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Sammanfattning

Om en stad har ett fördelaktigt geografiskt läge för utövning av en sport, är det inga tvivel om 

att det finns människor där för att utöva den. Problemet är snarare hur många som kommer 

dit.  Med  dessa  människor  kommer  möjligheter  för  näringsidkare  att  tjäna  pengar  på 

människornas behov som uppstår kring utövningen. Detta kan antingen vara genom produkter 

riktade  till  subkulturen  som oftast  uppstår  kring  sporten,  eller  behovet  av utrustning  som 

uppkommer kring utövning av sporten.

När vi valde Varberg som fallstudie var vi bägge medvetna om att det fanns en kultur som 

uppstått kring utövning av vattensporten surfing. Det vi ville ta reda på var då om man kunde 

utnyttja stadens geografiska förutsättningar mer än redan gjort, det vill säga de två aktörer 

som redan är etablerade i Varberg. Vi kom fram till att Varberg är ett upplevelseområde där 

attraktionen är, på grund av stränderna, i ett fall surfing. Många människor som bor i staden 

utövar  någon  utav  sporterna  och  turister  besöker  Varberg  just  för  att  surfa.  Inom dessa 

subkulturskretsar  är  Varberg känt  för just  sina fördelaktiga stränder  och vindförhållanden. 

Många  av  de  vi  tillfrågade,  anser  att  det  är  positivt  om  staden  fortsätter  växa  inom 

surfkulturen. Detta kan göras genom att nya butiker etableras på marknaden. Vi ville därför 

undersöka  om  det  fanns  förutsättningar  för  att  utveckla  Varberg  som  surfstad  genom 

etablering av en klädbutik kopplad till denna kultur. 

I undersökningen kom vi fram till att det finns konsumtionsbehov av artiklar som är kopplade 

till  sportutövningskulturen i Varberg. Mer än vad vi själva trodde i början av vårt arbete. 

Dock visade undersökningen att  det  inte  fanns efterfrågan av en surfingbutik  med endast 

kläder, utan butiken behöver också erbjuda utrustning och kursverksamhet. 

Vi  vill  även  passa  på  att  tacka  alla  som  har  hjälpt  oss  att  kunna  genomföra  denna 

undersökning.
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1 Inledning
Denna uppsats ämnar berätta för läsaren om hur en näringsidkare kan utnyttja de geografiska 

och kulturella faktorerna för att etablera en butik i en stad där en kultur har uppstått kring en 

sportutövning.  Dessa fenomen har uppstått  på grund av städernas fördelaktiga geografiska 

lägen för utövning av dessa sporter. Ett antal kvalitativa undersökningar kommer genomföras 

i form av öppna gruppintervjuer där de tillfrågade får ta ställning till butikskonceptet och även 

svara på om det finns någon efterfrågan hos detta segment. Uppsatsen avser även att upplysa 

läsaren om hur vi går tillväga med att göra en marknadsanalys och hur den sedan kommer 

kunna användas till grund för en marknadsplan.

1.1 Bakgrund och problemställning
Vissa städer har speciella förutsättningar för bildandet av kulturer inom olika sportutövningar. 

Dessa finns exempelvis i Sälen där de geografiska förutsättningarna för orten har resulterat i 

att  det  samhället  är  en  av Sveriges  populäraste  skidorter.  Staden Varberg,  som ligger  på 

Sveriges västkust,  är  ett  annat fall  där en kultur har byggts  upp kring en sport,  nämligen 

surfing1.  Kulturerna  innehåller  inte  bara  utövning  av  olika  sporter  utan  även  ett  sätt  att 

uttrycka sin identitet eller sitt intresse2. 

Människor är sociala varelser som strävar efter samspel genom att försöka tillhöra en kultur3. 

De lever kring denna kultur och använder sig av produkter och varumärken som kretsar kring 

detta,  det  är  linsen  varigenom dessa  ser  och  uppfattar  sin  omvärld4.  Denna  strävan  efter 

tillhörighet  skapar  köpbehov  av  produkter  som  tillhör  kulturen,  exempelvis  kläder  och 

accessoarer. 

På vissa platser finns det speciella butiker som har nischat sitt sortiment utefter den kultur 

som vuxit fram i området på grund av geografiska förutsättningar. Exempel på detta kan vara 

en klädbutik i Sälen som säljer skidställ av märket Burton eller att en klädbutik i Varberg 

säljer munktröjor och kepsar av märket Billabong. Butikerna, med denna nischning, försöker 

via perceptuella tolkningar förknippa sin butik i området till  den kultur och atmosfär som 

existerar.  Genom  att  förmedla  denna  atmosfär  till  konsumenterna,  hamnar  dessa  i  rätta 

sinneslagen och blir mottagliga för att inhandla dessa produkter. Genom att förmedla denna 

1 Lind (2003-08-10)
2 Evans (2008) sid. 161-162
3 Evans (2008) sid. 161-162
4 Evans (2008) sid. 215



atmosfär  kan  även  konsumenter  påverkas,  som  inte  utövar  dessa  sporter  men  som  vill 

identifiera sig med kulturen. Då en sådan marknad har blivit  identifierad,  kan det vara av 

intresse  för  en eventuell  näringsidkare  att  ta  tillvara  på denna  möjlighet  att  tillgodose  ett 

sådant behov. 

Problemet är att de människor som identifierar sig med en viss kultur inte alltid kan fylla sitt 

konsumtionsbehov på den lokala marknaden. Detta kan bero på att företagen inte hunnit växa 

fram  i  samma  takt  som kulturen  utvecklats,  eller  för  att  det  inte  finns  någon  tillräcklig 

efterfrågan på produkter som förknippas med kulturen, exempelvis kläder och accessoarer. 

Genom att  en  stad  har  dessa  geografiska  förutsättningar  för  en  viss  sportutövning  växer 

kulturer fram kring dessa sporter. En atmosfär har bildats kring denna sportutövningskultur 

och människor lever och identifierar sig med detta.  Detta gör att behov av produkter som 

anknyter till denna kultur skapas och vi kommer under denna uppsats att undersöka om det 

finns någon efterfrågan på en hårt nischad butik i en stad där en viss sportutövningskultur 

existerar.

1.2 Problemformulering
Hur  kan  en  näringsidkare  utnyttja  de  geografiska  och  kulturella  förutsättningarna  för  en 

etablering av en hårt nischad klädbutik i en stad där en viss sportutövningskultur existerar? 

1.3  Uppsatsens syfte
Undersökningens primära syfte ämnar, utifrån en potentiell etablerares synvinkel, att utreda 

hur en näringsidkare kan ta tillvara på en stads geografiska och kulturella förutsättningar inför 

en etablering av en hårt nischad klädbutik där en sportutövningskultur existerar. Uppsatsen 

har för avseende att undersöka konsumtionsunderlaget i en mindre stad inför en etablering. 

Det  sekundära syftet  är  att,  med  hjälp av marknadsanalyser  analysera  nuvarande aktörers 

relationer  på marknaden för  att  få  en bild  av hur den lokala  marknaden ser  ut  i  nuläget. 

Därefter  kommer strategier utformas som är passande för att  bli  konkurrenskraftig på den 

lokala marknaden. Även hur butiken med hjälp av bland annat sitt upplevelserum kan skapa 

en attraherande atmosfär för konsumenter, som har denna kultur av intresse.



1.4 Undersökningen
Uppsatsen  kommer  att  basera  sig  på  en kvalitativ  undersökningsmetod  då  vi  kommer  att 

samla  två  fokusgrupper,  där  en  består  av  människor  som  har  någon  koppling  till  en 

sportutövningskultur  och en med aktiva  utövare.  De löst  kopplade respondenterna  och de 

aktiva  inom  sporterna  kommer  att  intervjuas  för  att  ge  nyanserad  information  till 

undersökningen. Användandet av fokusgrupper hjälper oss att definiera kundsegmentet och se 

om det finns något konsumtionsintresse och köplust i  detta segment.  Vi vill även tillfråga 

människor som inte är bosatta i orten där sportutövningen existerar men som besöker denna 

plats  vid somliga tillfällen för att  utöva sporterna.  Vi vill  få reda på om dessa har  något 

intresse av att handla kläder under sin vistelse på en sådan ort. Dessa individer kan vara svåra 

att  samla  till  en fokusgrupp,  därför  kommer  vi  att  kontakta  dessa utövare  via  telefon för 

genomföra telefonintervjuer istället. 

Arbetet kommer alltså att fokusera på att undersöka hur marknaden ser ut i nuläget och till sist 

kommer en marknadsstrategi att färdigställas för att få en optimal marknadspenetration inför 

en etablering. 

Staden Varberg kommer att användas som fallstudie för denna analys då utövning av olika 

vattensporter så som vind-, våg- och kitesurfing väldigt populärt i staden. Detta beror dels på 

grund  av  sitt  fördelaktiga  geografiska  läge  samt  långgrunda  stränder  med  bra 

vindförhållanden5.  Det har vuxit  upp en kultur i  staden och för många surfingutövare har 

Varberg blivit surfarnas eldorado6. 

5  Sevärt i Halland, (1997)  sid 148
6 Lind (2003-08-10)



2 Teoretisk referensram
I detta kapitel läggs de teoretiska modeller fram som är grunden till analysdelen. Teorierna 

behandlar hur kulturella förutsättningar och sociala grupperingar kan utnyttjas för etablering 

av en butik. Teorierna behandlar även hur denna kulturellt nischade butik ska utformas för att 

bli attraktiv. Kapitlet ämnar vidare att lägga fram hur man kan göra en marknadsanalys och 

vilka strategier som kan vara passande. Detta för att optimera marknadspenetrationen och för 

att behålla fotfästet på marknaden. 

2.1 Kulturella förutsättningar
Begreppet kultur handlar om hur samhället uppfattar sin fysiska och sociala verklighet. Det 

handlar också om de meningssystem som människor använder till grund för sitt liv och för att 

skapa mening i sin värld7.  

Enligt Kotler är en kultur människans främsta orsak till beteende och önskemål. En människas 

beteende kommer ofta från tidigare erfarenheter, uppväxt och från sociala grupptillhörigheter 

då individen har lärt sig hur den ska bete sig och vad den vill ha. Som marknadsförare kan 

man dra nytta av detta då man försöker förutspå trender för att kunna prognostisera kundernas 

kommande efterfrågan inom en kultur. En stor industri har exempelvis växt fram i USA som 

kretsar  kring  träning  och  hälsa.  Näringsidkare  har  då  producerat  lågkaloriprodukter, 

träningskläder och hälsosam mat för att tillgodose kundernas behov 8.  

2.1.1 Subkulturer

Subkulturer är de grupper i ett samhälle som skiljer sig från andra med vissa speciella eller 

tydligt  urskiljbara  kännetecken.  Exempel  på  en  subkultur  kan vara  att  individerna  har  en 

gemensam religion, geografisk härkomst eller etnisk bakgrund. En subkultur kan dock även 

vara då konsumenter har ett gemensamt intresse för en produktgrupp, ett visst varumärke eller 

en viss konsumentaktivitet, exempelvis träning och hälsa, eller en viss sport9.

En näringsidkare kan här dra nytta av att vara välinformerad om subkulturer då exempelvis 

vissa av dessa använder sig av speciella jargonger och ritualer för att visa sin identitet. Enligt 

Evans kan medlemmar av en subkultur även ha gemensamma kulturella artefakter som de 

7 Evans (2008) sid 215
8 Kotler (2005) sid 256
9 Evans (2008) sid 204



konsumerar10,  exempelvis  motorcyklar  av  ett  visst  märke,  snowboards,  skateboards  eller 

surfingbrädor. 

2.1.2 Sociala grupper

Människor är i grunden en social varelse som strävar efter ett samspel med andra människor 

för att tillhöra en grupp eller flera grupper. En människa tillhör ursprungligen en familj, men 

kan dessutom tillhöra flera  grupper utöver  familjen.  En sådan grupp kan i  detta  fall  vara 

exempelvis en scoutkår, ett fotbollslag eller ett elevråd11. En konsuments beteende påverkas 

av sociala faktorer så som familj, vänner eller sociala grupper12.

Meningen med att ingå i en grupp är att medlemmarna har ett gemensamt mål eller syfte och 

gruppmedlemmarna samspelar tillsammans för att uppnå detta. Beteendevetare brukar dela in 

grupper i primär- och sekundärgrupper13. Primärgruppen karakteriseras av sin storlek och de 

relationer som upplevs i  den. Detta kan exempelvis  vara en familj  eller  en vänskapskrets. 

Sekundärgruppen är en koalition av flera primärgrupper. Exempel på detta kan vara en grupp 

av arbetskollegor, en skolklass eller en lokal surfklubb. Konsumenter vill höra samman med 

andra för att förstärka sin självbild14. 

Referensgrupper är de grupper som påverkar individernas beteende på ett betydelsefullt sätt. 

Denna grupp formar individens värderingar, attityder och beteendemönster. En referensgrupp 

behöver inte vara en grupp, utan det kan vara en ensam individ, exempelvis en känd person 

eller  någon som arbetar inom området.  Park & Lessig menar att  referensgrupper påverkar 

individen på främst tre sätt. Gruppen har en informationspåverkan då individen vänder sig till 

gruppen när den vill ha information om exempelvis en produkt. Detta för att kunna fatta ett 

beslut om köpet skall genomföras eller inte. Här har försäljare en stor möjlighet att få kunden 

att genomföra köpet genom att trycka på produktens fördelar. Referensgruppen har även en 

utilitaristisk påverkan, vilket betyder att den har en nyttopåverkan på individen. Gruppen kan 

påverka  individen  att  handla  en  viss  produkt  eller  ett  specifikt  varumärke  just  för  att 

identifiera sig med gruppens beteende och normer. Detta kan exempelvis vara att individen 

påverkas  att  handla  surfkläder  för  att  passa  in  i  en  viss  sportutövningskultur,  just  för  att 

människor  i  individens  omgivning  utövar  sporten  eller  har  intresse  för 

sportutövningskulturen. Den sista påverkan handlar om värde och status. Med det menas att 
10 Evans (2008) sid 204
11 Evans (2008) sid 161
12 Kotler (2005) sid 259
13 Evans (2008) sid 162
14 Evans (2008) sid 162



individen kan påverkas att handla ett visst varumärke, i hopp om att dennes status och image 

kommer att öka hos de andra gruppmedlemmarna15.

2.2 Den kulturellt nischade butiken
Den här delen av teorin behandlar hur en hårt nischad butiks miljö och sortiment attraherar 

konsumenter.  Genom att  förmedla  en miljö  och ett  intressant  innehåll  i  denna miljö,  kan 

kunder knytas till butiken och få ett bra helhetsintryck.

2.2.1 Hur miljöer upplevs 

Nästan  alla  rapporter  och  texter  inom  marknadsföring,  detaljhandel  och  organisatoriskt 

beteende nämner effekten av hur de fysiska miljöerna påverkar personal och konsumenter16. 

Vissa forskare konstaterar även att alla sociala och individuella interaktioner påverkas av den 

fysiska omgivningen i vilket dessa inträffar17. Därför är det intressant att studera hur butikens 

och  omgivningens  miljö  påverkar  stämningen  och  de  emotionella  reaktionerna  hos 

konsumenter. 

