
 

 

 

 

Helsingborg som modestad– en studie av näringslivets 

modeaktörer som varumärkeskapare  

Mattias Strömberg 

Julia Rippon Götestrand 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare:   

Cecilia Fredriksson          C‐uppsats 

Kristina Bäckström          Vt 2009 

1 

 



2 

 

 

Sammanfattning  

Titel: Helsingborg som modestad– en studie av näringslivets modeaktörer som 

varumärkeskapare. 

Författare: Mattias Strömberg och Julia Rippon Götestrand  

Handledare: Cecilia Fredriksson och Kristina Bäckström  

Nyckelord: Varumärke, samarbete, mode, värde  

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur näringslivets modeaktörer bidrar till att 

skapa varumärket Modestaden Helsingborg.  

Frågeställningar: Hur bidrar modeaktörerna till att utveckla varumärket Modestaden 

Helsingborg? 

• Hur ser modeaktörerna på Helsingborg utifrån ett modeperspektiv? 

• Hur ser samverkan hos marknadens modeaktörer ut? 

• Vad är värdet för modeaktörerna i att skapa varumärket Modestaden Helsingborg? 

Metod: Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer gjorda med butikschefer, butiksägare 
samt centrumledare för Söderpunkten och Väla.  

Resultat: Vi konstaterar att våra respondenter bidrar både medvetet och omedvetet, vare 

sig de vill eller ej, till varumärket Modestaden Helsingborg. Vidare har vi uppmärksammat att 

det finns brister i de samarbeten som finns idag samt att situationen inte kommer förbättras, 

förrän de enskilda modeaktörerna inser det värde, som skapas för dem vid ett utvecklat 

samarbete. I vår uppsats konstaterar vi vidare att de lyckade samarbeten som finns idag är 

ett tecken på att ett samarbete på regional nivå i form av Modestaden Helsingborg skulle 

fungera. Vi visar även på, att det gemensamma arbetet som de enskilda modeaktörerna gör, 

leder till att det totala värdet för dem ökar. Att konsumenternas upplevelse blir större till 

följd av detta totala utbud, vilket leder till en konkurrensfördel mot andra handelplatser. 
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1. Inledning 

”Helsingborg är idag en av landets främsta shoppingstäder” nämns det på Helsingborgs 

Cityförenings hemsida. Författaren Jesper Falkheimer tar även upp detta ämne, då han i sin 

bok Helsinghåla eller Hyperborg skriver att helsingborgare uppfattas som snobbiga, trendiga 

och modemedvetna.(Falkheimer 2008) På den officiella hemsidan för Skåne uppmanas till 

och med läsarna att besöka Helsingborg då modeskribenter har utsett Helsingborg till Skånes 

mesta modestad. (http://www.skane.com/cmarter/cmarter.asp?doc=2862) 

Ovanstående information väckte vårt intresse som författare till denna uppsats. Finns där 

något samarbete, bland modeaktörerna i Helsingborg, som ligger till grund för att staden 

som varumärke uppfattas som en modestad? Hur ser samarbetet mellan aktörerna i så fall 

ut och utnyttjar de till fullo bilden av en modestad? Eller är det aktörernas individuella 

arbete som skapar bilden av Helsingborg som modestad? Falkheimer skriver att näringslivet 

är en av aktörerna som skapar en del av Helsingborgs varumärke.(Falkheimer 2008) Att 

samla ett stort antal aktörer under ett gemensamt begrepp, i detta fall Modestaden 

Helsingborg, är komplext men samtidigt intressant. Detta är något som vi vill undersöka 

närmre.   

 

1.1. Problembeskrivning 

Kommuner och städer arbetar med strategisk platsutveckling för att differentiera sig i 

konkurrensen med andra städer och på så sätt locka till sig nya invånare, turister och 

näringsidkare. Att bygga upp en stads varumärke är också ett sätt att stärka stadens 

utseende, locka företag, turister och nya invånare.(Falkheimer 2008) Inom utbildningen 

Service Management läser man ofta om varumärkesuppbyggande inom företagsvärlden, 

men vi menar att man kanske skulle kunna applicera samma teorier på en stad. Detta skulle i 

så fall innebär att man ser på Modestaden Helsingborg som en stor organisation med samma 

möjlighet till att skapa värde genom sitt varumärke, som ett företag. 

I Falkheimers bok ”Helsinghåla eller hyperborg?” beskriver han hur man skapar varumärket 

Helsingborg, och att en av varumärkesskaparna är näringslivet. Helsingborg är redan känt 

som kulturstad, idrottsstad och matstad.(Falkheimer 2008) I början av vårt uppsatsskrivande 



letade vi efter material om mode i Helsingborg. Vi fann modeutbildningar på Campus 

Helsingborg och Rönnowskaskolan. I Helsingborg finns även lokala designers bland annat i 

butiken RÅH samt modebloggare och personal shoppers. På Dunkers finns även möjlighet att 

ta del av modeutställningar och på Skånes officiella hemsida utnämner man Helsingborg till 

Skånes mesta modestad.  

Med hänvisning till ovanstående information har Helsingborg flera olika moderelaterade 

faktorer kopplade till sig. Dessa faktorer skulle kunna utgöra förutsättningar för Helsingborg 

att stärka sitt varumärke som modestad. Som vi tidigare nämnt så är näringslivet en av de 

aktörer som bidrar till Helsingborgs varumärke. Näringslivet i sin tur består av ett antal olika 

aktörer, vars skillnader sinsemellan består både i storlek samt intressen. Vi har valt att 

fokusera på de som arbetar med försäljning av modekläder. Fortsättningsvis benämner vi 

dessa i uppsatsen för modeaktörer. Falkheimer konstaterar att ”starka varumärken erbjuder 

särskilda fördelar och en gemenskap som människor vill vara en del av.”(Falkheimer 2008 s. 

26) Enligt detta påstående borde modeaktörerna i Helsingborg vara intresserade av att bidra 

till Modestaden Helsingborg som varumärke. I nedanstående modell, figur 1, vilket vi valt att 

kalla ”Varumärket Modestaden Helsingborg”, illustrerar vi att Helsingborgs varumärke 

utifrån ett modeperspektiv består av ett stort antal aktörers enskilda arbete. 

 

Figur 1: Varumärket Modestaden Helsingborg. 
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1.2. Syfte 
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Syftet med uppsatsen är att undersöka hur näringslivets modeaktörer bidrar till att skapa 

varumärket Modestaden Helsingborg.  

1.3. Frågeställningar 

Hur bidrar näringslivet till att utveckla varumärket Modestaden Helsingborg? 

• Hur ser modeaktörerna på Helsingborg utifrån ett modeperspektiv? 

• Hur ser samverkan hos marknadens modeaktörer ut? 

• Vad är värdet för modeaktörerna i att skapa varumärket Modestaden Helsingborg? 

 

1.4. Avgränsningar  

När man talar om varumärkesskapare i Helsingborg finns det ett stort antal aktörer som 

påverkar det totala varumärket.(Falkheimer 2008) Utifrån Falkheimers teori är det många 

aktörer som påverkar och vi har varit tvungna att avgränsa oss. Vi har valt att fokusera på 

modebutikerna i Helsingborg och dess arbete som varumärkesskapare. Vår uppsats grundar 

sig därmed på modeaktörerna och teoretikernas utgångspunkt. På grund av begränsad tid 

har vi medvetet valt att exkludera kundernas perspektiv, vilket betyder att imagen av 

Modestaden Helsingborg inte kommer att studeras. Med denna fokusering, blir vår uppsats 

smalare och mer djupgående istället för bred och ytlig.  

I nedanstående modell, figur 2, vilket vi kallar för ”en stads varumärkesbyggare” förtydligar 

vi att en stads varumärke består av ett stort antal aktörers arbete. Som Falkheimer nämner 

är det dessa enskilda aktörers arbete sammantaget som skapar stadens varumärke. Vi har i 

vår uppsats valt att enbart fokusera på modeaktörerna. 



 

Figur 2: En stads varumärkesbyggare. 

1.5. Disposition 

Kapitel 2: I den metodologiska delen framlägger vi vårt tillvägagångssätt när det gäller 

insamling av både teori och empiri kring vårt ämne.  

 

Kapitel 3: I den teoretiska delen behandlar vi begreppen mode, varumärke samt samarbete 

och värdeskapande. 

 

Kapitel 4: I detta kapitel presenterar vi vårt empiriska material som erhållits från våra 

intervjuer med personer som arbetar med modeförsäljning i Helsingborgs näringsliv. Vi 

sammanställer de olika respondenternas svar rörande deras definitioner av mode och 

Helsingborg utifrån ett modeperspektiv. Vidare varumärket Helsingborg som modestad, 

samarbete mellan modeaktörerna, samt värdet för modeaktörerna att skapa varumärket 

Modestad Helsingborg. Detta är också vår analytiska del var vi tillför egna tankar och 

resonemang.   

 

Kapitel 5: I den avslutande delen framför vi våra slutsatser rörande hur modeaktörerna 

skapar och utvecklar varumärket Modestaden Helsingborg. Här besvarar vi våra 

frågeställningar samt vårt syfte.  
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Kapitel 6: Källförteckning 
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2. Metod 
2.1. Val av ansats 

Våra frågeställningar bygger på att belysa hur olika aktörer arbetar individuellt, samt det 

samarbete som finns mellan dem. Vi har därför valt att arbeta utifrån ett kvalitativt synsätt 

vad gäller de intervjuer vi genomfört. Att arbeta utifrån ett kvalitativt synsätt innebär att 

man försöker skaffa sig kunskaper om en viss situation. Samt försöker man få djupgående 

insikter om sitt valda ämne.(Kvale 1997) Våra sekundärdata består av beskrivningar av 

Helsingborg som modestad, hämtade via Internet. Vi har även använt oss av undersökningar 

som gjorts av andra än oss själva, rörande varumärket Helsingborg. Dessa bitar blir således 

den kvantitativa delen i vår uppsats. Vi anser, för att kunna belysa vårt syfte på bästa vis, 

behövs en kombination av dels kvalitativa intervjuer, dels kvantitativa sekundärdata. 

