57 %

 
Vad handlar Ni på 
KappAhl? Antal % 
Damkläder 37 84 %
Underkläder 20 45 %
Barnkläder 16 36 %
Kosmetik 1 2 %
Herrkläder 5 11 %
Assocearer 11 25 %

 
Vilka av nedanstående ord 
förknippar Ni med 
KappAhl? Antal % 
alldagligt 19 43 %
trendigt 7 16 %
bra erbjudanden 23 52 %
bra utbud 19 43 %
bra kvalitet 14 32 %
kunnig personal 4 9 %
dåligt utbud 0 0 %
omodernt 1 2 %
lätt att hitta 12 27 %
prisvärt 31 70 %
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tråkigt 4 9 %
rörigt 1 2 %

 
 
KappAhl har bra service Antal % 
stämmer mycket bra 8 18 %
stämmer bra 26 59 %
stämmer varken bra eller dåligt 7 16 %
stämmer dåligt 2 5 %
stämmer mycket dåligt 0 0 %

 
KappAhl har bra butikslägen Antal % 
stämmer mycket bra 23 52 %
stämmer bra 17 39 %
stämmer varken bra eller dåligt 3 7 %
stämmer dåligt 0 0 %
stämmer mycket dåligt 0 0 %

 
Handlar Ni också i dessa 
kedjebutiker? Antal % 
Hennes & Mauritz 34 77 %
Cubus 14 32 %
Lindex 32 73 %
MQ 22 50 %
Vero Moda 19 43 %
Dressmann 13 30 %

 
SAMMANSTÄLLNING LINDEX 
 
ålder antal  civilstånd antal  barn antal
20-25 9  singel 16  0 30
25-30 16  sambo 19  1 5
30-35 5  gift 20  2 20
35-40 10     3  
40-45 7     4  
45- 8     5+  

 
Hur ofta handlar Ni på 
Lindex? Antal % 
3-7 ggr/vecka 0 0 %
1-2 ggr/vecka 1 2 %
1-2 ggr/månad 11 20 %
några ggr/år 43 78 %

 
Vad handlar Ni på Lindex Antal % 
Damkläder 40 73 %
Underkläder 45 82 %
Barnkläder 20 36 %
Kosmetik 10 18 %
Assocearer 35 64 %

 
Vilka av nedanstående ord Antal % 
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förknippar Ni med Lindex? 
alldagligt 23 42 %
trendigt 29 53 %
bra erbjudanden 11 20 %
bra utbud 29 53 %
bra kvalitet 40 73 %
kunnig personal 15 27 %
dåligt utbud 0 0 %
omodernt 0 0 %
lätt att hitta 26 47 %
prisvärt 40 73 %
tråkigt 5 9 %
rörigt 2 4 %

 
Lindex har bra service Antal % 
stämmer mycket bra 10 18 %
stämmer bra 25 45 %
stämmer varken bra eller dåligt 18 33 %
stämmer dåligt 0 0 %
stämmer mycket dåligt 2 4 %

 
Lindex har bra butikslägen Antal % 
stämmer mycket bra 40 73 %
stämmer bra 11 20 %
stämmer varken bra eller dåligt 4 7 %
stämmer dåligt 0 0 %
stämmer mycket dåligt 0 0 %

 
Handlar Ni också i dessa 
kedjebutiker? Antal % 
Hennes & Mauritz 50 91 %
Cubus 29 53 %
KappAhl 53 96 %
MQ 31 56 %
Vero Moda 28 51 %
Dressmann 15 27 %

 