”Med upplevelserummet menas den fysiska omgivningen, inom vilken tjänsten produceras, 

levereras och konsumeras”18. Upplevelserum kan användas på många olika sätt beroende på 

vad man vill erbjuda kunden. Det kan användas för att kommunicera med kunden, ge dem en 

bra upplevelse,  kunna differentiera  sig från konkurrenter  och för att  påverka kunders och 

anställdas beteenden19. 

Upplevelserum  kan  vara  allt  ifrån  ett  badhus  till  ett  sporttält,  det  vill  säga  platser  som 

förknippas med nöjen eller njutning. På dessa platser kan kunden spendera tid och har goda 

möjligheter att hinna värdera och analysera platsen20. 

Många konsumenter vill uppleva något i sin shopping utöver det vanliga tillgodoseendet av 

sina behov. Butiken kan mätta denna hunger efter det lilla extra genom att skapa ett tilltalande 

upplevelserum för  kunden.  Upplevelserummet  består  av  flera  olika  faktorer;  atmosfäriska 

faktorer, designfaktorer, sociala faktorer och fysiska faktorer. De atmosfäriska faktorerna är 

de  bakgrundsförhållanden  som  gäller  i  butiken,  exempelvis  ljudnivå  och  klimat. 

Designfaktorer  är  indelade  i  estetiska,  exempelvis  arkitektur  och funktionella  som layout. 
15 Evans (2008) sid 162-164
16 Bitner (1992) sid 57
17 Bitner (1992) sid 61
18 Mossberg (2003) sid 113
19 Mossberg (2003) sid 121-122
20 Mossberg (2003) sid 114



Sociala  faktorer  är  andra  personer  i  upplevelserummet  som  personal  och  andra  kunder. 

Trängsel är exempelvis upplevt som något negativt av de flesta kunder. Fysiska faktorer är 

icke-mänskliga, fysiska sidor av butiken och dess närhet, exempelvis produkter, luftfuktighet, 

tid och ljus21. Det är det första intrycket i en butik som räknas för kunden22. I branscher med 

hård  konkurrens  är  en  sammansättning  av  dessa  tidigare  nämnda  faktorer  ett  bra  sätt  att 

positionera sig på, och placera sig i kundernas minnen23.

Det  finns  också  upplevelserum  som  har  utformats  utefter  geografiska  förutsättningar24. 

Exempel på ett sådant är Nalles skidbod i Sälen. Denna är existensberättigad på grund av att 

den är etablerad i Sälen som är ett  upplevelseområde25.  Ett upplevelseområde är ett  större 

område  som innefattar  flera  olika  upplevelserum.  Denna efterfrågan  växer  oftast  fram på 

grund av en attraktion som finns i upplevelseområdet.  En attraktion kan antingen vara av 

kultur- eller naturkaraktär. Den kan även uppfattas som en attraktion av vissa och andra inte26. 

Exempel  på  detta  kan  vara  Lindvallen  där  attraktionen  har  uppstått  till  följd  av  de  bra 

förutsättningarna för skidåkning.  Hade inte dessa förutsättningar funnits hade troligen inte 

turisterna strömmat dit i lika stor skala. 

Då konsumenten väl vistas på en annan plats än sin hemort, skapar denne sig en ny temporär 

identitet och prövar nya roller. Detta kallas touristhood och innebär generellt att konsumenten 

släpper sina normer och beter sig som den vill,  denne blir en ”kung/drottning för en dag” 

(Gottlieb  1982)27.  Detta  innebär  även  att  individerna  tappar  verklighetsuppfattningen  om 

pengar och köper vad dessa vill ha utan eftertanke28.

2.2.2 Sortiment som profilering

Det är inte bara butikens upplevelserum eller det upplevelseområde som butiken är etablerad, 

som gör att konsumenten lockas in i butiken. I synnerhet för en hårt nischad butik är det även 

sortimentet  som  har  en  avgörande  betydelse.  Sortimentet  är  de  produkter  som  butiken 

erbjuder konsumenten för att tillfredställa dennes behov. Produkterna ur sortimenten kan vara 

fysiska ting eller tjänster. Det är därför viktigt för butiken att ha rätt produkter i sitt sortiment 

21 Mossberg (2003) sid 110-113
22 Bitner (1992) sid 67
23 Bitner (1992) sid 66
24 Mossberg (2003) sid 116
25 Hanefors & Mossberg (2007) sid 107
26 Hanefors & Mossberg (2007) sid 115
27 Hanefors & Mossberg (2007) sid 53-54
28 Hanefors & Mossberg (2007) sid 53



för att tillgodose de behov som finns i butikens målgrupp. Ett unikt sortiment kan alltså vara 

av stor  betydelse  för  butikens  konkurrenskraft  då inga  andra aktörer  kan tillgodose exakt 

samma behov29. 

Vissa delar i ett sortiment kan vara starkt säsongsbetonat och under lågsäsong för dessa varor 

fluktuerar försäljningen av dem drastiskt. Exempel på dessa varor kan vara julpynt, badkläder 

eller surfutrustning30. Vissa av dessa varor kan vara modevaror som måste säljas av för att inte 

bli omoderna och oönskade av konsumenterna. Andra varor, exempelvis surfingbrädor kan 

förvaras  över  en  längre  tid  utan  att  bli  utdaterade.  Dock  anses  det  generellt  vara  mer 

kostnadseffektivt  för  en  butiksägare  att  avverka  dessa  varor  till  ett  lägre  pris  inför  nästa 

säsong. Detta ifall nya modeller eller tekniska genombrott skulle komma31.

En butiks utbud kan vara djupt, grunt, brett eller smalt beroende på vilket behov denne väljer 

att  tillfredsställa  och  hur  bred  målgruppen  är32.  Ett  djupt  sortiment  innebär  att  butiken 

tillhandahåller produkter i många varianter som exempelvis en guldsmed som erbjuder en stor 

variation av smycken. Ett grunt sortiment är tvärtemot då det är endast en eller få varianter 

tillgängliga. Har en butik ett brett sortiment betyder detta att denne har ett utbud av många 

olika  artiklar  som exempelvis  ICA Maxi.  Ett  smalt  sortiment  innebär  då  ett  utbud  av  få 

artiklar  så  som  ekiperingskedjan  T12  som  endast  säljer  kläder  inriktade  mot  street  och 

surfing33. Hur varorna placeras i butiken påverkar även hur konsumenterna uppfattar utbudet. 

En butikschefs val av varuplacering kan därför påverka hur butiken profilerar sig34.

2.3 Att undersöka marknaden
Då världen är i ständig förändring, uppstår möjligheter för näringsidkare att fylla luckorna 

som  uppstår  i  dessa  förändringar.  Förändringarna  i  fråga  kan  vara  allt  ifrån  tekniska 

genombrott inom dataöverföring till ett vulkanutbrott som slår ut flygtrafiken i norra Europa. 

Det kan även vara finanskriser eller maktförändringar i ett land35. Konsekvenserna på dessa 

händelser påverkar ett företag direkt eller indirekt. Vulkanutbrottet kan exempelvis påverka 

leveranserna för en av företagets leverantörer.  Maktövertagandet i ett land kan exempelvis 

vara en militärkupp vilket kan påverka handelsrelationerna till  Sverige. En omvärldsanalys 

29 Levy & Weitz (2009) 141
30 Levy & Weitz (2009) sid 340
31 Levy & Weitz (2009) sid 340
32 Thurow et al. (2008) sid 13-14
33 Thurow et al. (2008) sid 13-14
34 Hernant (1996) sid 25
35 Frankelius (2001) sid 11-12



informerar  och  tillåter  näringsidkare  att  tänka  systematiskt  kring  faktorer  som  omvärld, 

bransch och marknad som i sin tur påverkar företaget.  Detta  skapar en medvetenhet  som 

hjälper analytikern att gira undan eventuella marknadshinder som uppstår36. Som nyetablerare 

bör  man  ha  uppsikt  på  den  marknad  man  tänkt  agera  i  för  att  få  en  insikt  hur 

konsumtionsbehovet  ser  ut,  även  hur  stor  konkurrensbilden  är  i  nuläget  och hur  den kan 

förändras  i  framtiden.  Genom att  genomföra  omvärldsanalyser  kan  näringsidkare  ana  hur 

branschen kan påverkas av dessa tidigare nämnda olika faktorer.

Omvärldsanalys är något som näringsidkare inte bara gör vid en nyetablering, utan bör även 

göra  detta  kontinuerligt  efter  etablering  för  att  hålla  ett  vakande  öga  på  marknaden  och 

omvärlden37.  En  regelbunden  analys  av  omvärlden  behöver  inte  vara  komplicerad,  men 

hjälper näringsidkaren att  ha koll  vad som sker föröver i  världen och på marknaden.  Hur 

omvärlden förändras är inte skrivet i sten utan är en personlig tolkningsfråga för analytikern. 

Verktyget är till för att vägleda användaren och indikera vad denne bör titta på för att skönja 

omvärldsförändringar38. Kommande avsnitt kommer att presentera två olika analysverktyg för 

omvärldsbevakning till läsaren.

2.3.1 Modeller för marknadsanalys

Denna  del  av  teorikapitlet  ägnas  åt  att  förklara  innebörden  av  ett  antal  olika  former  av 

marknadsanalyser. Först beskrivs Porters femkraftsmodell och därefter SWOT - analys. Dessa 

två analysverktyg är passande för att bli medveten av hur marknadssituationen i nuläget ser ut 

och förutspå hur denna kan utvecklas. Porters femkraftsmodell grundar sig på att vidga sin 

syn på konkurrensbilden och även se kunder, leverantörer, substitut och nya etablerare som 

konkurrenter. Med dessa tilläggsfaktorer i åtanke gäller det för ett företag att finna luckor i 

branschen  som  detta  har  optimalast  förhållande  till  de  konkurrenskrafter  som  existerar. 

Eftersom  man  utgör  en  konkurrenskraft  själv  bör  man  finna  styrkor  och  utnyttja  dessa, 

exempelvis genom att finna kunder och leverantörer med mindre makt än företaget själv39. 

Denna metod för analys är dock till viss del ofullständig och enligt Frankelius ”trångsynt”40 i 

vissa aspekter då den exempelvis inte behandlar omvärldsfaktorer. Exempel på dessa kan vara 

ekonomiska-,  sociala-,  eller  politiska  faktorer  som påverkar  företaget.  Därför  väljer  vi  att 

36 Landström & Löwegren (2009) sid 133-135
37 Landström & Löwegren (2009) sid 133
38 Landström & Löwegren (2009) sid 134
39 Frankelius (2001) sid 55-58
40 Frankelius (2001) sid 57



lägga till ytterligare en modell, som är vida använd inom affärsvärlden, nämligen SWOT – 

analysen41.

SWOT - analyser ger analysten en övergripande översikt vilka styrkor, svagheter, möjligheter 

och  hot  denne  har  i  det  område  som  analyseras,  exempelvis  vid  en  omvärldsanalys  för 

företag42. Modellen berördes av forskare som exempelvis Igor Ansoff, men blev utvecklad av 

Kenneth Andrews. Andrews valde att utveckla den med PEST - modellen som utgångspunkt 

och delar in  SWOT i tre  nivåer.  Dessa nivåer  är  närsamhället,  nationen och världen som 

därefter  delas in i  hot och möjligheter för företaget  samt dess styrkor  och svagheter inför 

detta43.

2.3.2 Porters femkraftsmodell

En marknadsstrategs primära jobb är att förstå och motverka konkurrens på den marknaden 

där  aktören  handlar.  Enligt  Michael  E.  Porter  är  många  strateger  för  smala  i  sitt 

analyseringsarbete och missar att det, enligt honom, finns fyra andra faktorer som bör finnas i 

åtanke  befintliga  aktörer.  Dessa  faktorer  är  hot  av  invaderare,  leverantörer,  köparna  och 

substitut. Beroende på i vilken bransch man agerar är dessa olika faktorer mer eller mindre 

påtagliga44. 

41 Frankelius (2001) sid 54
42 Frankelius (2001) sid 54-55
43 Frankelius (2001) sid 54
44 Porter (2008) sid 79-86



      Figur 1: Porters femkraftsmodell45

Konkurrens mellan befintliga aktörer i branschen innebär en kamp efter bästa position på sin 

marknad.  Inom  denna  konkurrensbild  finns  medel  som  prisfokusering,  produkt-  och 

serviceförbättringar  och olika  sorters  säljfrämjande  åtgärder  för  att  nå den  gynnsammaste 

positionen. Graden av konkurrens påverkar dock lönsamheten för företagen i branschen de 

agerar i. Denna intensitet av konkurrens kan bestämmas av en rad olika faktorer: hur många 

aktörer om finns i samma bransch, om branschen har en god tillväxt eller om konkurrenterna 

har strävan att bli marknadsledande. Blir prisfokusering då det primära konkurrenskraften i 

branscher med hög konkurrensbild leder detta till  lidande lönsamhet,  därför är det bra för 

företag att ha detta i åtanke och fokusera på bättre konkurrensmedel. Konkurrens kan dock 

även vara lönsamt om aktörerna siktar på att tillfredsställa behoven på samma marknad, men 

riktar sitt utbud mot olika kundsegment46. 

Hot av invaderare innebär att det finns risk att andra företag etablerar i det egna företagets 

bransch och därmed invaderar. Detta gör att företaget får en ny konkurrent och måste förbättra 

sina konkurrensmedel för att fortsätta vara lönsamma. Företag som diversifierar sig, det vill 

säga redan existerande företag som provar på att sträcka sig till nya marknader, är de som 

enligt Porter är de som oftast har störst konkurrenskraft. Porter menar att det finns ett antal 

inträdesbarriärer som styr hur svårt det är för nya aktörer att etablera i samma bransch. Ju 

mindre dessa barriärer är, desto mindre motreaktioner från redan etablerade aktörer kan en 

invaderare räkna med. Dessa barriärer är sju till antalet47:

Stordriftsfördelar hos leverantören,  där en konkurrent har lägre kostnader på grund av de 

stora volymer denne köper in av leverantören. Fördelar i efterfrågan uppstår då konkurrenten 

har stor efterfrågan hos sina kunder eftersom denna är mest etablerad och, i kundernas ögon, 

mest pålitlig. Det kan ibland uppstå byteskostnader för kunden vid ett byte från en konkurrent 

till den nya aktören, detta gör att kunden kan dra sig för att göra detta. Den stora investering 

av kapital är en faktor som kan avskräcka nya potentiella aktörer på marknaden. Företag som 

oavsett vilken storlek, har haft monopol på en marknad, kan ha olika fördelar på sin marknad 

som nya aktörer har svårt att få tillgång till. Dessa fördelar kan vara läge, kostnadsfördelar 

eller att de är mer kända på marknaden. Nya aktörer som etablerar kan ha svårigheter att ha 

likvärdig  tillgång  till  distributionskedjor som  redan  existerande  företag.  Ibland  blir 

45 Frankelius (2001) sid 56
46 Porter (2008) sid 85-86
47 Porter (2008) sid 80-82



distributionsbarriärerna  för  invaderare  så  hög,  att  de  måste  finna  ett  alternativt  sätt  att 

konkurrera  med  de  etablerade  aktörerna.  Porter  exemplifierar  detta  med  de  nya 

lågprisflygbolagen som uppmanar sina kunder att boka sina biljetter över Internet istället för 

att gå till  en resebyrå. Den sista av Porters barriärer är  restriktiv regeringspolitik  som kan 

hindra nya aktörer från att träda in på marknaden, exempel på detta är Sveriges bestämmelser 

gällande öl-, vin- och spritförsäljning48.