 

Det kvalitativa synsättets fördelar är enligt författarna Idar Holme och Bernt Solvang att om 

något är oklart under intervjun så kan den som intervjuar gå tillbaka till detta.(Holme & 

Solvang 1997) Under våra intervjuer uppstod naturliga följdfrågor, dessa frågor kunde vi 

därför få svar på. Dessa frågor frångick vår intervjuguide, men dessa var relevanta för vår 

undersökning. Detta tillvägagångssätt är något som man inte kan göra vid en kvantitativ 

undersökning. En annan fördel med kvalitativ metod är enligt författarna Karl Erik Rosengren 

och Peter Arvidson att forskarna själva måste delta i insamlandet av data på ett sådant sätt 

att man befinner sig i den sociala verklighet som man har för avsikt att studera. Detta 

möjliggör enligt författarna en intuitiv förståelse av data, vilket leder till formandet av 

hypoteser som i det fortsatta insamlandet av data kan bekräftas och stärkas eller justeras. 

Detta leder i sin tur till att man ganska snart kommer till en punkt då ytterligare insamlande 

av data ej behövs då de inte ändrar den teori som man i insamlings‐ och analysprocessen 

kommit fram till.(Rosengren & Arvidson 1992) Enligt Holme & Solvang kan det negativa med 

ett kvalitativt synsätt vara att den intervjuade inte håller sig till ämnet eller ej besvarar de 

frågor som man vill ha svar på. Därför är det viktigt att man har det i åtanke när man utför 

sina intervjuer.(Holme & Solvang 1997) Detta var något som vi under våra intervjuer 

arbetade aktivt med, för att få svar på de frågor som var aktuella för att besvara våra 

frågeställningar och uppfylla vårt syfte med uppsatsen. 
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2.2. Våra fallföretag 

Vila 

Vila ingår i den Danske Bestseller koncernen som har stora varumärken som Vera Moda och 

Jack & Jones. Vilas inriktning kan sammanfattas i deras slogan: ”devoted to creating feminine 

identity.” (http://www.vila.dk)  

JC 

JC startade 1962 och har idag ca 200 butiker i Sverige, Norge och Finland. Företagets stora 

inriktning är jeans till tjejer och killar. (http://www.jc.se) Butiken på Kullagatan i Helsingborg 

är en franchisebutik. Butikerna i Helsingborg, en finns också på Väla, ägs av fem ägare och 

företaget heter Günter Franke AB. (Franke 2009‐05‐07) 

Åhléns 

Företaget Åhléns är en modern detaljhandelskedja som är över 100 år gammal.  

Verksamheten har koncentrerats till fyra affärsområden. Mode, skönhet, hem och media. 

(http://www.ahlens.se) Åhléns i Magnus Stenboks galleria i Helsingborg tillhör 

Åhlénsgruppen, liksom andra butiker som Kicks och Lagerhaus. (Forsberg 2009‐04‐30) 

Sweet and Tender 

Sweet & Tender är en unik herrklädesbutik som öppnade i Helsingborg oktober 2007 på 

Himmelriksgränden 6. (http://www.sweetandtender.com) Den är startad, ägs och drivs av 

Ola Einarsson. (Einarsson 2009‐04‐30) 

Store 

Ulrika Nimmesten Borg äger modebutiken Store som ligger på Kullagatan 31. Hon startade 

butiken 2005 och inriktningen är kläder och skor, smycken och accessoarer till damer och 

tjejer. (Nimmesten Borg 2009‐05‐06) 

Söderpunkten 

Söderpunkten är en galleria med 15 butiker som finns i de södra delarna av Helsingborg. Den 

är mestadels en modegalleria. (Hedberg 2009‐05‐05) 
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Väla 

Väla Centrum, som ligger på området Väla i Helsingborg, är ett shoppingcenter med 110 

butiker på 47 000 kvadratmeter. (http://www.vala.com) Centret ägs av Diligentia AB. 

(Nordström 2009‐05‐25) 

 

2.2.1. Empiriskt material 

Vårt empiriska material består av sekundärmaterial från tidningar, företagsinformation och 

Internet. Men det som främst ligger till grund för vårt empiriska material är de intervjuer 

som vi utfört. Utifrån detta empiriska material, kopplat till våra valda teorier besvara vi våra 

frågeställningar. Vårt empiriska material består av ett antal modeaktörer som skiljer sig dels 

i storlek, dels hur de samarbetar med andra modeaktörer, och dels hur de arbetar med sitt 

varumärke och sin profilering. Dessa enskilda näringsidkare, är några av dem som 

gemensamt bidrar till Helsingborgs varumärke. 

 

2.2.2. Val av respondenter 

Vi har genomfört intervjuer med sju olika personer med varierande chefsbefattningar, för 

att få mer insikt och förståelse kring hur näringsidkarna bidrar till varumärket Helsingborg. 

Våra respondenter har varit följande: 

 

Butikschefer: 

Jenni Andersson, regionchef syd, Vila 

Niklas Franke, butikschef, JC 

Bim Forsberg, biträdande butikschef, Åhléns   

Butiksägare: 

Ola Einarsson, butiksägare, Sweet and Tender 

Ulrika Nimmersten‐Borg, butiksägare, Store 

Centrumledare: 
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Karolina Hedberg, centrumledare, Söderpunkten 

Ulrika Nordström, marknadsansvarig, Väla 

Efter vi intervjuat dessa personer, har vi skaffat oss en bred uppfattning om det problem 

som vår frågeställning inryms i. Enligt Bryman ska den insamlade informationen komma från 

flera källor, för att man på så vis ska komma så nära den ”rätta” informationen som möjligt. 

En bred teoretisk och empirisk grund skapar vidare enligt författaren en trovärdighet för 

arbetet.(Bryman 2006) Vi har genom vårt val av respondenter samt vår teoretiska 

utgångspunkt arbetat för att skapa denna bredd som i sin tur skapar trovärdighet för 

arbetet.  

 
2.2.3. Intervjuprocessen  

Utifrån de intervjuer vi haft med våra respondenter kommer vi analysera och dra slutsatser 

för att kunna föra en diskussion kring hur näringslivets modeaktörer bidrar till varumärket 

modestad Helsingborg. Vi har utarbetat en intervjuguide som vi använt vid våra intervjuer, 

denna intervjuguide har vi sedan anpassat utifrån våra olika respondenter. Samtidigt 

innehöll den till viss del liknande frågor, detta för att kunna finna skillnader och likheter hos 

våra olika respondenters svar. Enligt författarna Per‐Gunnar Svensson och Bengt Starrin är 

det att utgå från standardiserade frågor, då man utgår från en strukturerad mall istället för 

en icke strukturerad.(Svensson et al. 1996) Vi har på förhand inte vetat hur de olika 

respondenterna arbetar med profilering och varumärke rörande mode, vi har även ingen 

förförståelse kring hur deras arbete och samarbete påverkar Helsingborgs varumärke som en 

modestad. Därför har vi intagit en position för att försöka upptäcka eller identifiera 

företeelser som för oss är okända. Enligt Svensson och Starrin är detta att lägga fokus på det 

kvalitativa framför det kvantitativa. Kvalitativa intervjuer har nämligen för avsikt att beskriva 

eller identifiera det som är okänt.(Svensson et al. 1996) 

 

Steinar Kvales teori rörande de sju stegen i intervjuprocessen har legat till grund för 

tillvägagångssättet för våra intervjuer. Nedan kommer vi förklara de olika stegen samt 

beskriva hur vi valt att arbeta utifrån dessa. 

 
1. Tematisering 
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Kvale menar, att det blir lättare att skriva en korrekt uppsats om man i ett tidigt skede 

formulerar undersökningens syfte samt dess ämne.(Kvale 1997) Vi ansåg det därför viktigt 

för oss att vårt valda ämne, samt formulerade syfte var genomarbetat innan vi fortsatte med 

vårt arbete. Vi har därmed från arbetets start och den tidiga informationsinsamlingen 

arbetat utifrån vårt valda ämne samt vårt syfte.  

 
2. Planering 

Vi valde att intervjua ett antal näringsidkare på Helsingborgs marknad, våra intervjuade 

företag har alla gemensamma nämnaren att de arbetar inom modesegmentet. Vi funderade 

på olika modeaktörer som vi ansåg skulle vara både intressanta och varierande att intervjua 

och valde att kontakta egna företagare, kedjor och shoppingcentrum. Vissa potentiella 

fallföretag besökte vi och andra ringde vi till. Vi förklarade syftet med vår uppsats och 

planerade tid till intervjuer med dem som ville och hade möjlighet att vara med. Våra 

intervjuer har skett i traditionell intervjuform där vi mött våra respondenter i person. Antalet 

intervjuer samt dess tidsåtgång valdes med tanke på den kunskap som vi behövde för att 

kunna besvara våra frågeställningar samt uppfylla vårt syfte med uppsatsen. Tre stycken av 

våra intervjuer har varit av karaktären djupintervju, vilket innebär att dessa har varit av mer 

omfattande slag. Tidsåtgången för dessa har varit runt 1 timme i förhållande till övriga fyra 

intervjuer som tagit runt 30 minuter. Detta steg i intervjuprocessen är den som Kvale 

nämner som allmän planering. I detta skede ska man fördela sina resurser på bästa vis, för 

att få ut den information som ska ligga till grund för att besvara uppsatsens frågeställningar, 

samt uppfylla dess syfte. I detta skede ska man även arbeta med den eftersträvade 

kunskapen som man önskar erhålla i åtanke.(Kvale 1997) 

 
3. Intervju 

I steg tre är det dags att utföra själva intervjun, detta gör man utifrån sin framarbetade 

intervjuguide. Kvale poängterar, att det i detta skede är viktigt att man har ett reflekterande 

förhållningssätt till den kunskap som man eftersöker.(Kvale 1997) Vi har utfört våra 

intervjuer utifrån vår intervjuguide och de framarbetade frågor som den innehöll. Under 

intervjun delade vi upp frågorna vilket gav oss båda möjlighet att vara aktiva. Under 

intervjuernas gång, har dock naturliga följdfrågor uppstått. Dessa har hjälpt oss att på bästa 

möjliga vis erhålla den information som vi eftersökt. 



15 

 

 

 

 

4. Utskrift 

För att tydliggöra vilka personer vi valt att intervju har vi presenterat dem under stycket 

”våra respondenter”. Detta för att visa på vilka typer av personer som vårt empiriska 

material är baserat på. Samtidigt ger detta ett trovärdigare intryck, då våra källor kan 

kontrolleras. Under våra intervjuer använde vi oss av ljudupptagning, parallellt med detta 

förde vi även anteckningar under själva intervjun. Alla intervjuer finns transkriberade, detta 

sammantaget för att stärka trovärdigheten hos vårt empiriska material. Samtidigt har det 

varit en stor fördel för oss som författare att ha intervjuerna inspelade. Då vi haft möjlighet 

att lyssna på intervjuerna flera gånger, och på så vis uppmärksamma information som vi 

missade under själva intervjutillfället.   

 
5. Analys 

En analys ska sammanlänka det insamlade empiriska materialet med de valda teorierna. 

Enligt Kvale är det viktigt att analysen utgår från arbetets valda syfte.(Kvale 1997) Vi har i 

utformandet av frågeställningar samt val av teorier, utgått från vårt syfte att undersöka hur 

näringslivets modeaktörer bidrar till att skapa varumärket Modestad Helsingborg. Detta 

syfte har även legat till grund vid insamlandet av vårt empiriska material. Vi kan således i vår 

analys, där vi ställer vårt insamlade empiriska material mot våra valda teorier, göra en analys 

som knyter an till vårt syfte. 

 
6. Verifiering 

När man kommit så här pass långt i intervjuprocessen är det enligt Kvale dags att se huruvida 

man har undersökt det som man hade för avsikt att undersöka. Det insamlade materialet 

från intervjuerna bedöms utifrån reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.(Kvale 1997) 

Dessa punkter har vi valt att presentera under stycket källkritik, detta då vi anser de vara av 

så pass stor vikt att de förtjänar ett eget stycke. Vi anser att våra intervjuer kan generaliseras 

och håller reliabilitet och validitet. 

 
7. Rapportering 
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I detta sista skede återstår att rapportera vad man i sin undersökning kommit fram till, samt 

redogöra för val av metoder. Det är i detta skede som själva rapporteringen av uppsatsen 

ska påbörjas. Vetenskapliga och etiska kriterier ställer krav på hur arbetet ska utformas. När 

väl alla ovanstående steg är genomförda, ska det utmynna i en läsbar produkt. Kvale menar 

vidare att rapporteringen kan liknas vid en historia som på bästa vis ska återberättas för 

läsaren.  

 

2.3. Källkritik 

Källkritik är något som är viktigt vid insamlandet av material till en uppsats. När man talar 

om källkritik använder man sig av begreppen reliabilitet, validitet och relevans. Medan 

reliabilitet syftar till om informationen är korrekt mätt så syftar validitet till hur väl man mätt 

det man haft för avsikt att mäta. Reliabiliteten anger tillförlitligheten i mätningen, resultatet 

skall vara detsamma vid upprepade mätningar.(Eriksson et al. 1997) Detsamma menar 

Bryman då han poängterar att reliabilitet ger sig uttryck i om resultatet av en undersökning 

hade blivit densamma om den hade gjorts om på nytt.(Bryman 2006) Då vi har utfört 

intervjuer är det möjligt att vi fått andra resultat om vi utfört intervjuerna på nytt idag. Olika 

omständigheter kan påverka respondenternas svar, detta kan vara erfarenheter hos dem 

eller nyfunnen information. Vi har dock gjort bedömningen att vårt insamlade empiriska 

material håller en hög reliabilitet. Vi har utgått från den information som våra respondenter 

kunnat ge när intervjuerna utfördes, huruvida de vid ett senare tillfälle hade gett ett 

annorlunda svar är för oss oväsentligt i detta skede.   

 

Vi har under och efter insamlandet av vårt material från intervjuerna valt bort en del av den 

insamlade informationen. Denna information har vi ansett vara irrelevant för vårt arbete och 

vi har därför valt att inte använda oss av den. Vi har därmed enbart använt oss av 

information som vi anser vara relevant för att besvara våra frågeställningar samt uppfylla 

vårt syfte. Bryman menar att svårigheten ligger i att författarna riskerar att göra en felaktig 

bedömning av vad som är relevant eller ej, på så vis kan viktig information gå 

förlorad.(Bryman 2006) Eftersom alla våra intervjuer finns både som ljudupptagning och 

transkriberade, har vi haft goda möjligheter att gå tillbaka och kontrollera om visst material 

är relevant eller ej. 
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Som vi tidigare nämnt är validitet ett uttryck för om informationen man har samlat in är 

korrekt i förhållande till vad man har för avsikt att analyser.(Eriksson et al. 1997) Det vi haft 

för avsikt att analysera är hur de enskilda modeaktörerna påverkar Helsingborgs varumärke 

med hänsyn till just mode. Vi anser vår information valid då vi har utfört intervjuer med 

personer som har den information som vi vill undersöka. Enligt Holme och Solvang är ens 

möjligheter att erhålla valid information större om man utför kvalitativa intervjuer. 

Problemet kan dock bli om ens respondenter agerar på ett vis och ger svar som den tror 

författaren förväntar sig. Respondenten kan därmed ge svar som den annars inte skulle 

gjort.(Holme & Solvang 1997) Detta är något som vi varit uppmärksammade på under 

utförandet av våra intervjuer, samtidigt är det något som är svårt att komma ifrån. Vilket 

innebär att vi tagit hänsyn till detta i bedömningen av vårt insamlade material. 

 
2.4. Val av teori 

Vårt arbete behandlar varumärke och det värde som skapas för aktörer med starka sådana. 

Vidare behandlar vi hur samarbeten kan leda till starka varumärken och hur det i sin tur kan 

skapa värde för aktörerna. Det blir därför viktigt för oss att använda oss av teorier som berör 

både varumärke, samarbete och värde då dessa hänger ihop med varandra. Varumärke som 

begrepp utifrån ett teoretiskt perspektiv blir intressant för oss både som ett begrepp för den 

enskilda aktören men även mer som ett överhängande begrepp för ett gemensamt antal 

aktörer. Vi har därför valt teorier som ger oss kunskap om båda dessa aspekter. Då vi valt att 

fokusera på modeaktörer så blir begreppet mode även intressant för oss. Detta då mode 

påverkar den verklighet som våra aktörer agerar i och förhåller sig till. Därför har även 

teorier rörande vad mode är innefattats i denna uppsats. 
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3. Teori 

3.1. Mode 

3.1.1. Definitionen av mode 

”Mode är status, samhällsklass och social tillhörighet. Modet reflekteras eller uppstår ur 

människors livssituation och levnadsförhållanden. Det påverkas av ekonomiska, politiska och 

sociala strömningar.”(Hedén & McAndrew 2005, Inledning) Med denna förklaring ser man 

hur bred och mångtydigt mode är. Mode har studerats inom flera olika akademiska 

discipliner de senaste åren och det finns många olika definitioner av begreppet. Sociologen 

Yuniya Kawamura tror att anledningen till att det finns så många definitioner på mode är för 

att mode har haft många olika betydelser genom historien.(Kawamura 2007) Det som är 

väldigt klart och tydligt är att mode har olika betydelser för olika människor.(Holmberg 2008) 

Även inom forskning har mode ett blandat rykte. Ibland firad, men mode är ofta avvisad som 

ytlig och oviktig. Då modets roll i byggandet av identitet, i konsumentkultur och global 

handel har blivit allt viktigare har också dess akademiska uppmärksamhet ökat.(Bardzell et al 

2009) Trots all forskning och alla idéer kring mode är det svårt att hitta en definition av 

mode.  

 

3.1.2. Modesystemet och diffusionsteori 

När ett plagg framställts av modeproducenter, som designern och andra agenter som är en 

del av produktionen, ska plaggen genomgå en process som gör det till mode. Detta innebär 

att plaggen ska passera en rad institutioner innan dem når kunderna som Kawamura kallar 

för väktare. Kawamura skriver att ”länken mellan produktion och distribution av kläder och 

spridning av mode som idé är de två sidornas ömsesidiga beroende.” Försäljare av mode är 

enligt Kawamura en typ av diffusionsagent i modesystemet.(Kawamura 2007 s. 117) 

Diffusionsteori handlar om hur och varför konsumenter konsumerar kläder, och vi har valt 

att använda denna teori från ”modeförsäljarens” perspektiv. Modediffusion innebär 

spridning och anammelse av mode i och igenom sociala system genom faktorer som formell 

kommunikation genom massmedia, personlig kommunikation mellan dem som har 

anammat en nyhet till dem som kan tänka sig att anamma den. Övertalande påverkan 
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genom konsumententstyrande personer och andra pådrivande krafter, samt kommunikation 

av nyheten vidareförd från ett socialt system till ett annat. Beklädnadsföretag behövs i 

processen för att de samarbetar med modeproducenterna.  Kommunikation är den 

viktigaste delen, då det är spridning av ett budskap i ett socialt system. Nylanserade kläder 

eller klädstilar måste legitimeras som mode för att bli accepterade.(Kawamura 2007) 

Ledarfigurer kan fungera som en legitimeringsmetod och därför spelas också en viktig del av 

diffusionsteorin av de individer som människor anammar. I dagens samhälle så är det ofta 

”kändisar” som fungera som ledarfigurer. 