Den nästa  av Porters  fem faktorer  är  leverantörerna.  Leverantörer  med stark position  har 

fördelen att de kan ta ut höga priser hos sina kunder, utan att dessa vissa gånger vidare kan 

höja  priserna  i  slutet  av  distributionskedjan.  Eftersom leverantören  gör  detta,  äter  det  på 

slutförsäljarens bruttovinst då denne oftast ej kan anpassa sina priser efter inköpskostnaderna. 

En leverantör kan vara mäktig på grund av en rad orsaker; leverantören har oligopol i sin 

bransch  och  levererar  till  ett  stort  antal  köpare.  Detta  gör  att  köparna  har  svagare 

förhandlingsposition med de få leverantörer som finns. Leverantören kan även vara säljare till 

många  branscher  och  förlitar  sig  inte  på  att  de  primära  intäkterna  kommer  från  just  den 

bransch  företaget  agerar  i.  Byte  av  leverantör  kan  vara  kostsamt  för  företaget  då  vissa 

investeringar har gjorts för att underlätta samarbetet med just en specifik leverantör. Hotet av 

att leverantören finner sin egen väg in på marknaden och därmed hoppar över grossist- och 

detaljistledet finns också för en företagare49.

Köparnas  påverkanskraft  är  en  tredje  faktor  som Porter  beskriver  i  sin  femkraftsmodell. 

Köparna är den andra sidan av myntet från leverantörer som företaget måste ha i åtanke, det är 

dessa som genererar lönsamheten. Denna grupp har förmågan att kunna pressa ner priserna på 

marknaden och kräva högre kvalitet och bättre service beroende på hur priskänsliga de är för 

produkten.  Priskänslighet  kan  här  vara  exempelvis  beroende  på  hur  stor  kostnaden  är  i 

förhållande till hur stor del av köparens totala utgifter inskaffningen av produkten blir. Även 

hur stor inkomst köparen har, högre inkomstklasser är generellt mindre priskänsliga. Utöver 

detta existerar det även oftast en konkurrensbild mellan flera aktörer såvida inte företaget har 

monopol  på  marknaden.  Köparna  kan  dock,  inte  helt  olikt  leverantörerna,  ha  stark 

förhandlingsposition  på  grund av  olika  förhållanden.  Detta  kan  vara  då  branschen  har  få 

köpare, eller att dessa är köpare av stora kvantiteter. Köpare kan, i branscher där produkter är 

relativt  odifferentierade,  spela  ut  aktörerna  mot  varandra  då  de  likväl  kan  finna  jämlika 

48 Porter (2008) sid 81-82
49 Porter (2008) sid 82-83



produkter hos en konkurrent till ett högre värde för pengarna. Företagen sitter det vill säga 

mellan hammaren som utgör kunderna och städet som utgör leverantörerna50.

Substitut är en produkt som tillfredsställer samma behov eller utgör samma funktion som en 

annan  produkt  med  ett  annat  utförande,  direkt  eller  indirekt.  Detta  kan  vara  att  köpa 

färdiglagad mat på en restaurang istället för råvaror i en dagligvarubutik. Substitut kan även 

vara mer indirekt då exempelvis försäljare av mjukvara till resebyråers datorer hotas eftersom 

de  flesta  flygbolag  numera  tillåter  bokning  direkt  på  respektive  bolags  internethemsidor. 

Substitut är alltid en faktor för ett företag, dock blir detta ofta förbisett av företag då substitut 

kan  komma i  så  många  olika  former.  Därför  bör  företagare  ha  denna  faktor  i  åtanke  då 

plötsliga substitut kan växa fram från andra näringsliv51.

2.3.3 SWOT - analys 
SWOT -  analyser  är  ett  mycket  användningsbart  verktyg  för  företag  vid  omvärldsanalys. 

Ordet är en förkortning av engelskans Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats, det 

är dem faktorerna som på något sätt påverkar företaget52. 

Modellen  används  av  företaget  för  att  kontrollera  vilka  interna  styrkor  och  svagheter 

företagets  strategier har i förhållande till  externa faktorer.   Analysen visar dessutom vilka 

externa hot och möjligheter som finns för företaget. SWOT - analysen hjälper företaget, med 

hjälp  av  de  fyra  faktorerna,  att  strukturera  upp  vilka  konkreta  förhållanden  som drabbar 

företaget. Syftet med detta är att lista upp vilka faktorer som påverkar företaget, både positivt 

och  negativt53.  Fördelen  med  detta  analysverktyg  är  att  det  går  att  använda  både  i 

mikromiljöer, som den inre affärsmiljön och i makromiljöer, det vill säga företagets större 

omgivning.  Mikromiljöer  kan som sagt  vara företagets  inre  affärsmiljö,  med detta  menas 

leverantörer,  konkurrenter,  kunder  och  samhället.  I  makromiljöer  inkluderas  ekonomi, 

politiska-,  kulturella-,  sociala-,  geografiska-,  marknadsstrukturella-  och  demografiska 

förhållanden samt miljöaspekter. Dessa faktorer kan utgöra möjligheter och hot mot företaget 

i större eller mindre skala och bör finnas i åtanke54. Med en väl genomförd SWOT - analys 

kan företaget därefter rätta till sin strategi eller helt omformulera den.

50 Porter (2008) sid 83-85
51 Porter (2008) sid 85-86
52 Kotler (2008) sid 58 
53 Kotler (2008) sid 58-60
54 Kotler (2008) sid 88-117



Figur 2 exemplifierar hur ett diagram för SWOT - analys kan se ut. Rutorna fylls efter hand 

upp med  respektive  passande faktorer  och analyseras  därefter  för  att  få  en översyn  i  hur 

företagets strategi och affärsplan ser ut. 

                            Figur 2: SWOT - modellen55

2.3.4 Strategier för marknadsinträde

När man väl vet hur marknaden ser ut kan man börja planera vilka strategier som är lämpliga 

och vad man ska trycka på i sitt erbjudande för att få en stark marknadspenetration och ett 

fotfäste. Strategi handlar om två frågor: Vad ska företaget arbeta med? och Hur ska företaget 

bli konkurrenskraftigt56? Det första en näringsidkare bör ta reda på är vad den vill syssla med 

och vilka behov som denne strävar efter att tillfredsställa. Att ha detta klart för sig skapar 

grunden för en strategi. Generellt finns det två olika tillvägagångssätt härefter: näringsidkaren 

väljer att ha en fokuserad strategi, där denne strävar efter att ta en stor marknadsandel i en 

smal nisch. Näringsidkaren kan även välja att tillämpa en bred strategi, där företaget väljer att 

försöka attrahera en målgrupp på en bred marknad och ta en liten marknadsandel57.

Porters  femkraftsmodell  är  ett  medel  för  analysten  att  ta  reda  på  vilka  konkurrerande 

omvärldsfaktorer som finns i företagets bransch. Med dessa i åtanke utvecklade Porter vidare, 

år 1985 tre olika generiska basstrategier. Den mest lämpliga av dessa strategier beror givetvis 

på företagets individuella egenskaper och förutsättningar, de kan dessutom kombineras om 

det skulle vara mer passande58. 

55 Lerdell 2009-07-27
56 Landström & Löwegren (2009) sid 401
57 Landström & Löwegren (2009) sid 401
58 Porter (2004) sid 34



Porters tre generiska basstrategier

Med utgångspunkt i analysresultaten av Porters femkraftsmodell och SWOT - analysen kan 

företag agera utifrån tre olika basstrategier. Dessa strategier hjälper företag att förhålla sig 

gentemot sina konkurrenter på tre olika sätt, som även kan kombineras för att optimeras på 

marknaden.  Dessa  tre  generiska  strategier  är  kostnadsledarskap,  differentiering  och 

fokusering59. Den nedanstående modellen, figur 3, illustrerar hur de tre strategierna skiljer sig 

från varandra. Empiriska undersökningar har visat att implementering utav någon av dessa 

strategier är framgångsrikt och man positionerade sig så att man undviker vad Porter kallar 

”hålet i mitten - problemet”. Enligt Porter är framgångsrika storföretag oftast strävande efter 

någon  form  av  kostnadsledarskap,  exempelvis  butikskedjan  H&M.  Företag  med  liten 

marknadsandel  är  framgångsrika  eftersom  de  strävar  efter  att  rikta  sig  till  ett  specifikt 

segment. Företag som då hamnar i detta hål är måttligt stora och relativt olönsamma eftersom 

de exempelvis riktar sig till ett för brett segment60.

Kostnadsledarskap går ut på att vara konkurrenskraftigast på marknaden genom lägst pris och 

stor tillgänglighet. Denna strategi kräver aggressivitet och konstant fokus på låga kostnader 

och låga priser för att vara det billigaste alternativet för målgruppen61. Differentiering innebär 

att rikta sig till den stora marknaden och skapandet av en tjänst eller produkt som uppfattas 

som unik. Att differentiera sig kan ske på flera olika sätt; bland annat genom speciell design 

eller  varumärkesimage,  genom teknologiska eller  funktionella fördelar. Företaget kan även 

differentiera sig med hjälp av val av distribution, exempelvis genom att vara exklusiv eller 

lättillgänglig62.  Dessa  två  strategier,  kostnadsledarskap  och  differentiering,  siktar  på  att 

tillfredsställa  hela  sin  bransch.  Den tredje  strategin,  fokusering innebär  dock att  företaget 

fokuserar på att tillfredsställa endast en liten del av marknaden, ett eller ett fåtal segment och 

nischar sig till  dessa. Denna strategi förlitar  sig alltså på att kunna tillfredsställa sin nisch 

mycket bättre och/eller effektivare än andra företag som tillämpar någon av de två tidigare 

nämnda strategierna63. 
59 Porter (2004) sid 34-35
60 Porter (2004) sid 41
61 Porter (2004) sid 35-36
62 Porter (2004) sid 37-38
63 Porter (2004) sid 38-39



                                     Figur 3, Porters tre generiska strategier64

Figur 3 är en modell som är till för att underlätta den strategiska planeringsprocessen. Den är 

en bearbetning av Burns modell från 2008 (Burns, 2008, sid. 203)65. Det gäller att definiera 

visionen,  därefter  noggrant  undersöka  de  egna  förutsättningarna  med  hjälp  av 

omvärldsanalyser. När detta väl är gjort är det dags att formulera strategierna då man bland 

annat identifierat möjligheter och hot. När man väl valt den strategi man vill gå tillväga med 

är det dags att implementera den66.

                                      Figur 4, strategisk planeringsprocess67

Ett annat sätt att strategiskt differentiera sitt butiksutbud är att ge kunden en upplevelse i sitt 

butiksbesök, vilket kan ge den egna butiken en fördel mot konkurrenter. Detta kan man göra 
64 Porter (2004) sid 39
65 Landström & Löwegren (2009) sid 404
66 Landström & Löwegren (2009) sid 405
67 Landström & Löwegren (2009) sid 404
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genom att  använda sig av upplevelserummet på den plats man är etablerad.  Den moderna 

tidens  konsumenter  vill  bli  underhållna  och få  en rolig  och engagerande  upplevelse  i  sitt 

butiksbesök, inte bara en vara i en påse när de lämnar butiken68. 

68 Danziger (2006) sid 13



3 Metod
I detta kapitel ska läsaren bli upplyst om vilka metoder vi väljer att använda oss av för att 

kunna  genomföra  undersökningen.  Vi  ska  beskriva  och  utveckla  problemställningen  och 

motivera vårt val av undersökningsutformning och undersökningsmetod. Därefter uppger vi 

vilka enheter som har valts för insamling av data till undersökningen. Tillsist kommer vi att 

beskriva hur vi gått tillväga med analys och slutsats. Vi ska alltså presentera för läsaren vad vi 

ska göra, på vilket sätt vi ska göra det och varför vi gått till väga som vi gjort.

3.1 Utveckling av problemställning
Uppsatsens ämnar undersöka en hur en näringsidkare kan dra nytta av en stads geografiska 

och  kulturella  förutsättningar  inför  en  potentiell  etablering  av  en  hårt  nischad  klädbutik. 

Denna nischade butik avser att erbjuda produkter till ett segment som intresserar sig för en 

viss sportutövningskultur i form av kläder och accessoarer. Butikens utbud riktar sig till dem 

som utövar sporten men också till  dem som intresserar sig för kulturen som kretsar kring 

sporten. 

Staden Varberg kommer att användas som fallstudie för denna undersökning då utövning av 

olika vattensporter så som vind-, våg- och kitesurfing väldigt populärt i staden. Detta beror 

just  på  grund  av  sitt  fördelaktiga  geografiska  läge  samt  långgrunda  stränder  med  bra 

vindförhållanden69. Det har vuxit upp en kultur i staden och för många surfingutövare har 

Varberg blivit surfarnas eldorado70. 

Detta  är  en  relativt  outforskat  marknad,  vilket  skapar  möjligheter  för  näringsidkare  att 

etablera. Vi vill underlätta för en sådan etablering genom att undersöka vilka förutsättningar 

som finns för att starta en butik på en marknad där en sportutövningskultur har växt fram på 

grund av en stads geografiska och kulturella förutsättningar. Undersökningen kommer också 

beskriva för läsaren hur en butik med hjälp av sitt sortiment och upplevelserum, med kulturen 

i åtanke, kan attrahera sin målgrupp för att därmed befästa sin position på marknaden. 

Problemställningen inför en undersökning kan antingen vara oklar eller klar. De är viktigt att 

veta  vilken  av  dessa  som valts  eftersom att  det  ligger  till  grund för  uppsatsen.  En oklar 

problemställning saknar en teoretisk bakgrund som författaren kan använda sig av och måste 

därför  oftast  utveckla  en  teori  om ämnet.  En  klar  problemställning  har  teoretiska  belägg 

69  Sevärt i Halland, (1997)  sid 148
70 Lind (2003-08-10)



rörande  ämnet  och  författaren  kan använda  dessa  för  att  sedan lägga  till  en eller  ett  par 

ytterligare  variabler  för  sin  undersökning71.  Då  ämnet  behandlar  marknadsanalyser  och 

etableringsstrategier finns det en klar problemställning och vi vill tillämpa redan existerande 

teorier till ett nytt område. I kombination med geografiska och kulturella faktorer kommer vi 

att finna intressanta sätt att kommunicera med marknaden. Det är även viktigt att veta om 

problemställningen  går  att  generalisera  eller  inte.  Med detta  menas  att  man  ser  efter  om 

undersökningsresultatet  går  att  använda  på  andra,  liknande  undersökningar. 