En diffusionsmodell som har tillämpats på mode är Georg Simmel's trickle‐down teori. 

Simmel var tidig modeteoretiker som skrev boken Philosophie der Mode år 1905. Han 

kopplade mode till sociala fenomen och gjorde också skillnad mellan mode och kläder. 

(Holmberg 2008) Simmel förklarade Trickle‐down processen – att mode föds bland de övre 

klasserna och att det endast är något som dessa utövar. De lägre klasserna kopierar sen de 

övre klassernas stil, snarast möjligt. Han ansåg att mode skapades genom denna 

nedåtriktning.(Jagose 2003) Som ett imitationsbegrepp som grund. Flödesriktning från högre 

till lägre klass och social nivå.  

Pressens modereportage, tv och radio spelar en viktig roll för modediffusion. Designers 

etcetera får uppmärksamhet, vilket leder till bekräftelse och plattform för diffusion. ”Kläder 

säljs genom kampanjer” skriver Kawamura.(Kawamura 2007 s. 133) På så sätt är 

modevisningar och presentation av mode med hjälp av levande modeller, en 

diffusionsstrategi. Liksom reklamkampanjer som har som mål att stimulera ett begär. 

Kawamura kalla den här typen av reklam for modepropaganda.(Kawamura 2007) 
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3.2. Varumärke  

3.2.1. Bakgrund och mening 

De första varumärkena skapades för hundra år sedan, men under det sena 1900‐talet har 

varumärkesfrågor blivit centrala inom marknadsföring.(Grönroos 2004) De första moderna 

varumärkena skapades för kommersiella produkter och handlade mest om ett namn, logotyp 

och form.(Falkheimer 2008) Saker som ett namn, en term, ett tecken, en symbol eller ett 

annat kännetecken bidrar till ett varumärke.(Grönroos 2004) Idag är varumärken betydligt 

mer omfattande. Produkter, tjänster, företag, enskilda personer och även platser kan utgöra 

varumärken.(Falkheimer 2008) Grönroos anser att kunden också är en viktig del till 

ovanstående. ”Ett varumärke utvecklas i kundernas medvetande som ett resultat av 

upprepade upplevelser av kontakt med varumärket.”(Grönroos 2004  s. 329) Varumärken är 

en helhetssyn som handlar om allt ifrån logotyper, slogans och all marknadsföring. Men även 

människorna som del av varumärkeskonceptet och hur de kommunicerar blir en del av 

varumärket. Det är inte mycket som skiljer en stads varumärke från det av en tjänst eller 

produkt.(Falkheimer 2008) Man kan säga att: ”Varumärkets mest fundamentala roll är att 

särskilja produkter och tjänster från varandra så att konsumenterna vet vad de 

köper.”(Håkansson 2008 s. 38) Varumärken förvärvar olika former av materiella och 

immateriella attribut.(Murphy 1990) Samtidigt poängterar Grönroos att ”Varumärket som 

begrepp är alltid en image.”(Grönroos 2004 s. 317 )  

Varumärket utgör värde, ju fler kunder som anser ett varumärke som värdefullt, desto större 

försäljning kan man förvänta sig.”Kapitalet uppkommer när kunden är förtrogen med märket 

och har fördelaktiga, starka och unika varumärkesassociationer i sitt minne.”(Grönroos 2004 

s. 321) Världen förändras snabbt och konkurrensen ökar, man måste särskilja och 

positionera sig. Städer konkurrerar om företag, invånare och turister vilket ger resurser till 

att värna om välfärdssystemet.(Falkheimer 2008) 

”Starka varumärken erbjuder särskilda fördelar och en gemenskap som människor vill vara 

en del av.”(Falkheimer 2008 s. 26) Varumärken har blivit synonymt med att finnas till, och 

behovet av att göra sig synlig och uttrycka en identitet gäller för personer och 

företag.(Holmberg & Wiman 2002) 
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Om man fokusera på varumärket Helsingborg, kan man komma till slutsatsen att det inte 

bara finns en bild av Helsingborg, det vill säga inte bara ett varumärke. Helsingborg har 

många olika bilder och etablerade profiler, som vi har nämnt tidigare. Om man läser 

broschyren ”Destination Helsingborg” ser man snabbt att Helsingborg har utvecklat 

varumärken som matstad och kulturstad.(Falkheimer 2008) Enligt webbsidan Skane.se, 

anses Helsingborg också vara en modestad. Thufvesson, till exempel, poängterar att 

Helsingborg är hem för profilbutiken Stenströms.(Thufvesson 2006) Stenströms, som är en 

av Sveriges ledande tillverkare av skjortor, startade 1883 på Stortorget, och finns kvar där än 

idag.(The city of Helsingborg) Falkheimer nämner också att varumärket Tretorn som ingår i 

den globala Pumakoncernen finns här.(Falkheimer 2008) 

 

3.2.2. Varumärkesskapande 

Grönroos nämner att ”ett varumärke är den identitet som en marknadsförare vill skapa för 

en vara eller en tjänst.”(Grönroos 2004 s. 317) Falkheimer nämner att varumärken är 

immateriella värden som skapas genom relationer och kommunikation.(Falkheimer 2008) Så 

vad är viktigt att tänka på när man försöker skapa eller stärka ett varumärke? 

Varumärkesbyggande är en del av vardagen, inte enskilda kampanjer.(Håkansson 2008) 

Starka, etablerade varumärken bygger på en tydlig idé, ett löfte som köparen förväntar sig 

att få. Sviker säljaren sitt löfte kan det bli problem.(Håkansson 2008) Som Falkheimer säger: 

”Starka varumärken kan inte byggas på luftslott.”(Falkheimer 2008 s. 21) 

Varumärkesskapande är baserad på en vision, ett gemensamt mål, man arbetar långsiktigt 

för att uppnå dessa.(Fyall och Garrod 2005) Vid varumärkesbyggande måste alla 

marknadsförare vara överens om budskapet.(Thufvesson 2006) Detta planerade 

varumärkesbyggande leder till en långsiktig konkurrensfördel.(Håkansson 2008) Grönroos 

konstaterar att en lokal enhet inte kan undgå att påverkas av profilen hos den större 

organisation som den tillhör.(Grönroos 2004) Ett företag/organisation kan inte existera utan 

att lämna avtryck på sin omgivning, så varumärkesbyggande är en oundviklig process. 

Varumärket byggs även utan kontroll och planering. Varumärket måste bygga på en central 

idé, men är inte begränsat till ett ord. Utan den är relaterad till associationer, emotionella 

värden, till dess sammanhang och de är subjektiva.(Håkansson 2008) 
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Grönroos anser att termen varumärkesuppbyggnad är fel, han anser att det ska heta 

varumärkesutveckling istället. Eftersom varumärkesuppbyggnad låter som något man kan 

bygga utan att kunden är en del av processen. ”Ett varumärke är inte något som först skapas 

och sedan upplevs av kunderna. Istället är varje steg i varumärkets utvecklingsprocess, varje 

varumärkesbudskap, något som kunderna upplever separat och som tillsammans blir 

varumärkets image, märkesprofilen, ofta bara kallat varumärket.”(Grönroos 2004 s. 317) 

Varumärkesutveckling grundar sig på processor som formar varumärken för fysiska varor och 

marknadskommunikationen som Tv, tidningar, direktreklam och Internet.(Grönroos 2008) 

Det är viktigt att se kunden och den oplanerade marknadskommunikationen som en del av 

varumärkesutvecklingen för icke‐varor och tjänster. Ett varumärke är vad kunden anser att 

det är, det är deras uppfattning som gäller. Kunden har alltid ”rätt”. Håkansson nämner att 

det är viktigt att arbeta med kunderna när man bygger sitt varumärke.(Håkansson 2008) 

Grönroos tar det ett steg längre och menar att kunden själv kan bli en duktig 

marknadsförare.(Grönroos 2004) 

 

”Att bygga ett varumärke innebär att du kopplar en distinkt uppfattning, ett löfte, till ditt 

namn och din logotyp, det vill säga till ditt trademark.” (Håkansson 2008 s. 37) Processen 

gäller för etablering av alla symboler. En symbol är användbar om den snabbt kommunicerar 

till de berörda. Detta innebär att den ska var lätt att känna igen och tolka. För att vara 

igenkännbar måste formen vara någorlunda konsistent över tid, inga drastiska ändringar. 

Innebörden ska också vara konstant, annars blir tolkningen problematisk. ”I grund och 

botten fungerar det som ett tyst avtal mellan utfärdaren och användarna.”(Håkansson 2008 

s. 38) Initiering av varumärkesstrategier bör drivas av ledningen, medan implementering och 

genomförandet inkluderar alla anställda. Detta kräver aktivt och kontinuerligt 

arbete.(Håkansson 2008)  

 

Staden Helsingborg som varumärke skapas av en mängd olika aktörer, det vill säga 

varumärkesskapare. Varumärkesskapare som kommunen, medborgare, media och 

näringslivet har stor betydelse och bidrar på olika sätt till att skapa ett varumärke. 

Näringslivet, som vi har valt att studera, är allt från småbutiker till storföretag. Dessa företag 

har formella och informella kontakter runt om i Sverige och möjligtvis runt om i världen. 
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Med bra associationer om Helsingborg, så finns det stor potentiell kraft för 

varumärksskapande.(Falkheimer 2008) 

 

3.2.3. Profilering 

Svenska Akademins ordlistas definition för profil är följande: att framställa sig eller framstå 

med särpräglade drag. 