Problemställningen  går  delvis  att  generalisera  då  vi  utför  undersökningen  i  syfte  av  att 

undersöka  etableringen  av  butiker  i  städer  där  vissa  geografiska  fördelar  tillåtit  en 

sportutövningskultur  att  växa fram, vilket  inte bara omfattar  just  den sportutövningskultur 

som vi studerat.72. 

3.2 Val av undersökningsutformning

Uppsatser kan utformas på två sätt, antingen är de beskrivande, deskriptiv, eller förklarande, 

kausal. Beskrivande uppsatser ämnar ta reda på hur situationer ser ut och förklara detta. En 

förklarande uppsats tar reda på varför situationen ser ut som den gör. Förklarande uppsatser 

har då för avsikt att ta reda på bakgrunden till situationen73. Vår uppsats avser att vara 

beskrivande då vi vill veta hur förutsättningarna ser ut för en potentiell butiksetablering på en 

nischad marknad. Undersökningen kommer att utforska hur problemet ser ut idag och vilka 

hot och möjligheter som finns i framtiden. 

Undersökningar kan även vara antingen extensiva eller intensiva74. Extensiva undersökningar 

avser att få med så många enheter, gärna över flera sammanhang, som möjligt i granskningen 

av situationen för att få en så bred insikt i fenomenet som möjligt. I intensiva undersökning 

väljer den som undersöker att belysa så många detaljer av situationen som möjligt och gå på 

djupet med det fenomenet. Varför undersökaren går på djupet med situationen är för att få en 

så klar förståelse för själva undersökningsfenomenet och det sammanhang som fenomenet 

tillhör. Denna uppsats ämnar utforma en intensiv undersökning då intervjuer kommer att 

hållas med ett fåtal människor som är kopplade till sportutövningskulturen. I dessa intervjuer 

kommer vi att gå på djupet i ämnet vilket leder till nyanserade svar från respondenterna.

71 Jacobsen (2002) sid 70-73
72 Jacobsen (2002) sid 103
73 Jacobsen (2002) sid 74-75
74 Jacobsen (2002) sid 92



3.3 Val av undersökningsmetod

Vår  undersökning  börjar  med  att  utföra  ett  antal  öppna  gruppintervjuer,  så  kallade 

fokusgrupper. Det är  en kvalitativ datainsamlingsmetod som går ut på att  samla en grupp 

uppgiftslämnare som på något vis är kopplade till undersökningsämnet. Metoden är ett väldigt 

utbrett undersökningssätt inom marknadsforskning och den lämpar sig när man vill utveckla 

ett problem eller en fråga75. Vi anser att detta är ett lämpligt metodval därför att vi vill få 

utvecklade svar kring just ett problem och få nyanserade och djupa svar från varje respondent. 

Vidare ska även ett antal telefonintervjuer genomföras med personer som ej bor i staden där 

undersökningen  genomförs.  Alla  respondenter  har  kopplingar  till  en  sportutövningskultur, 

dessutom är majoriteten utövare av dessa olika sporter. 

Baksidan med den kvalitativa metoden är att den är relativt resurskrävande och tar lång tid. 

En annan nackdel är att det kan vara svårt att analysera den information vi samlat in eftersom 

den har en tendens till att bli mångfacetterad. Problem kan också uppstå gällande att både 

enheterna  och  författarna  kan  färga  både  de  svar  och  det  fakta  som  framkommer  i 

undersökningarna.76 Ännu ett problem är att människor har en tendens att försköna sina svar i 

en sådan intervju, vilken man måste  ta hänsyn till77.  Vi tror trots detta att  den kvalitativa 

undersökningsmetoden är en passande metod för vår undersökning då detta ger oss mycket 

nyanserade  svar.  Med detta  som grund vet  vi  hur  konsumenterna,  köparna  ställer  sig  till 

butikskonceptet och även vad de har för inställningar till andra butiker. 

3.4 Litteraturval
Vår utgångspunkt är relevant kurslitteratur från butikschefsprogrammet i Högskolan i Skövde. 

Med hjälp av dessa böcker kan vi påbörja en kedjesökning och finna ursprungskällor till dem 

böckerna78. Vi sökte då, med hjälp av Högskolan i Skövdes databaser, genom gamla arbeten 

som snuddade vid det ämnet vi vill undersöka för att finna vilka källor de i sin tur använde sig 

av. Då vi har sökt relevant litteratur har det även skett genom en systematisk sökmetod79. Vi 

sökte då på internet, med hjälp av trunkerade sökord upp intressant litteratur. Med detta utfört 

kunde vi därefter fastställa de böcker vi ansåg vara passande till vår teoretiska referensram. 

75 Jacobsen (2002) sid 173-174
76 Jacobsen (2002) Sid 143-144
77 Söderlund (2000) Sid 183
78 Reinecker & Jörgensen (2008) sid 215
79 Reinecker & Jörgensen (2008) sid 216



3.5 Datainsamlingsmetod
Undersökningar behöver uppfylla  två krav för att  få ett  fullgott  resultat.  De behöver vara 

tillförlitliga och trovärdiga, detta kallas reliabilitet. För det andra behöver de vara giltiga och 

relevanta,  även  kallat  validitet  i  ett  samlingsord80.  För  att  våra  undersökningsresultat  ska 

uppfylla  validitetskraven  väljer  vi  respondenter  som är  kopplade  till  nischen  och  har  en 

faktisk  koppling  till  kulturerna81.  Vi  mäter  det  som  vi  faktiskt  intresserar  oss  att  mäta, 

nämligen konsumtionsintresse. 

För att uppfylla kraven på reliabilitet väljer vi att genomföra mätningarna en gång, med mätfel 

i åtanke. Eftersom vi väljer att ha med så många respondenter vid undersökningstillfällena, 

anser vi att vi får tillräkligt nyanserade svar för att få en relativt reliabel grund. Vi vill få 

kvalitet i undersökningsfrågorna och vara noga vid insamlingstillfällena82. 

Diskussionerna  kommer  behandla  respondenternas  sinnestillstånd  vid  vistelse  i  olika 

upplevelserum och tillfråga dem om deras konsumtionsmönster ändras vid vistelse i dessa. Vi 

kommer även tillfråga dem om deras attityder till en etablering av en butik som kretsar kring 

en viss sportutövningskultur. Vid de öppna gruppintervjuerna kommer en av oss vara ensam 

moderator  som  styr  upp  diskussionerna  och  håller  respondenterna  på  rätt  spår  En  viss 

intervjuareffekt kan uppstå vid de öppna gruppintervjutillfällena då individerna i gruppen kan 

reagera olika på den situationen som uppstår83. En tystnad kan även uppstå under intervjuerna 

vilket leder till  att vi moderatorer får försöka få igång diskussionen igen genom att direkt 

tillfråga den tysta personen84. 

Reliabiliteten  kan  ifrågasättas  vid  våra  telefonintervjuer  då  vi  inte  kan  ta  del  av 

respondenternas  reaktioner,  engagemang  och  uttryck  i  lika  stor  utsträckning  som  vi  en 

intervju öga mot öga. Resterande data till omvärldsanalysen kommer att insamlas genom att 

undersöka och kartlägga vilka andra ekiperingsföretag som finns på marknaden i Varberg och 

som skulle kunna utgöra potentiella konkurrenter. Vi vill även kartlägga vilka substitut till 

vårt koncept som finns samt ta reda på om det finns. 

80  Jacobsen (2002) Sid 21-22
81  Jacobsen (2002)Sid 21-22
82  Jacobsen (2002) Sid 270
83  Jacobsen (2002)  Sid 21-22
84  Jacobsen (2002)  Sid 178



3.6 Val av respondenter 
Enheter  är  de  en  gemensam  beteckning  på  exempelvis  uppgiftslämnare,  intervjuade,  och 

situationer som används som underlag för undersökningen85. Det var först tänkt att vi skulle 

använda oss av två fokusgrupper varav tio stycken individer i varje. Antalet deltagare valde vi 

ut därför att vi vill ha bredd på synpunkterna och det relativt höga antalet för att de har en 

homogen bakgrund kopplat till kulturen86.  Varför vi valde att ha två fokusgrupper var för att 

vi  ville  få  en  mer  nyanserad  information  från  respondenterna87.  Dock  finns  det  risk  för 

intervjuareffekt då vi som intervjuare kan skapa speciella resultat från respondenterna. Även 

platsen där intervjun äger rum kan påverka resultaten88. 

Första fokusgruppen bestod av individer som inte utövar sporten men som intresserar sig för 

kulturen som kretsar kring sporten.  Den andra gruppen bestod av individer  som är aktiva 

inom sporten och som identifierar sig i denna sportutövningskultur. Detta för att få nyanserad 

information  från  folk som endast  är  löst  kopplade  till  kulturen  och hur  de ställer  sig  till 

konceptet.  Vi  ville  även  intervjua  individer  som  inte  är  bosatta  i  den  stad  där 

sportutövningskulturen existerar men som besöker staden emellanåt. Då vi upplever att det 

skulle vara kostnads- och tidskrävande att uppsöka dessa individer personligen, väljer vi att 

utföra  intervjuerna  via  telefon.  Telefonintervjuer  anser  vi  är  lämpliga  då  de  är  mindre 

kostsamma  och  minskar  intervjuareffekten.  Dock  är  det  en  risk  att  respondenten  talar 

osanning och att svaren missuppfattas då intervjuaren inte kan se hur respondenten reagerar. 

Vi valde att sätta samman grupperna på ett homogent sätt utan brytegenskaper då dessa har en 

någorlunda gemensam erfarenhetsbakgrund. Detta för att likartade människor har lättare att 

kommunicera med varandra89.

Den första gruppintervjun, med icke-aktiva individer, gick som förväntat och vi fick ihop åtta 

deltagare.  Vi stötte emellertid på problem inför vår andra fokusgruppsintervju, med aktiva 

utövare som bor i Varberg, då vi inte kunde samla ihop deltagarna vid något tillfälle för att 

genomföra  undersökningen.  Därför  valde  vi  att  gå vidare  genom att  individuellt  kontakta 

utövare av sporten och genomföra öppna individuella intervjuer med dem, sex till  antalet, 

istället. Det visade sig även vara utmanande att få tag i individer som bor på andra orter, men 

som åker till Varberg för att utöva surfingsporterna. Vi var i kontakt med ett tiotal individer, 

85 Jacobsen (2002) sid 69
86 Jacobsen (2002)  Sid 176
87 Jacobsen (2002)  Sid 179
88 Jacobsen (2002) sid 190
89 Jacobsen (2002) sid 203



men lyckades endast genomföra intervjuer på tre av dessa individer. Dock var dessa intervjuer 

mycket intressanta och givande för oss. 

3.7 Utvärdering av analys

Jacobsen har beskrivit analysdelen av kvalitativa data i tre steg90: 

1) Beskrivning, där författaren ska på så detaljerat sätt som möjligt, utan att färga data 

själv, återge upplysningarna som denne fick ta del av i intervjuerna. 

2) Systematisering och kategorisering, där all information sorteras och all relevant data 

sorteras ut för att kunna få en klarhet i empirin.

3) Kombination, där data tolkas för ett resultat och bringa ordning i fakta.

Genom att vi följde Jacobsens upplägg fick vi klarhet och översikt i vårt arbete. Vi valde att 

först löpande analyserade empirin stycke för stycke och jämföra deras uppgifter med den teori 

vi har skrivit ner i den teoretiska referensramen. All data som inte var relevant sållades här ut 

löpande för att underlätta nästa moment, analyssammanfattningen. Vi sammanställde alltså 

därefter en analyssammanfattning för att göra analysen mer översiktlig för läsaren. De data vi 

belyst under analysen låg därefter till grund för en SWOT - analys och en analys efter Porters 

femkraftsmodell.  Det vi kom fram till  i slutet av analysen hjälpte oss att framställa vilken 

strategi, enligt Porters tre generiska strategier som lämpade sig mest. 

3.8 Utvärdering av slutsats
Enligt  Jacobsen  bör  man  ställa  sig  ett  antal  kontrollfrågor  för  att  finna  sina  slutsatser 

tillförlitliga. ”Har vi fått vad vi ville ha?”. Det vill säga, är den interna giltigheten tillräklig? 

”Kan vi överföra det som vi funnit till andra sammanhang?”. Detta vill säga, är den externa 

giltigheten tillräcklig? Den tredje frågan man bör ställa sig är ”Kan vi lita på de data vi samlat 

in?”91.

Gällande svaret  på den första frågan om intern giltighet,  kan vi komma närmast  riktighet 

genom intersubjektiviteten och att  kritiskt  granska de källor  vi  har.  Med intersubjektivitet 

menar vi det antal respondenter som är ense om en gemensam sak. Ju fler det är, desto större 

är den interna giltigheten92. Att respondenterna i vår undersökning i många fall var ense om 

90 Jacobsen (2002) sid 216
91 Jacobsen (2002) sid 255
92 Jacobsen (2002) sid 256



samma sak, helt opåverkade av varandra, säkrar tillförlitlighet för oss. Så svaret på frågan 

”Har vi fått det vi ville ha?” är ja, vi har besvarat vår problemformulering och är nöjda med 

svaret. 

Fråga  två  gällde  extern  giltighet,  det  vill  säga  om  man  kan  generalisera  resultatet,  och 

formulerades ”kan vi överföra det som vi funnit till andra sammanhang?”. Svaret på denna 

fråga är att vår slutsats av undersökningen är överförbar. Den är intressant för andra individer 

som har av intresse att etablera en butik i en stad där en viss sportutövningskultur existerar. 

Dock är det ett extremfall och mycket begränsad till sitt ämne93.

Gällande fråga tre, ”kan vi lite på de data vi samlat in?”, anser vi att det absolut kan finnas 

vissa faktorer  som har påverkat  våra respondenters svar på de frågor de blivit  givna.  Vid 

mötestillfället med fokusgruppen kan det ha uppstått viss intervjuareffekt på individerna. Då 

de ej har någon större beblandning med kulturen kan visst medhåll uppstå bland några av 

respondenterna. Detta vill säga att vissa anser sig veta mer än andra, vilket skapar medhåll 

från de andra i gruppen94. Det var en mycket avslappnad stämning vid samtliga intervjuer med 

utövarna.  Dessa  svarade  öppet,  grundligt  och  indikerade  ingen  påverkan  från  oss  som 

intervjuade  dem.  Samtliga  undersökta  individer  blev  förfrågade  i  god  tid  innan  och  var 

förberedda  på  situationen  de  skulle  bli  utsatta  för,  detta  lämpade  sig  då  vi  ville  ha 

genomtänkta synpunkter från respondenterna95.  