Profilering handlar om att, med en plan, skapa en bild av ett företag eller organisation. 

Profilering är en del av utvecklandet av varumärket. Det långsiktiga målet med profilering, är 

att man tydligt positionerar sitt företag och sitt varumärke, det vill säga skapar en 

image.(Magnusson och Forssblad 2003) I marknader där det finns konkurrens måste ett 

företag profilera sin verksamhet, framhäva det unika. Det unika generera en image, det vill 

säga en slags bild.(Stensson, 2002) Man kan säga att profileringsarbete därför handlar om att 

differentiera sig och den externa kommunikationen ur ett sändarperspektiv, där värderingar 

och motiv förmedlas till mottagaren.  

För att lyckas med god företagsprofilering måste ett företag känna till sin identitet, sin profil 

och sin image, alla delar hänger samman. Det krävs att företag är medvetna om vem de är, 

vad de står för och hur de uppfattas av kunder och andra människor för att kunna profilera 

sig på rätt sätt och sända ut rätt signaler till omvärlden. Effektiv profilering kräver även 

samordning av såväl aktiviteter som intressenter.(Falkheimer 2008) Det långsiktiga målet 

med profilering är att man tydligt positionerar sitt varumärke, företag, organisation eller 

stad, detta bidrar till att skapa image.(Magnusson och Forsblad 2003) 
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3.3. Samarbete och värdeskapande  

3.3.1. Samarbete 

En definition av begreppet samarbete är när två verksamheter närmar varandra för att öka 

konkurrenskraften hos båda parter. Vanliga aktiviteter vid ett samarbete är att lära av 

varandra, dela resurser och information och kommunicera öppet för att utveckla 

samarbetet.(Wikström & Normann 1992) Vårt fokus inom teori av samarbete och 

värdeskapande kommer att ligga på hur värde skapas för aktörerna i ett nätverk, dels genom 

relationerna och interaktionerna mellan aktörer, dels genom ett medlemskap. Nätverk och 

samarbete kan bildas vertikalt och horisontellt. Med nätverk i vår teori så menar vi företag 

som samarbetar vertikalt.(Fyall & Garrod 2005) Grönroos anser att värde skapas genom 

relationer.(Grönroos 2004) Wikström och Norman diskutera hur värde kan skapas i ett 

samspel mellan aktörerna i ett nätverk. Genom att aktörerna samarbetar kan ett högre 

värde nås än vad varje enskild aktör skulle kunna uppnå. (Wikström & Normann 1992) Detta 

innebär att en verksamhet kan göra ett strategiskt val att delta i ett samarbete med andra 

verksamheter som kan gynna företaget och skapa värde. 

 

3.3.2. Värdeskapande 

Begreppet värdeskapande har ingen tydlig definition utan ett flertal teoretiker har olika syn 

på vad begreppet är. Vissa teoretiker anser att värde är ett individuellt och subjektiv begrepp 

det vill säga att individer uppfattar värde olika.(Dennis 2000) Enligt Wikström och Normann, 

kan värde skapas på olika sätt, till exempel, genom att erbjuda kunderna någon produkt eller 

att hitta nya sätt att samarbeta med sina kunder eller aktörer för att kunna erbjuda bättre 

erbjudande.(Wikström & Normann 1992)  

En av tidens mest omtalade ekonomer, Adam Smith (1723‐90), ansåg att värde är av ett 

ekonomiskt slag. Han menade att värde är summan av de aktiviteter och resurser som 

utmynnar i en produkt.(Wikström & Normann 1992) Senare introducerade Michael Porter 

värdekedjan i sin bok Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance 

(1985) för att fördjupa sig i hur företag skapar värde genom sina aktiviteter.(Wikström & 

Normann 1992) 
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3.3.3. Vad krävs för ett lyckat samarbete? 

Enligt Cheryl Dennis finns det fyra underbyggande grundsatser att beakta om ett nätverk ska 

kunna ha ett optimalt samarbete. Först kommer tillit, som baseras på tidigare upplevelser. 

Det andra är lojalitet, som anses vara grunden för att två företag ska kunna bygga en 

långsiktig relation. Det tredje är enigheten, som är skapad genom gemensamma 

erfarenheter. Den sista grundsatsen för ett fungerande samarbete är att aktörerna är 

osjälviska och visar varandra omsorg.(Dennis 2000)  

Dennis menar att aktörerna inte ska prioritera individuell vinning i ett nätverk. Varje företag 

ska bidra till ett gemensamt utbyte som gynnar nätverket, och på så sätt bli alla 

vinnare.(Dennis 2000) 

Enligt Jakki Mohr och Robert Spekman, två andra researchers, så krävs det en tydlig vision 

för ett nätverk att kunna lyckas.(Mohr & Spekman 1994) Medlemmar i ett nätverk utan en 

klar vision skulle snabbt tappa intresse att bygga och bibehålla relationer. Utöver en vision 

nämner Mohr och Spekman fyra andra viktiga nyckelord i ett nätverk. Det första är 

förtroende, som Dennis också nämner.(Dennis 2000) Det andra är engagemang, som skulle 

antyda att alla parter verkligen tror på samarbetet och anser det som värdefullt. Det tredje 

nyckelordet är samordning, som behövs för stabilitet. Det sista är kommunikation, en 

extremt viktigt del som ska vara öppen, ärlig och konkret. Bra kommunikation och problem‐

solving i ett nätverk kan stärka relationerna och leda till ett lyckat nätverk.(Mohr & Spekman 

1994) 

Bengtsson och Kock tycker att nyckeln till värdeskapande i nätverk ligger i aktörernas 

förståelse för hur värde skapas genom deras relationer, som ligger till grund för ett nätverks 

funktion, utveckling och tillväxt. Företagens kollektiva agerande och medverkande ledar till 

en win‐win situation för alla.(Bengtsson & Kock 2000) En värdeskapande faktor är att 

aktörerna kan dra nytta av lärande, det vill säga, erfarenheter och att dela kunskap.(Fyall & 

Garrod 2005) En annan är att aktörerna kan dra nytta av kostnadsreducering, till exempel, 

med gemensam marknadsföring.(Bengtsson & Kock 2000)  

 

 



26 

 

 
3.3.4. Co-opetition 

Ett intressant begrepp är det som kallas co‐opetition, utvecklade av Nalebuff och 

Brandenburger. Begreppet co‐opetition är en väldigt komplex men även förmånlig form av 

relation mellan företag där de både samarbetar och konkurrerar med varandra. Bengtsson 

och Kock anser att företag som konkurrerar med varandra på samma marknad kan 

samarbetar för att åstadkomma gemensamma mål. De menar att även om co‐opetition är 

den mest komplexa relation konkurrenter kan ha, är det samtidigt den mest fördelaktiga. 

Förhållandet är svårt eftersom aktörerna på ena sidan har motstridiga intressen, men på 

andra sidan gemensamma intressen.(Bengtsson & Kock 2000)  

Bengtsson och Kock nämner många fördelar med co‐opetition. De förklarar att genom co‐

opetition kan företag komplettera och förhöja varandra på olika områden, dela kompetens 

och marknadserfarenhet och vinna tid och rykte. Tydliga fördelar kan vara 

kostnadssparande, genom att dela på gemensamma kostnader, och att varje företag kan 

bidra med sin kärnkompetens.(Bengtsson & Kock 2000)  

Co‐opetition lyckas dock inte i alla fall. Att relationen inte fungerar kan bero på dålig 

kommunikation, misstro, att en av parterna inte får ut det som förväntats, att konkurrensen 

tar över eller att målen är svaga/går isär. Framgång med co‐opetition kräver att alla parter 

visar engagemang och att aktörerna arbetar aktivt.(Bengtsson & Kock 2000) 
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4. Empiri och analys 

4.1. Mode 

4.1.1. Mode, vad är det? 

Kawamura framhäver de olika betydelserna historiskt sätt när hon poängterar svårigheterna 

med att definiera mode. Mode har haft olika betydelser vid olika tidpunkter i historien. 

Mode är därmed något som är i förändring. Ulrika Nimmesten Borg ägare till butiken Store 

menar att mode ska kännas rätt i tiden. Både Ola Einarsson ägare till butiken Sweet and 

tender och Jenni Andersson regionchef på Vila poängterar att mode är något som kommer 

och går. Även Ulrika Nordström marknadsansvarig på Väla visar på förändring som en 

definition av mode då hon säger:  

”…mode är väl egentligen det som är, det som gäller för stunden kan man säga, och då innebär inte det 

att alla hunnit skaffa det ännu.” 

Våra intervjuade personer håller med Holmberg i att mode har olika betydelser för 

människor. Karolin Hedberg på Söderpunkten visar på det då hon menar att mode är ”rätt 

kläder till rätt person.” Bim Forsberg biträdande butikschef på Åhléns kopplar det ännu mer 

till det individualistiska och ser mode som starkt kopplat till identitet. Mode är enligt henne 

något som visar på ens personlighet, något som står ut ur mängden, som ett sätt att uttrycka 

sig. Hedén & McAndrew belyser också detta då de ser mode som kopplat till samhällsklass 

och social tillhörighet. Modet reflekteras och uppstår ur människors livssituation och 

levnadsförhållande. Detta resonemang kan kopplas till Bim Forsbergs synsätt att mode 

fungerar som ett uttryckssätt och visar på en människas personlighet. 

Kawamura nämner svårigheten i att definiera mode då begreppet är så brett. Det 

exemplifieras bra i Niklas Frankes, delägare till butiken JC, definition av mode. 

”OJ, mode är väl ett av de mest missbrukade ord som finns tror jag. Eftersom mode är för mig, är det 

Paris och that´s it. Det andra är bara kommersiellt skit som har kommit upp efteråt.” 