93 Jacobsen (2002) sid 267
94 Jacobsen (2002) sid 270
95 Jacobsen (2002) sid 272



4 Resultat & analys
I detta avsnitt kommer resultatet av intervjuerna att presenteras. Vi har använt oss av öppna 

gruppintervjuer i form av en fokusgrupp, en session med öppna individuella intervjuer och en 

session med  öppna telefonintervjuer.  Dessa kommer  att  presenteras  var  för  sig  i  separata 

stycken  och  löpande  analyseras.  Vi  väljer  att  hålla  respondenterna  separata  då  de  olika 

respondentgrupperna  har  olika  kopplingar  till  kulturen.  Vi  valde  även  att  döpa  de  olika 

segmenten.  Åskådarna är de som har en lös koppling till  kulturen men inte utövar sporten 

medan  deltagarna  är  de  som  utövar  sporten  och  är  bosatta  i  Varberg.  Den  sista 

respondentgruppen valde vi att kalla turistdeltagarna. De är aktiva utövare som ej är bosatta i 

Varberg men som besöker staden för att utöva sporterna.  När alla resultat sedan är redovisade 

kommer resterande analyser att presenteras i ett eget avsnitt. 

4.1 Åskådare
Vår fokusgrupp bestod av respondenter som är löst kopplade till sportutövningskulturen som 

existerar i Varberg, men som inte är utövare av de olika sporterna. Dessa väljer vi att kalla 

åskådare. 

Samtliga respondenter hade en positiv attityd till kulturen och individerna som ingår i denna. 

De menade att folket som utövade dessa sporter och levde i kulturen verkade avslappnade och 

allmänt ”sköna”. En av respondenterna ansåg att en stereotyp ”surfare” även var fåfäng ”på 

det sättet att det inte ska se ut som det”. Det vill säga att det inte ska märkas även fast denna 

faktiskt är mån om sitt utseende. Då respondenterna inte anser att de har kommit in i kulturen 

än, har denna inte påverkat deras val av kläder. Dock upplever de flesta att de kommer att 

påverkas till sommaren då de anser att kulturen blir som mest påtaglig i staden.  Surfare blir 

alltså  en  av  denna  stads  referensgrupper96 för  många  på  sommaren  då  Varberg  har  en 

turismökning  på  över  100 000  besökare,  därav  många  sportutövare97.  Detta  leder  till 

möjligheter för näringsidkare eftersom den utilitaristiska faktorn i en referensgrupps påverkan 

bidrar till att åskådare som ser upp till denna grupp vill handla produkter som har koppling till 

kulturen98. Att butiken då även tillhandahåller särskilda varumärken som är starkt kopplade 

till  surfkulturen  kan  bidra  till  att  köparna  upplever  ökat  värde  och  status99.  Denna 

respondentgruppen  visar  sig  dock  inte  speciellt  mottagliga  för  kulturen  utöver 
96 Evans (2008) sid 162-164
97 Fanny Alm, Turistbyrån Varberg
98 Evans (2008) sid 162-164
99 Evans (2008) sid 162-164



sommarsäsongen,  vilket  kan  utgöra  ett  hot  för  en  potentiell  näringsidkare  och  leda  till 

minskade  intäkter  för  butiken.  Åskådarna  indikerar  alltså  att  dessa inte  är  speciellt  lojala 

kunder och därför är denna målgrupp inget en näringsidkare kan förlita sig på100. 

Majoriteten av de tillfrågade hade inte hunnit skaffa sig någon större koppling till kulturen i 

just Varberg, då de flesta var relativt nyinflyttade. De ansåg att de inte själva ville ingå aktivt i 

kulturen på så vis att de skulle utöva sporterna. En menade på att det skulle se väldigt fjantigt 

ut om hon skulle gå in för att tillhöra kulturen på detta sätt. Däremot menade ett flertal på att 

de skulle vilja tillhöra kulturen i den grad att de skulle  bära kläder och accessoarer som är 

kopplade till kulturen. Då samtliga respondenter var positiva till klädstilen som är kopplad till 

sportutövningskulturen ger denna näringsidkare möjligheter till att locka in de konsumenter i 

butiken  som  vanligtvis  inte  förknippas  med  kulturen.  Detta  kan  i  sig  bidra  till  att 

konsumenterna gör impulsköp i butiken. En butik som riktar sig till denna målgrupp behöver 

inte inneha utrustning i  sitt  sortiment då denna målgrupp inte är intresserade av att utöva 

sporterna. 

Samtliga respondenter var överens om att de lättare fångade upp kulturer om de var ute och 

reste eller befann sig på annan ort där exempelvis en sportutövningskultur existerade. Det vill 

säga att de blev influerade av kulturen och de stimulerade även deras shoppingsug101. En av 

respondenterna var delaktig i en liknande kultur då hon säsongsarbetade uppe i fjällen. Hon 

menade på att  i  slutet  av säsongen så bar  man nästan enbart  kläder  som är  kopplade till 

skidåkningskulturen. Det resulterade i att när hon sedan kom hem påpekade hennes vänner att 

hon radikalt ändrat klädstil vilket hon själv inte hade tänkt på. Det är alltså upplevelseområdet 

i respondenternas fall som är en påverkande faktor till deras konsumtionsnivå av bland annat 

utrustning  och  kläder102.  Varberg  är  ett  upplevelseområde  för  de  utövare  av  den 

sportutövningskultur  som finns  i  staden.  Skulle  då en butik,  som säljer  produkter  som är 

kopplad till  sportutövningskulturen,  skapa ett  upplevelserum som framhäver  det  befintliga 

upplevelseområdet skapas en synergieffekt mellan de båda. Detta vill säga att näringsidkaren 

drar  nytta  av  stadens  attraktion  som  exempelvis  stränderna  och  strömmarna  som  skapar 

möjligheter till surfing. Detta för att tillgodose behoven som uppstår i upplevelseområdet och 
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öka på känslan av detta i butiken. Samtidigt kan upplevelseområdet förstärkas genom att nya 

upplevelserum, så som att nya surfbutiker etableras i staden103. 

De  flesta  respondenterna  var  eniga  i  att  deras  klädstil  påverkades  av  trycket  från  andra 

kulturer när de vistades på annan ort.  De var även eniga om att årstiden påverkade deras 

shoppingsug då exempelvis  surfingen är större på sommaren i Varberg. Detta leder till  att 

kulturtillhöriga exponerar sin kulturtillhörighet mer öppet på sommaren vilket också influerar 

andra. Huvudparten av de tillfrågade var intresserade av att bära dessa kläder men de ansåg att 

utbudet var för litet i staden. Detta har resulterat i att vissa av respondenterna inte konsumerar 

dessa kläder i den utsträckning som de skulle vilja. Här finns det möjligheter för näringsidkare 

att  rikta  sitt  utbud så att  denna målgrupp attraheras.  De var eniga om att  de flesta  köpen 

gjordes i Varberg. Respondenterna valde sällan att åka till andra städer för att endast shoppa, 

utan tog detta tillfälle till akt om de besökte den staden i andra syften.  Då respondenternas 

konsumtionsbehov  varierade  rejält  mellan  årstiderna  utgör  detta  ett  hot  för  en  potentiell 

etablerare. 

 Ungefär hälften av de tillfrågade använde även internet som en inköpskanal. Det kunde vara 

allt ifrån musik till kläder och skor. Det fanns även andra substitut att lägga pengarna på än på 

surfingkläder. Tjejerna i gruppen ansåg att det främsta substitutet till att handla kläder var att 

lägga pengarna på resor och större upplevelser så som konserter. Killarna i gruppen köpte 

elektronik  eller  sparade  pengarna.  För  en  näringsidkare  är  det  viktigt  att  ha  substitut  till 

butikens  erbjudande  i  åtanke  då  detta  kan  vara  ett  hot  mot  den  potentiella  etableraren. 

Konsumenterna kan även välja att handla exempelvis på internet istället för att besöka den 

fysiska  butiken.  Dock  behöver  inte  internethandeln  vara  något  hot  för  den  potentiella 

etableraren  då  denne  kan  utnyttja  detta  och  vrida  det  till  en möjlighet104. Den potentiella 

etableraren kan exempelvis komplettera sin fysiska butik genom att erbjuda sina produkter 

över internet. 

Om en klädbutik med inriktning mot surfingkläder skulle öppna i Varberg så ansåg de flesta i 

gruppen att butiken var tvungen att skilja sig markant åt från de nuvarande aktörerna med 

samma inriktning. Detta kan utgöra ett hot då detta segment visar vagt intresse för konceptet. 

En av respondenterna ansåg att man skulle erbjuda ett unikt sortiment som skiljer sig från 

nuvarande aktörers utbud och även tillhandahålla billigare varumärken. En annan ansåg även 

att man skulle rikta sig till en yngre målgrupp. De flesta såg dock denna etablering som lite 
103 Hanefors & Mossberg (2007) sid 107
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riskabel eftersom det enligt dem fanns tillräckligt med surfbutiker i Varberg. Detta för att den 

nuvarande butiken redan har sina stamkunder och dessa kan bli svåra att locka till en ny butik. 

Varumärken till lägre priser innebär vissa risker då bruttomarginalerna minskar, vilket betyder 

att försäljningen måste öka för att butiken ska gå med vinst105. Åskådarna indikerar inte i detta 

fall  att  de kommer bidra till  ökad försäljning då de inte visar på att  de är  återkommande 

kunder. 

Något som de flesta trodde att butiken skulle kunna konkurrera med var inredningen då denna 

inte är allt för attraherande i nuvarande butiker. Även att butiken ska vara belägen centralt och 

tillgängligt var ett måste enligt gruppen. De ansåg vidare att butikens inredning skulle vara 

inspirerad av surfkulturen och vara ett ställe där folk kan ”hänga”, umgås och lyssna på musik 

utöver att handla kläder106. Detta är en bra möjlighet för den potentiella butiken att tänka på då 

de befintliga aktörerna på marknaden inte prioriterat detta men näringsidkaren bör ha i åtanke 

att  detta  kan  kosta  mycket  pengar  och att  det  kan  blir  svårt  att  tjäna  in  dessa  pengar  på 

försäljning. 

Angående butiksetablering av en surfbutik i Varberg var respondenterna över lag tveksamma. 

De ansåg att marknaden var mättad i surfsegmentet. Skulle en butik öppna i Varberg skulle 

denna behöva positionera sig och inrikta sig på att sälja mer okända märken till lägre priser. 

En  ny  aktör  skulle  även  dras  med  problemet  att  det  finns  många  lojala  kunder  till  de 

nuvarande  butikerna  vilket  försvårar  arbetet  med  att  skapa  kundrelationer  för  den  nya 

etableraren. Det kan absolut vara en risk för en näringsidkare att etablera sig på en marknad 

där det redan existerar liknande butiker, speciellt om butiken har tänkt erbjuda okända märken 

till  lägre  priser.  Vill  människorna  identifiera  sig  med  kulturen  och  med  andra  surfare  är 

chansen stor att okänd märken inte är eftertraktade107.  

Respondenterna ansåg inte att  butiken skulle behöva tillhandahålla  utrustning utan att den 

istället skulle inrikta sig på kläder och accessoarer. En av gruppmedlemmarna ansåg inte att 

hon var eller skulle komma att bli intresserad av det modet som butiken har tänkt erbjuda. 

Däremot var hon intresserad av accessoarerna som möjligen skulle ingå i sortimentet.  Vill 

butiken  rikta  sig  till  denna  målgrupp  så  är  utrustning  inte  behövligt  då  åskådarna ej  är 

intresserade  av  att  utöva  sporterna  och  kommer  då  inte  att  handla  dessa  produkter. 

Näringsidkaren bör tänka på vilket segment denne riktar sig mot då behovet inte ser likadant 
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ut i övriga respondentgrupper. En annan del som var viktig i butiken var personalen. För att 

konkurrera med nuvarande aktörer så krävs det att personalen är kunniga, insatta och deras 

klädstil och personlighet ska gå att relatera till  kulturen108. En av respondenterna ansåg att 

butiken skulle trycka på känsla, att kunden kan drömma sig bort till en strand i ett annat land 

och på så vis få kunden att spendera mer tid i butiken. Det är viktigt att butiken förmedlar en 

viss  känsla  och  tema  som  stämmer  överens  med  sportutövningskulturen  som  existerar  i 

staden109.  Detta  är  en  viktig  del  för  att  kunden  ska  få  en  helhetsupplevelse  i  butiken. 

Näringsidkaren bör sträva efter att få kunden att anamma en turistidentitet när denne besöker 

butiken. Detta kan insnärja kunden i en semesterkänsla så att kunden får ett ökat köpsug110. 

För  att  ge  konsumenten  ett  bra  första  intryck  av  butiken  anser  även  respondenterna  att 

skyltningen är en viktig del. Ett första intryck är avgörande för kunden om den vill återvända 

till butiken eller ej111. 

Samtliga i gruppen var eniga att de skulle ha intresse av att besöka butiken till en början, men 

därefter var det oklart hur många som skulle återvända till butiken. Respondenterna påstod att 

det skulle kunna vara en risk med att etablera butiken då de trodde att konsumenter till en 

början skulle  vara  väldigt  intresserade  av den  nya  butiken.  Men efter  en  tid  uppskattade 

många i gruppen att intresset för butiken skulle dala.  Positivt är att individerna skulle besöka 

butiken. Detta ger näringsidkaren en möjlighet att knyta nya kunder till butiken för att få dem 

att återkomma. Dock sätter detta en stor press på näringsidkaren för dessa kunder kan vara 

tveksamma till  att återvända till  butiken om de inte får en bra helhetsupplevelse vid första 

besöket112. Respondenterna vid gruppintervjun tenderar inte i nuläget på att bli lojala kunder 

och var inte heller den främsta målgruppen att rikta sitt  erbjudande till  då intresset för en 

nyetablerad butik verkar svagt i längden.  

4.2 Deltagare
De öppna individuella intervjuerna bestod av respondenter som är till viss del kopplade till 

kulturen och intresse för den. Dessa är bosatta i Varberg och de är utövare av sporterna. Dessa 

väljer vi att kalla deltagare.
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Samtliga respondenter är medvetna om att Varbergs fördelaktiga geografiska läge, med goda 

vindar och vågor har fått eldsjälar och fantaster att färdas till staden. Detta har gjort, enligt en 

respondent, att Varberg har blivit ”en knutpunkt i Sverige för utövning av dessa surfsporter” 

och att detta växte fram under mitten av 1980-talet. 

Individerna är alla bosatta i Varberg och utövare av en eller flera av de tre olika surfsporterna 

kitesurfing, vindsurfing eller vågsurfing. Alla respondenters inställning till kulturen är mycket 

positiv, framför allt anser de att det är människorna i kulturen som ger ett avslappnat intryck. 

En av de tillfrågade anser att det är individer som tillhör olika subkulturer som samlas på 

grund av sitt  gemensamma intresse113.  En av respondenterna anser  att  man bör värna om 

denna  ”livsstil”  då  det  är  en  individsport,  är  det  extra  viktigt  att  umgås  och  lära  känna 

varandra.  Detta då det inte finns några fritidsanläggningar  i  Varberg där man kan umgås. 

Dessa individer har en större koppling till  kulturen vilket visas tydligt  i  hur de vistas och 

värnar om sportutövningskulturen. Kulturen ligger till grunden för hur individerna lever och 

beter sig114. Något som är intressant är att surfarna inte har någon fritidsanläggning att umgås 

träffas i. Detta ger en potentiell etablerare möjlighet att dra nytta av denna svaghet och kanske 

kombinera sin butik med ett café eller liknande där deltagarna kan träffas och umgås115. 

Majoriteten  av  individerna  som  tillfrågades  lägger  stor  vikt  på  att  själva  ingå  aktivt  i 

surfkulturen i staden. Med att ingå i kulturen menar vi främst genom klädstil, fritidsintressen 

och  socialt  umgänge.  Samtliga  respondenter  väljer  alla  att  ofta  klä  sig  med  kläder  som 

relaterar till surfkulturen, i form av stil eller val av varumärken. En av respondenterna menade 

på att hans klädval gör att det kanske ser ut som att han försöker ingå mer i kulturen än vad 

han egentligen själv känner att han gör. En annan ansåg dock att hela hennes liv kretsade 

kring att utöva surfsporterna och ingå i kulturen. Gällande just modet är majoriteten mycket 

måna om sina val av kläder och intresserade av kläder som relaterar till surfkulturen. En av 

respondenterna saknar dock totalt intresse av kläder och låter sin partner vara med och föreslå 

vilka kläder som han ska välja. Dock är han mån om att klä sig endast i ekologiska plagg. Alla 

respondenterna påverkas på olika vis att inhandla kläder och välja stil. De olika faktorerna 

som nämndes var vänner, butikspersonal, andra surfare och olika medier, främst tidningar116.
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Respondenterna har alla ett gemensamt intresse för surfing och majoriteten av de tillfrågade 

lägger stor vikt på att ingå i den subkultur kring surfingen som har uppstått117. Alla tillfrågade 

är konsumenter av artefakter kopplade till kulturen så som surfingbrädor, segel, och kläder118. 

De samspelar för att tillhöra en viss grupp för att tillsammans uppnå någon form utav mål 

inom surfing119 och för att själva förstärka sin självbild120. Detta vill säga att de enas kring ett 

gemensamt  intresse,  i  detta  fall  surfing  och  den  kultur  som  uppstått  kring  den. 

Respondenterna  uppger  sig  påverkas  av  olika  referensgrupper  angående  bland  annat 

klädstilen. Primärgrupper så som vänner är också påverkare vid val av kläder, även individer 

som kan delas in till sekundärgrupper, exempelvis andra surfare inspirerade till val av kläder. 

Respondenterna vänder sig även till butikspersonal för att få information om produkten de har 

tänkt inhandla. Butikspersonal utgör det vill säga också en referensgrupp för de tillfrågade 

och bör då vara representanter för den kultur som en butik vill vända sig till och påverkar 

respondenterna  att  köpa  vissa  produkter  för  att  dessa  ska  känna  att  de  passar  in  i 

sportutövningskulturen121. 

Denna målgrupp lever och andas i denna kultur vilket gör att dem är med öppna för artiklar 

som är kopplade till kulturen. Då deltagarna bör dessa kläder som är passande till kulturen 

finns ett konsumtionsbehov på marknaden vilket ger möjligheter för en näringsidkare. Finns 

ett konsumtionsbehov på marknaden är chansen större att butiken kommer att vara lönsam 

vilket är avgörande för den potentiella etableraren. Det är även en fördel att andra surfare 

inspirerar deltagarna eftersom detta kan leda till att dessa tar efter och handlar specifika varor 

i butiken122. Även att personalen kan påverka  deltagarna vilket gör att näringsidkaren själv 

kan bestämma hur personalen på bästa sätt  kan få kunden att  handla speciella  varor eller 

varumärken.  

Respondenterna var medvetna om att det fanns surfbutiker i Varberg som erbjuder surfkläder. 

Dock poängterade de flesta att många köp inte blev gjorda då priserna i de två butikerna, som 

tillhandahåller surfkläder på Varbergs marknad är alldeles för höga. Summan respondenterna 

lade på köp av kläder varierade mellan 500 kronor upp till 2000 kronor i månaden. Några av 

de  tillfrågade  antydde  att  han  bara  besökte  en  av  de  nuvarande  surfbutikerna  då  det  var 
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realisation. Detta för att ordinarie priset var alldeles för högt.  En annan av respondenterna 

menade  dock  att  efterfrågan  av  kläder  som  tillhör  kulturen  inte  är  lika  stor  som  innan 

lågkonjunkturen, då efterfrågan av kläder relaterande till kulturen rasade. Han menade dock 

på att efterfrågan börjar få en stadig uppgång igen. Näst intill alla respondenter ansåg att resa 

var det främsta substitutet till inköp av kläder. En av de tillfrågade ansåg dock att han hellre 

lade sina pengar på utrustning som alternativ. Ungefär hälften av respondenterna handlade 

även  kläder  över  internet.  Deras  motivering  till  internethandel  är  de  låga  priserna, 

bekvämligheten och det stora utbudet av surfingartiklar. 

Även denna målgrupp ansåg att priserna skulle behöva pressas i en nyetablerad butik då de 

ansåg att priserna var alldeles för höga. Då några endast valde att handla surfkläder i Varberg 

under  reor,  indikerade  detta  att  det  är  en  mer  passande  prisnivå  för  de  respondenterna. 

Efterfrågan  har  även,  på  grund  av  lågkonjunktur,  minskat  på  dessa  varor  enligt  en  av 

respondenterna. Detta presenterar en möjlighet att lansera billigare alternativa klädesmärken 

tillhörande  surfkulturen  som  ett  komplement  på  marknaden123.  Dock  bör  man  som 

näringsidkare ha i åtanke att lönsamheten kan påverkas om man väljer att erbjuda kunderna 

ett  sortiment  till  ett  lägre  pris  då marginalerna  ofta  blir  mindre.  Många av de tillfrågade 

handlade även kläder på internet. Detta kan presentera möjligheter för en näringsidkare om 

det finns tillräckligt med kapacitet för att även sälja sina varor över internet124. 

De flesta av respondenterna valde även att åka till andra städer för att införskaffa kläder då 

utbudet var större och priserna lägre på vissa ställen. En av de tillfrågade menade på att han 

inte åker till andra städer för att just handla kläder, men han passar på att handla specifika 

märken när han är utomlands på surfsemester, exempelvis på Hawaii. Han inspirerades då av 

kulturen  på  orten  han  vistas  i.  Samtliga  respondenter  ansåg  att  deras  köplust  till  kläder 

tillhörande  sportutövningskulturer  ökade  när  de  vistades  på  olika  orter  där  dessa  kulturer 

existerar. Flera menade på att om man exempelvis åker på skidsemester så ökar köplusten av 

varor tillhörande just den kulturen. Detta kan enligt dem bero på att utbudet av kläder och 

accessoarer tillhörande kulturen är större på de platser som har en längre framskriden kultur 

inom en viss sportutövning. Respondenterna antydde också att konsumtionsbehovet ofta var 

relaterade  till  en  viss  säsong.  Konsumtionen  av  kläder  ökade  för  de  flesta  på  våren  och 

sommaren för att sedan mattas av under resten av året. Det utgör en möjlighet att turister med 
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intresse för denna sportutövningskultur som besöker Varberg på sommaren också ska ”passa 

på” att inhandla artiklar när de är i staden125. 

Samtliga  deltagare i undersökningen anammade turistidentiteter när de var på semester. På 

semestern var det tillåtet att spendera mer pengar än på hemmaplan126. Detta kan vara ett hot 

mot  en  potentiell  etablerare  då  deltagarna inte  känner  samma  köpsug  när  de  vistas  på 

hemmaplan. Det kan även vara ett hot att deltagarna ofta handlar på annan ort. Dock kan man 

se möjligheter med detta för att det finns en målgrupp som har konsumtionsbehov i Varberg 

och  det  är  en  utmaning  att  få  dem  att  hellre  handla  sina  produkter  i  den  nyetablerade 

butiken127. 

De tillfrågade hade över lag ganska lika åsikter om hur en butiksvistelse kunde påverka dem 

positivt.  Några ansåg att  fasaden och skyltfönstret  till  butiken var viktig då det ger första 

intrycket  för  dem128.  De menade  att  ett  väl  genomtänkt  skyltfönster  vara  inbjudande  och 

attrahera dem att gå in i butiken. Alla var eniga om att det skulle vara en ”skön stämning” i 

butiken och att  butiken skulle ha ett  bra tema129.  Respondenterna ansåg vidare att  det  var 

viktigt  att  personalen  var  kunniga  om sortimentet  och  var  ”surfiga”,  det  vill  säga  starkt 

kopplade till kulturen130. Gällande sortimentet var majoriteten enig om att utbudet var en av 

det mest väsentliga faktorerna i hur butiken uppfattades. De var eniga om att butiken skulle 

vara  välsorterad  och  organiserad.  Andra  tillade  även  att  belysningen  och  den  allmänna 

stämningen skulle få dem att  stanna kvar lite  längre.  Detta  överensstämmer med vad den 

andra respondentgruppen uppgav i gruppintervjun, vilket tyder på delad uppfattning om hur 

butiksmiljön och personal ska vara. Dock antydde denna grupp att belysningen var viktig för 

stämningen. Belysningen är en av de faktorer som butiken bör utnyttja för att attrahera sina 

kunder131. En äringsidkare bör ta del av dessa faktorer då det kan vara avgörande för om en 

kund  vill  besöka  butiken  eller  inte.  Ett  attraktivt  upplevelserum  kan  vidare  leda  till  att 

kunderna besöker butiken oftare och att de spenderar mer tid i butiken. Spenderar kunden mer 

tid i butiken är chansen större att de handlar mer och att priset spelar mindre roll. Dock kan 

detta vara ett hot då ett attraktivt upplevelserum kan vara svårt att skapa så att det passar alla.
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Respondenternas inställning till öppnandet av en ny butik var övervägande positiv. Dock kan 

detta uppfattas som ett hot eftersom det redan finns två aktörer inom surfingsegmentet. En 

respondent menade på att marknaden var mättad och att populationen inom denna målgrupp 

var för smal att nischa sig mot. Dock antydde han under intervju att han själv skulle uppskatta 

en hårt nischad butik men att han ansåg att det inte fanns marknad för detta. Det finns enligt 

honom två stycken ”mainstream-butiker” i Varberg redan, alltså typiska surfingbutiker och de 

skulle  enligt  honom  bli  svåra  att  konkurrera  mot.  Resterande  ansåg  att  det  behövs  mer 

konkurrens  på  marknaden  så  att  priserna,  enligt  dem,  pressas  i  stadens  två  befintliga 

surfbutiker. En annan av respondenterna ansåg också att om fler butiker etableras i staden så 

kommer  Varberg  profilera  sig  allt  mer  som ”surfmecka”  i  Sverige.  Han jämförde  vidare 

småstäder i Australien och Hawaii där det finns surfbutiker överallt. Det är ett gott tecken för 

en  näringsidkare  att  så  många  respondenter  var  positiva  till  en  nyetablering.  En  av 

respondenterna  anser  att  fler  butiker  tillsammans  kan  göra  att  fler  konsumenter  som  är 

intresserade  av  kulturen  lockas  till  staden.  Det  kan  i  sig  leda  till  att  staden  stärks  som 

upplevelseområde  inom sportutövning132. En  näringsidkare  bör  vara  medveten  om att  en 

nyetablering i en stad som redan har butiker inriktade mot liknande smala segment kan utgöra 

både hot då de redan har kunder som är lojala till butiken133. Det kan även utgöra möjligheter 

eftersom de kan locka fler  kunder tillsammans genom den gemensamma dragningskraften 

som flera butiker tillsammans kan åstadkomma134. 

Vid tillfrågning om sortimentsinnehållet  i en sådan butik var responsen från de tillfrågade 

över lag den samma. De var eniga om att priserna måste pressas och att det ska finnas ett 

billigare  alternativ  i  sortimentet  utöver  de  mer  etablerade  och  dyrare  varumärkena.  De 

kvinnliga respondenterna ansåg att det nuvarande utbudet av tjejkläder i Varberg i nuläget var 

mycket  dåligt  och  önskade  att  utbudet  blev  bättre.  Detta  presenterar  möjligheter  att 

introducera mer tjejkläder på denna marknad135. Angående utrustning, så som brädor, segel 

och våtdräkter med tillbehör, var det blandade känslor om detta skulle finnas i butiken eller ej. 

Ungefär hälften ansåg att detta inte var nödvändigt och att den marknaden var mättad i staden. 

Den andra hälften ansåg att detta var nödvändigt för att butiken skulle vara attraktiv. Butiken 

skulle det även erbjuda kurser i surfing, visa sig nere på stranden och vara delaktiga i events 

132 Hanefors & Mossberg (2007) sid 115
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inom surfing. Det är viktigt att tänka på vid en sådan här etablering att noga gå igenom vare 

sig man ska sälja utrustning och kurser i sin klädbutik eller bara inrikta sig mot ekipering. 

Antingen får butiken välja att inneha ett smalt klädessortiment så som klädeskedjan T-12 i 

Göteborg som endast säljer kläder och accessoarer eller arbeta med ett bredare sortiment som 

även inkluderar utrustning136. Det finns för- och nackdelar med båda valen. Att inrikta sig mot 

både kläder och utrustning kan vara en fördel då allt finns på samma plats. Ska en surfare 

besöka butiken för att handla något till sin utrustning så är möjligheten stor att han stannar 

kvar i butiken en stund och även kollar in kläderna. De kan även locka kunder till butiken 

genom att visa upp sig på stranden och inspirera andra. Dock kan det vara riskabelt att ha ett 

för brett sortiment, speciellt när en av aktörerna i Varberg specificerat sig på just utrustning137. 

4.3 Turistdeltagare
Sista delen i empiri består av respondenter som är kopplade till kulturen och väldigt aktiva 

inom sporten. De tillfrågade är individer som inte är bosatt i  Varberg utan besöker staden 

emellanåt för att just utöva någon utav sporterna. Dessa väljer vi att kalla turistdeltagare.

Respondenterna kommer till  Varberg så fort de får möjlighet då det inte jobbar eller går i 

skolan. Vädret är också en bidragande faktor för att komma till staden för att utöva sporterna. 

Samtliga tillfrågade spenderar somrarna i  Varberg på grund av surfingen.  Respondenterna 

identifierar sig själva med kulturen och framförallt när de besöker Varberg138. De uppskattar 

människorna som lever i denna kultur och atmosfären som existerar. Respondenterna menar 

att det blir ett sätt att leva på. De lägger alla stor vikt på att ingå i kulturen då de har vänner 

och  intressen  som  kretsar  kring  sportutövningen.  Dessa  personer  har  även  påverkat 

respondenterna vid val av kläder.  Intresset  för kläder  är  stort  hos respondenterna men de 

menar  på att  de är  svårtillgängliga i  Varberg.  Utbudet av kläder är  för smalt  och Surfers 

Paradise, som är den största aktören inom surfing i Varberg riktar sig mer emot utrustning. 

Man  kan  utläsa  att  respondenterna  som  utövar  sporterna  aktivt  är  mer  anslutna  till 

sportutövningskulturen än tidigare grupper som intervjuat. Här har det blivit en kultur att leva 

kring,  och  andas  i139.  Respondenterna  ingår  i  sociala  grupper  som tillsammans  med  sina 

vänner och andra individer i kulturen strävar de efter samma mål som i detta fall kan vara att 

bli en extrem sportutövare exempelvis. Detta kan i sin tur leda till att individerna förstärker 

136 Thurow et al. (2008) sid 13-14
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sin självbild. Dessa vänner och folk i omgivningen påverkar även respondenterna att klä sig i 

vissa klädesplagg eller vissa varumärken140. 