Niklas Franke poängterar även vikten av att mode är något som är rätt i tiden och ser på 

mode som en färskvara, eller som han väljer att uttrycka det:  
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”Mode är ju färskvara, det är ju som ett äpple. Om man vill ha ett grönt äpple så vill man ha det i två 

månader, sen vill man ha ett rött, eller vill man ha en apelsin. Man vill inte ha liksom samma jävla äpple i 

tolv år.”  

Sammanfattningsvis kan man konstatera utifrån våra respondenter samt valda teoretiker att 

mode är brett och kan ha olika betydelser för olika människor. Samtidigt finns där en hel del 

gemensamma resonemang som delas i vår undersökning. Utifrån dessa har vi kommit fram 

till en definition av vad mode är. 

Mode är något som är i tiden och därmed inte statiskt. Något som många vill ha, men som ännu inte alla 

hunnit skaffa sig.  

När den stora massan skaffat det som är mode, har modet under resans gång hunnit 

förändras till något nytt. Det individualistiska och unika går hand i hand med likformighet 

och föränderlighet. Samtidigt verkar likformigheten som finns i mode vara ett tecken på 

modets framgång samtidigt som slutet och förändringen är på väg eller redan skett. Ola 

Einarsson menar att just likformigheten att alla vill ha samma grejer leder till att kunderna 

dödar varumärken som är populära. Han menar att när alla har det så är det inte längre 

intressant. Han menar att det framförallt är de yngre som står för detta. Samtidigt leder det 

till att de äldre kunderna inte heller vill ha det när de yngre dödat märket. Han menar vidare 

att när ett märke blir populärt bland de yngre ska man passa sig. Då gäller det att trycka på 

ordentligt för att sen avsluta, annars finns risken att man inte blir av med sina varor. Detta 

visar ytterligare på att förändringen är något som är starkt kopplat till vad som är mode. 

 

4.1.2. Vem bestämmer?  

Kawamura menar att ledarfigurer fungerar som en del i legitimeringsmetoden vid 

diffusionsteori. Detta resonemang delas av våra respondenter. Ola Einarsson menar att det 

är de häftiga killarna och tjejerna som fungerar som trendsättare, det är de som är först med 

att ta till sig nya varumärken, efter dem följer den stora massan. Niklas Franke instämmer 

också i detta resonemang och menar att man har stilikoner i staden eller i media som man 

ser upp till. Han nämner även att det som gäller idag är modebloggare. Bloggare är enligt 

honom något som är jättestort. Han tror även att folk inte direkt läser några kvalitets 

modemagasin, utan det är snarare kommersiellt inriktade modemagasin man läser. Jenni 
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Andersson håller även med om detta då hon nämner att magasin som nöjesnytt har en stark 

inverkan på marknaden. Men även den tv‐reklam som aktörerna skapar bidrar till modet. 

Hon menar att de som modeaktörer även bidrar till att sätta trenderna. Kawamura nämner 

just försäljarna av mode som en av väktarna när det gäller diffusionsteori. Deras övertalande 

påverkan är en av de pådrivande krafterna i processen som gör vissa kläder till mode. 

Kawamura nämner vidare att kläder säljs genom kampanjer och att press, tv och radio spelar 

en viktig roll för modediffusion. Jenni Andersson nämner just att de följer vad deras 

konkurrenter marknadsför i press och tv. Har de något liknande plagg som det som 

marknadsförs av konkurrenterna så är de snabba på att exponera det i den egna butiken och 

skylfönstren. På så vis drar de nytta av konkurrenternas marknadsföring, samtidigt som man 

kan se att de bidrar till att legitimera och bekräfta vad modet är för tillfället. Således kan 

man se att mode inte enbart är något som kommuniceras mellan modeaktörer till kund eller 

mellan kund och kund. Utan mode är även något som kommuniceras mellan de olika 

modeaktörerna. 

Ulrika Nordström marknadsansvarig på Väla pekar på likformigheten för vad som styr mode. 

Hon menar att vi inspireras av varandra och vad vi tycker är snyggt. Vi dras med i 

likformigheten för att vi ser det vi tycker är snyggt upprepade gånger på andra människor, 

och då får vi en bekräftelse på att det är rätt och snyggt. Samtidigt hävdar hon att denna 

likformighet borde leda till att man avstod från att köpa varan, då det inte längre är unikt. 

Detta är enligt Kawamura ett exempel på att ett plagg gått igenom legitimeringsprocessen 

och att kunderna tagit det till sig. Simmel nämner även imitationsbegreppet som grund för 

vad som blir mode. Ulrika Nimmesten Borg nämner också imitationsbegreppet som grund till 

vad som styr mode, men hon nämner också att: 

 ”det finns ju tack och lov även andra som vågar sticka ut lite”. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att ett stort antal faktorer gemensamt styr mode. 

Kunder inspireras av andra kunder. Modeaktörer inspireras av varandra. Kunderna påverkas 

av modeaktörernas kommunikation genom press, tv och radio. Modeaktörerna påverkas 

även av kunderna då deras utbud ska överrensstämma med vad kunderna faktiskt vill ha.      
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4.1.3. Hur ser det ut i Helsingborg? 

Allt arbete som de intervjuade företagen arbetar med rörande mode bidrar till den totala 

modebilden av Helsingborg som stad. Falkheimer nämner just att det inte är mycket som 

skiljer en stads varumärke från en tjänsts eller produkts. Han menar vidare att ett varumärke 

kan bestå av flera faktorer som produkter, tjänster, företag, enskilda personer men även just 

platser som städer. Han nämner också att en del av stadens varumärke byggs av 

näringslivets aktörer.(Falkheimer 2008) Vi har valt att enbart studera ett antal aktörer som 

arbetar med mode i Helsingborg. Hur ser dessa på varumärket modestad Helsingborg? 

Alla våra respondenter är eniga om att mode är något som är stort i Helsingborg. Varför det 

just är så råder det delad mening om. Allt från att Helsingborgarna har en stor köpkraft och 

väljer att lägga en del av den på just mode, till närheten till Köpenhamn och kontinenten 

nämns som orsaker. Bim Forsberg som arbetat i både Västerås och Malmö nämner att 

Helsingborg är den absolut mest modemedvetna staden av dessa. Hon nämner vidare att det 

är viktigt vad man har på sig och vart man handlar sina kläder, samt att man vågar uttrycka 

sig. Även Ola Einarsson nämner Helsingborg som en mer modestad i jämförelse med Malmö. 

Han nämner även att Helsingborg som modestad är något som det snackas om. Även Jenni 

Andersson nämner att hon flera gånger hört att Helsingborg är outstanding på mode. Hon 

tycker själv att Helsingborgare är mer modemedvetna än vad Stockholm ibland är. Detta 

leder i sin tur enligt henne till att konkurrensen på marknaden är otroligt hög här och det är 

just det som för hennes del gör att det är kul att vara här.   

Våra respondenter nämner vidare att bredden och utbudet är otroligt högt i Helsingborg. 

Man nämner också att Helsingborgarna är trendmedvetna och kan ses som lite snobbiga i 

sitt val av kläder. Just snobbigheten i Helsingborg, som även Falkheimer tar upp i teorin, är 

något som återkommer hos våra respondenters svar och detta sätts i förhållande till andra 

svenska städer. Även att man är villig att lägga pengar på sina kläder och att man inte håller 

igen nämns som en skillnad mot andra städer. Några av de intervjuade nämner 

likformigheten och att det är ett utslätat mode bland invånarna. Att de riktiga extremerna 

som man kan finna exempelvis i Köpenhamn inte lika ofta återfinns här. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att våra respondenter ser på Helsingborg som en 

modestad och de tycker att vi särskiljer oss på just det planet mot många andra städer i 
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Sverige. Både utifrån bredden och djupet för utbudet av butiker, men även för hur man 

konsumerar och förhåller sig till mode utifrån konsumenternas sida. 

 

4.2. Varumärke  

4.2.1. Varumärke, hur ser man på det? 

De flesta av våra respondenter ser på sina varumärken som starka och att de blir starkare allt 

eftersom. Flera nämner positiv respons och bra rykte som tecken på att deras varumärken är 

starka. Falkheimer beskriver just att starka varumärken erbjuder fördelar och gemenskap 

som människor vill vara en del av.(Falkheimer 2008) Jenni Andersson nämner just att hon ser 

på deras varumärke som stark och unikt. Just det unika i deras varumärke är något som 

enligt henne uppmärksammats av deras kunder och hon tycker det känns jättekul. 

Teoretikerna nämner vidare de positiva aspekterna med att sträva efter ett starkt 

varumärke. Det är enligt Grönroos starka varumärken som utgör värde, desto värdefullare, 

desto större försäljning kan man förvänta sig.(Grönroos 2004) Ola Einarsson nämner en 

positiv aspekt med ett starkt varumärke gentemot sina leverantörer. Till en början fick han i 

större utsträckning jaga efter leverantörer och möttes ibland av leverantörer som var 

nervösa. Idag när hans varumärke är starkare, har han fått ett bra rykte, vilket innebär att 

kontakterna med leverantörer sköts smidigare. 

Inga av våra respondenter nämner att de är en del av Helsingborgs varumärke eller att de 

bidrar till att skapa den. Falkheimer däremot nämner just att näringslivet är en del av 

Helsingborgs varumärke och att de är en av varumärkesskaparna.(Falkheimer 2008) Däremot 

nämner en del av våra respondenter att Helsingborgs Cityförening fungerar som ett sätt att 

få Helsingborg att bli som en mer enhetlig stad och att binda samman hela staden som en 

gemensam handelsplats. Detta arbete bidrar till Helsingborgs varumärke, men det var ingen 

som nämnde att detta var ändamålet med samarbetet. Grönroos nämner att ett varumärke 

utvecklas i kundernas medvetande som ett resultat av upprepade upplevelser av kontakt 

med varumärket.(Grönrros 2004) Samtidigt säger Falkheimer att städer kan utgöra 

varumärken. Därmed bidrar varje enskild modeaktör till bilden av Modestad Helsingborg i 

kundernas medvetande, vare sig modeaktörerna är medvetna om det eller ej. På så vis 

bidrar de till som Grönroos nämner att skapa värdet med ett starkt varumärke.(Grönroos 
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2004) Man kan således se att mycket av det arbete som modeaktörerna gör omedvetet 

bidrar till Modestad Helsingborgs varumärke. Enligt Falkheimer är Helsingborgs profil 

splittrad, svagt samordnad och spretig.(Falkheimer 2008) Detta talar ännu mer för att arbete 

mot ett gemensamt starkt varumärke bör ligga i modeaktörernas interesse.  

 

4.2.2. Vilka risker finns med varumärke? 

Ett varumärke ska bygga på ett gemensamt mål, man arbetar långsiktigt för att uppnå 

detta.(Fyall och Garrod 2005) En av våra respondenter, Niklas Franke har erfarit 

konsekvenserna av att ha ett varumärke som inte byggde på gemensamma mål. I samband 

med ett ägarbyte tillsattes ett stort antal nya personer i organisationen och ett stort 

humankapital gick förlorat med de människor som slutade. Han beskriver det som att deras 

image rasade, marknadsföringen blev jättedålig och att det kostade fruktansvärt mycket 

pengar. Detta ledde till att ett stort antal butiker gick i konkurs. Håkansson nämner just att 

inga drastiska förändringar får ske, utan varumärket måste vara igenkännbart och 

någorlunda konsisten över tiden.(Håkansson 2008) Teoretikerna är ense om att bilden av 

varumärke är något som måste vara gemensamt och konstant. De är även överrens om att 

varumärke är något som är känsligt och snabbt kan ta skada. Just varumärkets känslighet har 

Niklas Franke fått erfara.  

En annan viktig aspekt med varumärke nämner Grönroos. Han konstaterar att en lokal enhet 

inte kan undgå att påverkas av profilen hos den större organisation som den 

tillhör.(Grönroos 2004) Falkheimer nämner att denna större organisation kan vara en 

stad.(Falkheimer 2008) Med andra ord kan våra respondenter inte undgå att påverka och 

påverkas av Helsingborgs varumärke.  

 

4.2.3. Hur väljer man att profilera sig? 

Med profilering försöker man som företag att framhäva det unika. Vidare går 

profileringsarbete ut på att differentiera sig mot sina konkurrenter.(Stensson 2002) Många 

av respondenterna nämner att de försöker särskilja sig mot sina konkurrenter genom att 

leverera bäst service till kunderna. Alla är överrens om att service är det som leder till nöjda 

och återkommande kunder. Jenni Andersson tar servicenivån till en ännu högre nivå när hon 
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nämner att det i vissa fall har ångat ett plagg till kunden för att de ska ha på sig det med en 

gång. Hon nämner även att de försöker skapa en hög stämning i butiken, trevlig och glad 

personal som ska ha roligt på jobb. Detta smittar av sig till kunderna enligt henne. Ulrika 

Nimmesten Borg nämner en av sina fördelar med att vara en mindre aktör. Eftersom hon har 

en liten yta så kan man enligt henne lättare få en personlig service, vilket hon tror är väldigt 

viktigt idag. Ola Einarsson har en butikslokal som är väldigt annorlunda mot de övriga 

respondenternas lokaler. Lokalen är belamrad med gamla leksaker från 80‐talet och 

designmöbler från 50‐talet. Hans butik blir enligt honom lite som en lifestylebutik. Just det 

unika är en del av företagens profileringsarbete.(Stensson 2002) Ola Einarsson nämner även 

att han arbetar på ett annorlunda vis när det kommer till kundkontakt: 

”Alltså den är väldigt olik alla andra butiker, det är ju litegrann, väldigt mañana, alltså jag kan inte pusha 

en kund som kommer in utan jag ser dem närmare som tjena, tjena, vill du ha kaffe. Alltså jag försöker 

inte trycka på kläder förens dem själva frågar, vilket kanske är på gott och ont. Men jag tror i längden att 

man tjänar på det” 

Magnus och Forssblad nämner att profileringsarbetet handlar om att skapa en bild av 

företaget.(Magnus och Forssblad 2002) Vidare krävs det att företaget är medvetet om vem 

de är och vilken bild de sänder till omvärlden.(Falkheimer 2008) Ola Einarssons arbete 

illustrerar bra det som teoretikerna nämner, då han medvetet valt en annorlunda inställning 

till kundkontakt och butiksuppbyggnad i förhållande till de övriga respondenterna.      
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4.3 Samarbete och värdeskapande  

4.3.1. Samarbete mellan modeaktörerna  

Wikström & Normann definierar begreppet samarbete som en situation när två 

verksamheter närmar sig varandra och arbetar gemensamt för att öka konkurrenskraften 

hos båda.(Wikström & Normann 1992) Företagen som vi intervjuar har olika nivåer av 

samarbete med andra aktörer. Butiker som befinner sig under samma tak, exempelvis Väla 

och Söderpunkten, verkar enligt våra intervjuer ha ett fungerande samarbete. Ulrika 

Nordström berättar att hon lägger ned mycket energi på att sammanföra butikerna så att de 

kan utbyta erfarenheter och inspirera varandra. Karolina Hedberg, centrumledare på 

Söderpunkten, förklarar att det finns ett marknadsråd för alla 15 butiker på Söderpunkten 

där de har möjlighet att träffas, diskutera hur de vill marknadsföra sig och ha möjlighet att 

påverka sina individuella verksamheter. Åhléns, som finns i Magnus Stenbocks galleria på 

Kullagatan, har bara ett samarbete med de andra butikerna vad gäller öppettider. Bim 

Forsberg tillägger att Magnus Stenbocks galleria vid något tillfälle har anordnat VIP‐kvällar, 

men då har de haft väldigt individuella erbjudanden.  

Jenni Andersson nämner att Vila har ett samarbete med skobutiken Scorett som finns 

bredvid butiken. Hon förklarar för oss att de, bland annat ordnar VIP‐kvällar, samtalar om 

öppettider, skickar kunder till varandra, samt utbyter information om hur det går. Just att 

dra nytta av erfarenheter och dela kunskap sinsemellan är en av de värdeskapande 

faktorerna som Fyall och Garrod nämner med samarbete.(Fyall och Garrod 2005) Att just 

dessa aktörer kan samarbeta förklara hon på följande vis.  

”Vi har till exempel deras skor på våra dockor, alltså det blir ju i och med att det inte är en klädesbutik så 

konkurrerar vi inte med varandra.”  

Båda privatägda klädbutikerna, Store och Sweet and Tender, uppger att de inte hade något 

som helst samarbete med andra modebutiker i Helsingborg. Ulrika Nimmesten Borg, 

butiksägare till Store, säger att även om hon inte har något direkt samarbete med andra 

butiker, kan man rekommendera varandra. Ola Einarsson, butiksägare till Sweet and Tender, 

berättar för oss att han har haft lite kontakt med liknande nischade butiker som hans egen, 

men att de nu har stängt ned.  
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Ett samarbete alla våra respondenter kände till och som de flesta tillhörde är Helsingborgs 

Cityförening. Cityföreningen har över 250 medlemmar och representeras av bland annat 

butiker, restauranger och hotell.(http://www.helsingborgcity.nu/cityforeningen.asp) Alla 

butiker som vi intervjuade i City, förutom Sweet and Tender, är medlemmar i Cityföreningen. 

På Cityföreningens webbsida kan man läsa deras affärsidé:  

”Genom att bygga på våra unika styrkor och skillnader, så skapar vi tillsammans varumärket Helsingborg 

som en levande, attraktiv och stark mötesplats. Helsingborgs Cityförening är en ideell förening vars 

främsta uppgift är att stärka citykärnan och alla dess verksamheter i Helsingborg.”  

Vidare skriver de: 

”Vi har alla förutsättningar och genom fler samarbeten och samlade krafter ser vi till att Helsingborg 

även i framtiden kommer ligga bland de attraktivaste städerna, inte bara i Sverige utan i hela Europa. 

Alla näringsidkare gör redan idag ett fantastiskt arbete, tillsammans kan vi göra det ännu bättre.” 

Våra respondenter kan se för‐ och nackdelar med samarbetet i Cityföreningen. Jenni 

Andersson var väldigt positivt till Cityföreningen:  

”Vi vill stärka Helsingborgs city det är liksom syftet med det. Och det känns jätteroligt och jättebra för 

det behöver satsas på det.”  

Hon förklarar också att Cityföreningen informerar och försöker få Helsingborg till att bli mer 

enhetlig som stad. Karolina Hedberg sitter själv i styrelsen för Cityföreningen. Hon nämner 

för oss att Söderpunkten försöker haka på det som Cityföreningen gör för att binda samman 

hela City, för att se Helsingborg som en gemensam handelsplats. Alla butiker på 

Söderpunkten är medlemmar, de har en gemensam marknadsföringspott där alla butiker 

betalar in och via den potten är de medlemmar i Cityföreningen.  

Ola Einarsson berättar att han har valt att inte var med i Cityföreningen eftersom han anser 

att det är svårt för en ensamföretagare.  Butiken Store är och andra sidan, medlem i 

Cityföreningen, fast inte aktiv.  