Alla respondenter använder kläder som matchar till kulturen regelbundet men de har relativt 

olika köpmönster. En av respondenterna handlar någon gång i månaden och en annan så fort 

denne besöker Varberg medan den sista handlar någon gång när den känner för det men för 

alla så ökar konsumtionen på sommaren då de kommer till Varberg på semester. En av de 

norska  respondenterna  menar  på  att  han  handlar  mycket  i  Varberg  på  grund  av  de  bra 

priserna. Då två av respondenterna besöker till exempel Varberg så ökar köpsuget. En av de 

tillfrågade uttryckte att ”när man är på semester så ska lönen shoppas upp!”. Den sista hade 

aldrig  funderat  på  om  dennes  köplust  ökade  när  hon  reste  bort.  Shoppar  man  inte  upp 

pengarna på surfingkläder i Varberg så finns det andra substitut så som resor och tv-spel till 

X-box.  En  av  respondenterna  handlar  även  kläder  över  internet.  Han  spenderar 

uppskattningsvis 1500-1800 kronor per gång, dock hade denne endast handlat över internet 

fem gånger141. 

För en näringsidkare är det positivt att  turistdeltagarna handlar mycket kläder som kretsar 

kring kulturen. Till skillnad från föregående respondentgrupp så är dessa turister i staden och 

anammar då en turistidentitet142. Detta gör att köpsuget ökar och det är en stor möjlighet för en 

potentiell etablerare. Dock kan det vara svaghet att denna målgrupp inte är bosatta i Varberg 

utan  besöker  staden  emellanåt.  En  näringsidkare  kommer  ha  svårt  att  förlita  sig  på 

turistdeltagarna som inkomstkälla under resterande tid av året, då de besöker Varberg främst 

under  sommarsäsongen143.  Något  som  var  intressant  var  att  ingen  av  respondenterna 

indikerade att surfingkläderna i staden var för dyra. Här ansåg vår norska respondent att han 

handlade mer i Varberg då det var billigare än i Norge144. 

Som de andra respondenterna så anser dessa att inredningen i butiken är mycket viktigt. Det 

är  viktigt  vad  det  är  för  lokal  och  att  det  är  stilrent  och  organiserat  i  butiken.  En  av 

respondenterna ansåg att en kaffemaskin hade varit trevligt och någonstans där man kunde 

”hänga”. Personalen var också en bidragande faktor till att de respondenterna skulle uppleva 

butiksbesöket som positivt. En av de tillfrågade var mycket noga med att kommentera att det 

140 Evans (2008) sid 162
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inte  var  okej  att  alltid  ha  utförsäljning  i  butiken.  Det  är  något  som  han  upplever  som 

negativt145. 

Även  här  är  inredningen  och  personalen  viktig.  Återigen  två  viktiga  delar  av 

upplevelserummet146.  De  uppkommer  igen  att  butiken  skulle  behöva  ha  en  plats  att  där 

individerna kunde ”hänga”.  Detta visar sig vara en faktor som skulle påverka målgruppen 

positivt. Dock kan detta leda till att folk väljer att komma till butiken för att spendera sin tid 

istället för att handla. Det kan vara svårt för en näringsidkare att ha ett sådant ställe med tanke 

på att det möjligen inte drar in så mycket pengar men det kostar tid och pengar att driva147. 

Att det skulle öppna en butik i Varberg med surfingkläder och accessoarer var väldigt positivt 

så länge det inte är för kommersiella kläder. Alla var överens om att det skulle vara blandade 

märken  i  sortimentet  och  de  var  alla  ense  om  att  utrustning  behövdes  för  att  vara 

konkurrenskraftiga och att  de alla skulle besöka butiken om den etablerades.  Dock kunde 

ingen garantera att de skulle handla mer kläder om det öppnade en butik till, det berodde helt 

på butikens helhetserbjudande. Alla var alltså eniga om att en till butik hade varit till stadens 

fördel. Dock behöver butiken erbjuda både kläder, utrustning och kurser. Det var ingen som 

ansåg att en butik som endast tillhandahåller kläder skulle fungera i Varberg148. 

Turistdeltagarna var måna om att den potentiella butiken även skulle erbjuda utrustning med 

tillbehör i butiken. Detta kan vara ett hot då en butik med för brett segment kan ha svårt att 

konkurrera på marknaden. Likaså att en butik i staden redan är stor när det gäller utrustning 

som kretsar kring sporterna. Man ska även tänka på att det finns möjligheter genom att sälja 

utrustning. Som tidigare nämnts så kan detta locka fler kunder till butiken som sedan kan leda 

till en bättre försäljning149.  

4.4 Analyssammanfattning gällande respondenter
Under undersökningens gång visade det sig att ju mer aktiva individerna var inom sporten, 

desto mer engagerade var de i kulturen kring sportutövningen. De som inte var aktiva inom 

sporten,  åskådarna, var  inte  så  angelägna  om att  tillhöra  kulturen.  Dock  är  Varberg  en 

surfingstad så de flesta har någon koppling till kulturen. Bland dessa individer var några av 

dem som inte alls intresserade av varken sporten eller kulturen, möjligen dock att använda 
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kläderna  som kretsar  kring  sportutövningskulturen.  De  respondenter  som  är  aktiva  inom 

sporten och bor i  Varberg,  deltagarna,  är  mycket  angelägna  om att  få  utöva sporten och 

tillhöra  denna  subkultur150.  Dock  tyder  undersökningen  på  att  deltagarna inte  är  lika 

angelägna om att tillhöra kulturen som de turister som kommer till Varberg för att surfa, alltså 

turistdeltagarna.  Dessa individer verkar vilja leva ut kulturen till  fullo när de väl besöker 

staden. Samtliga av de tillfrågade utövarna umgicks i kretsar med andra människor som också 

surfar och de påverkas av referensgrupper  så som vänner,  butikspersonal  och dessa andra 

surfare. Detta gällde emellertid inte till lika stor del hos åskådarna. De menade att man blir 

inspirerad av folk som surfar och som bär dessa kläder men inte till den grad att man påverkas 

att ta efter med exempelvis utövning151. 

Butiksmiljön i en butik var viktigt enligt alla respondenter, framförallt sortimentet, läget och 

personalen. Upplevelserummet i butiken ska enligt respondenterna andas surfing och dra in 

kunden i en atmosfär som påminner om en strand i ett fjärran land. Det ansåg att det var 

viktigt att ha ett inspirerande upplevelserum i butiken för att locka kunder. De antydde också 

att de befintliga surfingbutikerna i staden inte prioriterat butiksmiljön och på så sätt kan den 

nyetablerade butiken konkurrera med en sådan152. 

För  åskådarna  och  deltagarna var  priset  en  viktig  del.  Dock  var  priset  inte  på  tal  när 

turistdeltagarna intervjuades. Åskådarna och deltagarna ansåg att kläderna som surfbutikerna 

i  Varberg  erbjöd  var  alldeles  för  dyra.  De  ansåg  att  det  skulle  behövas  tillskott  av  nya 

varumärken i staden, också gärna till ett lägre pris.  Turistdeltagarna menade att man skulle 

trycka på att ha ett bredare klädsortiment än de befintliga aktörerna. Denna grupp nämnde 

inget om ett klädsortiment till lägre pris153. De anser att när de är på semester i Varberg passar 

de på att handla det som finns tillgängligt154. Då respondentgrupperna besöker andra orter som 

kretsar  kring  en  viss  sportutövningskultur  ansåg  majoriteten  att  köplusten  ökar. 

Turistdeltagarna ansåg att de handlar mycket när de väl besöker Varberg, detta för att dem på 

semestern  anammar  en  turistidentitet155.  Dock ansåg de  att  nya  butiker  skulle  behövas  då 

kläderna inte var lättillgängliga, speciellt inte kläder för tjejer. En majoritet av alla tillfrågade 

utövare ansåg att en nyetablerad surfbutik i Varberg ej kan nischa sig till endast kläder, utan 
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behöver även erbjuda utrustning, tillbehör och kurser. Detta för att kunna konkurrera mot de 

nuvarande aktörerna och förbättra stadens utbud av surfartiklar. 

Personalen i butiken var en av de faktorer som ansågs vara viktigast i en butik. Personalen 

skulle vara kunnig, avslappnad och det var även viktigt att dessa själva levde i kulturen. 

Majoriteten av alla respondentgrupper ansåg sig inte handla speciellt ofta på internet, dock har 

flertalet gjort det någon enstaka gång under gångna året. Detta för att internet har ett större 

utbud och för att varorna finns till ett lägre pris än i butikerna i Varberg156. 

Detta avsnitt sammanfattade analysen och empiridelen av vår undersökning. Vidare kommer 

omvärldsanalyserna att presenteras.

4.5 Omvärldsanalys
De kommande avsnitten avser att, genom de två analysmodellerna SWOT - analys och Porters 
femkraftsmodell, försöka klargöra hur den lokala marknaden i Varberg ser ut i nuläget. 

4.5.1 SWOT- analys 

Respondenternas svar i empirin ska nu komma till bruk i en SWOT - analys157. Detta för att 
försöka kartlägga en potentiell butiksetablerares styrkor, svagheter, möjligheter och hot inför 
en potentiell etablering. De faktorer som presenteras i varje infallsvinkel har även en stads 
upplevelseområde i form av geografisk placering som attraktion i åtanke.

Styrkor:
• De respondenter  som har  blivit  tillfrågade  representerar  stickprov  ur  två  segment: 

Åskådare och Deltagare. Dessa har visat en allmänt positiv attityd till framförandet av 
affärsidén och indikerar på att det finns hunger på marknaden.

• Kompetent  personal  som  även  är  tillhörande  surfkulturen  kan  utgöra  en  god 
referensgrupp för besökare till butiken och inspirera till köp.

• Att  tillfredställa  kunden genom att  ha ett  attraktivt  upplevelserum.  Detta  kan vara 
genom skyltning, belysning, musik, personal och atmosfären inne i butiken. 

Svagheter: 
• Som  invaderare  på  marknaden  är  det  en  risk  att  de  två  andra  aktörerna  går  till 

aggressivt motangrepp mot företaget för att försöka slå ut företaget. 
• Företaget kommer vara starkt säsongsberoende
• Surfingbutiken behöver enligt många respondenter ha utrustning till försäljning för att 

vara konkurrenskraftig. Att ha kurser och att ha folk nere på stranden, nära till hands 
gör  butiken  attraktiv  och  trovärdig.  Detta  medför  dock  ökning  i  inköps-  och 
lönekostnader. 

156 Levy & Weitz (2009) sid 141
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Möjligheter:
• En chans att introducera nya intressanta varumärken på den lokala marknaden både 

inom kläder och utrustning. 
• Finner  man  ett  märke  till  ett  bra  inköpspris  kan  man  lansera  lågprislinjer  inom 

surfkläder. 
• Surfare är för många en referensgrupp, utnyttja den utilitaristiska faktorn!
• Det finns endast två aktörer i Varberg i nuläget som riktar sig till segmentet surfare 

och ”skejtare”.
• Internethandel, kan man finna tid, pengar och distribution till att även sälja kläder och 

utrustning över internet kan man skaffa sig en stark position.
• Staden Varberg är som upplevelseområde en av norra Europas största attraktion för 

surfing. 
Hot:

• Vad respondenterna har indikerat är en stark säsongsbetoning av sin konsumtion av 
produkter som tillhör kulturen. Om en sådan butik kommer att klara lågsäsong beror 
på vad denne har för erbjudande och hur stor population målgruppen består av.

• Hamnar man i för högt prisläge förlorar man många kunder, vitalt att finna kläder till 
låga inköpspriser.

• Internethandel,  det  finns  många  internetbutiker  som  säljer  produkter  länkade  till 
surfkulturen.

• Leverantörer till nuvarande butiker är med största sannolikhet ej villiga att samarbeta 
då de kan gå miste om nuvarande samarbetsavtal. 

• Är  större  chans  att  individerna  besöker  de  mer  välkända  butikerna  som  är  mer 
etablerade och större. 

• En av aktörerna har ensamrättigheter på några av de största klädmärkena inom surfing.
• Nordens största surfbutik är etablerad i Varberg.

4.6 Porters femkraftsmodell
Vi har valt att använda oss av en modifierad variant av Porters femkraftsmodell158 för att få en 
större klarhet i hur marknadsläget ser ut ifrån en nyetablerares synvinkel.

Ny aktör:  Som ny aktör  måste  man som näringsidkare  finna de små luckor  i  den smala 
nischen där det finns behov. Även genom att ta hjälp av staden som upplevelseområde. Med 
detta  kan  man  skapa  den  kulturella  känsla  som  finns  i  mer  etablerade  städer  med 
sportutövningskulturer, såsom Maui på Hawaii. 

Befintliga  aktörer  på marknaden:  De aktörer  som kan identifieras  rikta  sig  till  samma 
målgrupp är Surfers Paradise, Fahléns Surfshop och delvis kedjan Intersport. Dock väljer vi 
att  utesluta  denna  kedja  inom  konkurrensbilden  då  denna  ej  riktar  sig  direkt  till 
surfingkulturen.  De  har  heller  inte  något  bredare  sortiment  riktat  mot  den 
sportutövningskultur som existerar i Varberg. Surfers Paradise har funnits i Varberg i 25 år 
och har under tiden rotat sig in djupt på marknaden. Enligt Porter kan detta ge dem en fördel i 
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efterfrågan hos kunderna159. Företaget hade år 2008 en omsättning på 21,2 miljoner kronor160. 
Fahléns  surfshop  omsatte  år  2008  4,5  miljoner  kronor,  dock  var  även  dennes  andra 
verksamhet  inom kommunikation  inräknat  i  den  omsättningen161.  Dessa  två  huvudaktörer 
inriktar sig i nuläget på enstaka märken inom surfsporterna och lämnar plats för introduktion 
av fler märken, okända på Varbergs marknad.

Konsumenter/Målgrupp:  Aktiva  utövare  och  fantaster  av  sportutövningskulturen.  Deras 
priskänslighet  på  kläder  har  antytts  vara  relativt  hög  efter  undersökningen.  Därför  bör 
sortimentet,  utöver  mer  välkända  och  etablerade  varumärken  inom  surfingekiperingen, 
kompletteras  med  alternativ  till  lägre  pris.  Dock  är  en  hel  respondentgrupp  utövare  av 
sporterna och bör därför vara ägare till  utrustning lämpad till  just utövning av surfsporter. 
Priserna på denna sorts utrustning är hög162 vilket indikerar på minskad priskänslighet rörande 
just  surfingutrustning.  Butiken  kan  komplettera  sortimentet  med  utrustning  för  att  mätta 
behov utav utrustning och därmed nå en bredare målgrupp, det vill säga utövare i behov av 
utrustning. 

Substitut: Semesterresor, kapitalvaror och utrustning till surfing, detta är vad de tillfrågade 
angav i vår undersökning. 

Leverantörer: Leverantörers förhandlingsstyrka påverkar hur kostnaderna och kvalitén blir 
för företaget och andra företag inom samma bransch. Nya varumärken bör introduceras på 
marknaden så som exempelvis Animal, O’Neill, Vans, Hurley, Insight, Santa Cruz och det 
svenska märket Nord. Detta för att skapa en större variation på marknaden.

Detta var de två omvärldsanalyserna som var ämnade att identifiera hur marknaden i nuläget 

visade sig se ut samt att framlägga själva affärsidéns styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 

Med dessa resultat nedtecknade kan man klargöra vilken strategi som kan vara tillämplig för 

just en potentiell etablering i staden Varberg. 

4.7 Strategi för marknadsetablering
I kommande avsnitt används den data vi sammanställt i omvärldsanalyserna till grund för en 

strategi  som  ska  underlätta  en  näringsidkares  etablering.  Nedan  presenterar  vi  Burns 

bearbetade  modell  av den strategiska planeringsprocessen som vi modifierat  för att  bättre 

passa vår arbetsgång.  
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Konceptet är en surfbutik som etablerar sig, i vårt arbetes fall, i Varberg. Butiken är tänkt att 

rikta  sig  till  surf-  och streetsegmentet  i  staden163.  Butiken  existensberättigas  i  Varberg på 

grund av det tämligen unika geografiska läget, vilket gör staden till ett av Sveriges få ställen 

som möjliggör bra surfing. 

SWOT - analysen belyser vilka faktorer i företagets makro- och mikromiljöer som kommer att 

påverka företaget164. Dessa kan metaforiskt sagt vara den stig, de möjligheter och de hinder 

som utgör företagets intåg på marknaden. Porters femkraftsmodell hjälper företagets strateg 

att  kartlägga  hur den lokala  marknaden ser ut  och förbereder denne för hur strategin kan 

läggas upp165. 

Det  är  av  stor  vikt  för  en  potentiell  etablerare  att  utnyttja  den  attraktion  som  finns  i 

upplevelseområdet166.  Det  vill  säga  att  näringsidkaren  ska  förmedla  samma  känsla  till 

konsumenten som är i butiken som det är på stranden. Konsumenten ska känna sig delaktig i 
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den kultur som existerar och som butiken riktar sig mot. Som marknaden ser ut i nuläget i just 

Varberg, tyder det på att priserna är för höga i butikerna. Detta redogör för vilka strategiska 

möjligheter  som finns  för  näringsidkaren167.  Det  indikerar  på att  det  finns  möjligheter  att 

kunna  välja  den,  av  Porter  utvecklade,  fokuserade  strategin  med  inriktning  på  viss 

prisfokusering168. Dock ska det absolut inte betyda att man startar ett priskrig mot de två andra 

aktörerna,  utan  att  man  presenterar  alternativ  till  lägre  priser  i  form  av  andra,  billigare 

varumärken.  Efter  vår  analys  finner  vi  indikeringar  att  det  finns  en  viss  efterfrågan  på 

surfingutrustning,  vilket  ger  möjligheter  att  även  här  introducera  nya  varumärken  på 

marknaden. Detta för att späda ut den koncentreringen av de få varumärken som just nu finns 

tillgängliga i Varberg.  
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5 Slutsats
Här nedan följer de vi har kommit fram till under arbetet och i vår undersökning.

Hur  kan  en  näringsidkare  utnyttja  de  geografiska  och  kulturella  förutsättningarna  för  en 

etablering av en hårt nischad klädbutik i en stad där en viss sportutövningskultur existerar? 

Denna problemställning kommer att besvaras i detta avsnitt. 

Vi anser att det absolut finns en hunger på marknaden att fylla när det gäller konsumtion av 

artiklar kopplade till surfkulturen. Vi trodde först att marknaden i Varberg endast hade ett 

behov  av  en  surfingbutik  som endast  inriktade  sig  till  kläder  och  accessoarer.  Efter  vår 

undersökning visade det sig att majoriteten av respondenterna var mycket tveksamma till att 

butiken  endast  skulle  erbjuda detta  sortiment.  Vi insåg då att  utrustning kan vara väldigt 

viktigt att ha i butiken då detta lockar kunder till butiken. Även att vara nere på stranden och 

hålla i kurser, visa upp sig och umgås med folket har visat sig vara positivt för andra aktörer 

på marknaden. Detta var något som överraskade oss och fick oss att ändra uppfattning om hur 

en butik ska forma sitt erbjudande. Vi tror att genom att synas på detta sätt som de andra 

aktörerna har gjort, kommer vi att kunna skapa relationer och förtroende till konsumenterna. 

Gällande själva butiksutformningen har vi kommit underfund med att helhetsupplevelsen i en 

butik  av  detta  koncept  är  extremt  viktigt.  Butiken  behöver  förmedla  ett  upplevelserum i 

surfanda vilket  de nuvarande aktörerna inte  gjort  till  fullo.  Detta  ger  en näringsidkare en 

möjlighet  till  att  använda butiksmiljön som konkurrensmedel.  Vidare kan butiken vara en 

plats  där  folk kan träffas och umgås.  Ett  bra första  intryck  av butiken är av stor vikt  då 

förväntningar  byggs  upp  om  en  viss  butiksatmosfär  som  ska  matcha  kulturen.  Många 

konsumenter skapar sig också sin uppfattning om butiken vid första besöket. Uppfylls inte 

dessa förväntningar finns det risk att intrycket ej blir bestående. Detta gällde även personalen 

då  vi  anser  att  dessa  bör  vara  kopplade  till  kulturen  och  ge  konsumenten  i  bra 

helhetsupplevelse  i  butiken.  Läget  på  butiken  var  betydelsefullt,  då  den  bör  ligga 

lättillgängligt  för konsumenterna,  alltså  i stadskärnan. Dock finns det en stor risk med att 

etablera  en  surfbutik  i  Varberg.  Detta  för  att  surfing  är  så  pass  säsongsbetonat  och  att 

konsumtionen av artiklar som kretsar kring till kulturen inte konsumeras i samma utsträckning 

under vinterhalvåret. 

 Respondenterna i undersökningen ansåg även att nuvarande varumärken på marknaden var 

för dyra vilket ger en näringsidkare möjligheter att introducera nya varumärken på marknaden 



till lägre priser. Dock tvivlar vi på att det framgångsrikt att endast tillhandahålla varumärken i 

lägre prisklasser då vi och många anser att surfare är mycket måna om sitt utseende. Vi tror 

att referensgrupper är väldigt påtagliga i denna kultur och att många kulturtillhöriga strävar 

efter att vara den stereotypa ”surfaren”. Det är även en risk att erbjuda konsumenterna kläder 

till  en lägre prisklass då bruttomarginalen med all sannolikhet blir lidande. Att etablera en 

butik som erbjuder samma märken som de två nuvarande aktörerna är inte aktuellt då en av 

butikerna har ensamrätt på tre av de största varumärkena på den svenska marknaden. Dock 

kan butiken använda sig av andra kända varumärken så som Santa Cruz och O’Neill. 

Vi  är  övertygade  om  att  Varberg  skulle  förstärka  sitt  varumärke  som  surfstad  om  fler 

surfbutiker etableras i staden.  

6 Reflektioner
I detta avsnitt kommer vi att reflektera över uppsatsens gång och hur resultatet har visat sig 

bli.

Inför detta arbete hade vi en stor fokusering på surfingkulturen som existerade i Varberg. Vi 

ansåg inte att uppsatsen skulle komma att vara väsentligt för sportkulturer som existerade på 

andra orter. Under arbetets gång kom vi underfund med att detta inte skulle ha blivit lika 

intressant och användbart om vi endast inriktat oss på etableringar i Varberg. Arbetet har i 

slutändan blivit mycket tillfredställande för oss och vi är mycket nöjda över resultatet. 

När vi började undersökningen till denna uppsats insåg vi inte hur svårt det skulle komma att 

bli att samordna respondenter till en och samma fokusgrupp. Dock lyckades vi samla ihop en 

fokusgrupp med individer som var löst kopplade till kulturen. Vi var måna om att hitta rätt 

respondenter,  detta  för  att  resultaten  från  undersökningen skulle  bli  tillförlitliga.  Vidare  i 

undersökningen intervjuade vi ett antal personer via telefon och öga mot öga vilket fungerade, 

enligt oss, bättre än fokusgruppen. Respondenterna var positiva till idén vilket underlättade 

intervjuerna, då de var väldigt engagerade. Det var väldigt intressant att de aktiva utövarna 

hade väldigt olika koppling till kulturen men så lika åsikter. 

Något som var lite klurigt i arbetets gång var att hitta teori som var aktuellt för vårt specifika 

ämne. Mycket litteratur behandlade olika ämnen väldigt separat och mycket tid gick åt på att 

plocka ut det som var väsentligt för vårt ämne. Dock anser vi att de teorier vi har fått fram har 

varit till stor nytta då vi har kunnat koppla samman teorierna till resultatet på ett, enligt oss, 

mycket tillfredställande sätt. Resultatet av undersökningen blev inte alls som vi hade förväntat 



oss vilket är intressant då vi från början var ganska säkra på att Varberg inte behövde en till 

butik som sålde utrustning. Vi hade heller inte heller en tanke på att butiken skulle, enligt 

respondenterna, behöva erbjuda kursverksamhet för att vara intressanta för dem. Vi tror dock 

att detta kan vara ett mycket bra marknadsföringsknep för att synas på marknaden. En annan 

faktor som spelar stor roll  i  en etablering av detta butikskoncept är upplevelserummet.  Vi 

anser att det är viktigt för upplevelserummet att dra nytta av upplevelseområdet som uppstått i 

orten. Detta tror vi kan leda till ökad attraktion och större chans för den potentiella butiken att 

lyckas på marknaden.  
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Bilaga 1, ledfrågor till fokusgruppsintervju

Öppningsfråga

• Det har uppstått en kultur kring surfing i Varberg, vad har ni för koppling till denna?

Introduktionsfråga

• Hur tror ni att en sådan här kultur växt fram?
• Vad är er inställning till denna kultur?
• Hur stor vikt lägger ni på att ingå i denna kultur?

Övergångsfrågor

• Bär du kläder med surfstil även när du inte aktivt utövar sporten?
• Har kulturen påverkat ert val av kläder?
• Hur stort intresse har ni av detta mode?
• Vad eller vilka i er omgivning påverkar er att handla dessa kläder? (familj, vänner, 

media etc.)
• I hur stor utsträckning använder ni er av dessa produkter?
• Hur stor är er köplust till dessa produkter? 

o Hur ofta skulle ni handla/handlar ni?
o Varierar er köplust över året och vart ni befinner er?

• Hur mycket pengar lägger ni på kläder och accessoarer över lag i månaden? 
• Hur lättillgängliga anser ni att de produkter är som är kopplade till kulturen?  (Anser 

ni att det finns tillräckligt med butiker?)
• Åker du till andra städer för att mätta konsumtionsbehovet?
• Vad under en butiksvistelse påverkar er positivt när ni handlar surfkläder? (personal, 

interiör, exteriör etc.)
• Vad under en butiksvistelse påverkar er negativt när ni handlar surfkläder?

Nyckelfrågor

• I vissa städer existerar olika sportutövningskulturer, tex Sälen och Varberg. Hur ser er 
köplust ut när ni besöker sådana orter? 

• Vilka substitut finns det till denna typ av butik? (Var skulle ni hellre spendera era 
pengar? (Resa, Fest, H&M, Elektronik etc.)

• Köper ni kläder över internet? Isf hur ofta? För hur mycket? Varför?
• Hur är er inställning till att det skulle öppna en butik i Varberg som säljer 

kompletterande varor till sportutövningskulturen? (kläder, accessoarer, stickers, skor 
etc.)  

• Hur vill ni att sortimentet skulle se ut i en sådan butik? 
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o Räcker det att butiken tillhandahåller kläder, eller skulle du exempelvis även 
vilja kunna handla utrustning?

• Hur vill du att butiken skulle se ut?
• Hur ska personalen och servicen vara?
• Hur ofta tror du att du skulle besöka butiken? (för dem som bor i Varberg)
• Hur ofta tror du att du skulle besöka butiken? (för dem som ej bor i Varberg)
• Ni som ej bor i Varberg: Skulle ni besöka butiken vid andra tillfällen än då ni är i 

Varberg för att surfa?

Avslutande frågor

• Hur skulle konsumtionen av dessa produkter förändras om det fanns en butik med 
detta utbud?

• Hur ofta tror ni att ni skulle besöka butiken?

Sida 2 av 58



Bilaga 2, frågor till telefonintervju

Telefonintervjufrågor angående förutsättningarna för en surfbutik i Varberg.

1. Hur pass aktiv är du inom surfing? Hur ofta surfar du?

2. Hur ofta surfar du i Varberg?

3. Hur identifierar du dig till surfingkulturen, utöver det att faktiskt utövar sporten?

4. Vad är din inställning till kulturen?

5. Av hur stor vikt är det för dig att tillhöra kulturen?

6. Hur lättillgängliga är produkter som är kopplade till kulturen anser du? (Anser du att 
det finns tillräckligt med butiker?)

7. Hur stort intresse har du av mode som tillhör surfkulturen?

8. Har denna kultur påverkat ditt val av klädstil?

9. Hur mycket påverkar din omgivning dig att handla? (familj, vänner, media etc.)

10. I hur stor utsträckning använder du dig av produkter tillhörande surfkulturen i form av 
kläder och accessoarer?

11. Hur stor är din konsumtion av dessa produkter? (hur ofta skulle du handla/handlar 
du?)

12. Hur mycket pengar lägger du på surfkläder och accessoarer i månaden? 

13. Förändras er konsumtion av dessa produkter beroende på årstid? (Hur ser den ut på 
sommaren/vintern?) 

14. Brukar du handla surfinggrejer när du besöker Varberg eller andra surfingorter? Vad 
handlar du då? Vad skulle du vilja handla då?

15. Vad under en butiksvistelse påverkar er positivt? (personal, lokal, provrum, belysning, 
musik, dekorationer etc.)

16. I vissa städer existerar olika sportutövningskulturer, tex Sälen (skidåkning) och 
Varberg (surfing). Hur ser er köplust ut när du besöker sådana orter? Ökar din köpvilja 
till kläder på en sådan plats?

17. Vilka substitut finns det till denna typ av butik? (Var skulle du annars vilja spendera 
dina pengar? (Resa, Fest, H&M, Elektronik etc.)
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18. Köper du kläder över internet? 

19. Isf hur ofta? 

20. För hur mycket? 

21. Varför?

22. Hur är er inställning till att det skulle öppna en butik i Varberg som säljer 
kompletterande varor till sportutövningskulturen? (kläder, accessoarer, stickers, skor 
etc.)  

23. Hur skulle du vilja att sortimentet såg ut i en sådan butik? 

24. Hur skulle konsumtionen av dessa produkter förändras för dig om det fanns en butik 
med detta utbud? (skulle du köpa dessa produkter oftare?)

25. Hur ofta tror du att du skulle besöka butiken?
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