Vi kan konstatera genom våra respondenters svar att det inte finns någon hög grad av 

samarbete mellan de butiker som inte finns under ett och samma tak. Cityföreningen är i 

princip den enda form av samarbete som finns för butiker som inte ligger i samma hus, 

förutom Vila som har ett samarbete med Scorett. Det är möjligt att denna brist på 
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samarbete är på grund av att butiker saknar tid, kanske inte känner till fördelarna med att 

samarbete, eller helt enkelt saknar engagemang. En anledning till bristande samarbete som 

nämndes av våra respondenter var att de tyckte att det var svårt att samarbete med 

konkurrenter. Denna svårighet kommer vi senare att diskutera.   

 

4.3.2. Hur gynnas aktörerna? 

Enligt Bengtsson och Kock ligger nyckeln till värdeskapande i ett nätverk, i aktörernas 

samarbete.(Bengtsson & Kock 2000) Vi anser att de menar att ett högre värde skapas och 

konkurrensfördelarna ökar när aktörer agerar tillsammans istället för att arbeta själva. 

Exempelvis skulle ett samarbete med gemensam marknadsföring kunna uppnå en större 

effekt än vad en enskild aktör skulle kunna ha nått själv. Ett högre värde kan bidra till en 

starkare image eller varumärke.  

Ulrika Nordström tycker att alla butiker på Väla gynnas av att folk har en positiv attityd till 

Väla generellt. Hon säger:  

”Har vi många besökare som trivs och handlar på Väla så innebär ju det att de kommer i större 

utsträckning att passera just din butik.” 

Karolina Hedberg poängterar också fördelen med gemensam marknadsföring och ett 

samarbete under ett tak, på följande vis:  

”För att det är folk som kanske inte skulle gå till en butik annars går i alla fall förbi och då har man 

möjlighet att själv dra in dem.”  

Hon nämner vidare som ytterligare en fördel:  

”För det är ju alltid merförsäljning som man är ute efter eller försäljning överhuvudtaget, eller fler 

besökare i gallerian.”  

Väla och Söderpunkten är två exempel där aktörerna drar nytta av gemensam 

marknadsföring, en värdeskapande faktor med samarbete som Bengtsson & Kock 

nämner.(Bengtsson & Kock 2000) Båda påpekar också den ekonomiska aspekten av ett 

samarbete, precis som Jenni Andersson även gör:  
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”Så det gynnar ju oss ekonomiskt och det gynnar oss, vi skapar fler kundkontakter, alltså fler 

kundkontakter, vad heter det? Mer kunder skaffar vi oss helt enkelt.” 

Ola Einarsson tror att ett samarbete med andra butiker skulle gynna hans verksamhet. Han 

tycker också att det hade varit kul om alla lite mindre butiker som inte var kedjor, hade legat 

i en galleria eller något liknande, så att folk hade kunnat leta sig dit för att få lite udda 

varumärke. Bim Forsberg tycker att det är svårt att ser hur ett samarbete skulle kunna gynna 

Åhléns eftersom Åhléns har så mycket att erbjuda.  

Bara en av våra respondenter, Jenni Andersson kommenterar över hur hennes modebutik 

gynnas av att vara medlem i Cityföreningen samt hur samarbetet kan se ut:  

”Att när Helsingborgs City till exempel anordnar ett stort evenemang så vill de att vi ska vara medvetna 

om det så att vi har extra personal, när de drar hit folk så kan det vara läge att vi kanske har något event 

i butiken samtidigt för att det ska bli en synergieffekt för alla ska gynnas av det.”  

Hon nämner även en annan positiv aspekt med samarbetet Helsingborgs cityförening:  

”Vi känner oss delaktiga i City, att man inte känner sig lika ensam även om vi är ensamma.” 

Enligt Bengtsson och Kock ska företagens kollektiva agerande och medverkande ledar till en 

win‐win situation för alla.(Bengtsson & Kock 2000) Det verkar som att vissa av de företag vi 

intervjuat som har ett samarbete med andra, kan se och känner av de värdeskapande 

aspekterna samt denna win‐win situation. De som idag inte har något direkt samarbete med 

någon annan, var även de som hade svårast att se det direkta värdet med samarbete.  

 

4.3.3. Problem i samarbetet modeaktörerna emellan 

Ola Einarsson diskuterar ett problem som han kan se i ett samarbete med andra 

modeaktörer i Helsingborg. Enligt honom är problemet i Helsingborg att många av butikerna 

är kedjor. Han tror aldrig att han kommer att kunna samarbeta med MQ eller liknande 

butiker. Ett samarbete hade nog gynnat hans butik, men han tror inte att de skulle gå med 

på idén då han inte kan se att det skulle gynna deras butik att ha ett samarbete med honom. 

Många av våra respondenter nämner konkurrens som en faktor som hindrar dem från ett 

samarbete. Bim Forsberg, tycker det hade varit lättare att samarbete om man inte hade 

konkurrerat med varandra. Ola Einarsson tillägger:  
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”Alltså jag skulle inte kunna lägga flyers i någon annan klädbutik och lika lite som jag skulle vilja att 

någon la flyers här om sina varumärken.” 

Enligt Jakki Mohr och Robert Spekman så krävs det en tydlig vision för att ett nätverk ska 

kunna lyckas, och utöver en vision nämner Mohr och Spekman 4 andra viktiga nyckelord i ett 

nätverk: förtroende, engagemang, samordning, och kommunikation.(Mohr & Spekman 

1994) 

Om vi analyserar Cityföreningen utifrån Mohr och Spekmans nyckelord kan man konstatera 

att Cityföreningen har en tydlig vision. Förtroendet för Cityföreningen saknas dock av vissa 

av dess medlemmar. Niklas Franke tycker att butikerna betalar mycket för annonsering om 

gemensamma öppettider, men eftersom staden består av väldigt små butiker och väldigt 

stora butiker så blir det fel hur man än vänder och vrider på det.  

”Problemet är att vi tycker olika. Största problemet, största argumentet för att det inte riktigt funkar det 

är ju att inte alla kan hålla samma öppettider.”  

Han avslutar diskussionen om Cityföreningen med att säga:  

”Jag är inte nöjd, nej. Det skulle kunna vara mycket bättre.” 

Karolina Hedberg tar upp problem som hon har upplevt med engagemang, samordning och 

kommunikation. Hon erkänner kommunikationssvårigheter både med Cityföreningen och på 

Söderpunkten. Karolina Hedberg säger att hon både informerar sina butiker muntligt, 

skriftligt och sen när hon går runt för att kontrollera att alla verkligen har fått informationen 

är det ändå folk som inte tagit det till sig. Hon tror att lågt engagemang beror på 

arbetsbördan och att man kanske inte ser sin egen vinning i alla projekt alltid. Jenni 

Andersson, poängterar även hon problemet med kommunikationen:  

”Du måste kommunicera en hel del, problemet är om man vill två olika saker.” 

Hon ser även ett problem om man har olika engagemang:  

”Ja men samarbetar man så blir, jag kan bara se positivt med det egentligen. Men det vill ju till att båda 

parter ger lika mycket annars funkar det inte, det kan jag säga. Precis som i vilken relation, vilken som.”    

Enligt vår studie är den övergripande attityden mot Cityföreningen blandad. De flesta av våra 

respondenter kan se fördelar med att tillhör ett nätverk, samtidigt kan de flesta inte se alla 
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de fördelar som faktiskt finns med starka samarbeten. I det samarbete som finns i form av 

Helsingborgs Cityförening har vi upptäckt en del svagheter, som dålig förtroende och 

bristande kommunikation.  

 

4.3.4. Co-opetition 

Begreppet co‐opetition utvecklades av Nalebuff och Brandenburger. Det är när företag både 

samarbetar och konkurrerar med varandra.(Bengtsson & Kock 2000) Vi anser att alla våra 

fallföretag skulle kan använda co‐opetition, eftersom alla tillhör modebranschen i 

Helsingborg och konkurrerar med varandra.  

Bara en av våra respondenter kommenterar att konkurrens och samarbete är positiv. Ulrika 

Nordström säger:  

”En del har sett sig som lite så konkurrenter och inte fiender men alltså lite så där va, men ju mer vi kan 

göra för att överbygga ju bättre är det. Konkurrent och komplement ‐ handel föder handel.”   

 Den övergripande attityden hos våra respondenter är att det är svårt att samarbeta med 

konkurrenter. Falkheimer har nämnt följande angående Helsingborg: 

”Det finns i vilket fall anledning att skapa tydligare och gemensam kommunikationsplattform inom 

staden som leder till ökad samordning, vilket i sin tur leder till ökad gemenskap kring en profil.” 

(Falkheimer 2008) 

Man kan konstatera att det enligt teoretikern är positivt för marknadens aktörer att ha 

välutvecklade samarbeten, samt att enas kring en gemensam profil. Problemet som vi ser 

hos aktörerna är att de i många fall inte kan se det direkta värdet för dem med samarbeten. 

Man kan inte heller se varför någon annan skulle vara intresserad av att ha ett samarbete 

med dem. Vi kan se att man på ett tydligt vis ser på varandra som direkta konkurrenter och 

att man håller hårt i de kunder som man själv har. Det samarbete som finns i form av 

Helsingborgs Cityförening är inte enbart kopplat till mode utan fungerar som ett 

övergripande samarbete för ett stort antal aktörer med skiftande intressen. Just skillnaden 

hos aktörerna nämns som ett av problemen med samarbetet. De olika medlemmarna har 

helt enkelt olika intressen och resurser. Det bristande interesset hos ett antal av 
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medlemmarna samt kommunikationsproblem bidrar ytterligare till att samarbetet inte 

fungerar så bra som det skulle kunna. 
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5. Avslutande del 

5.1. Hur bidrar modeaktörerna till att utveckla varumärket Modestaden 
Helsingborg? 

Vi har konstaterat att våra respondenter anser att Helsingborg är en modestad och detta 

påverkar deras arbete i den riktningen. Samtidigt har vi sett att det inte finns något 

samarbete hos modeaktörerna vad gäller just mode. Falkheimer nämner just att näringslivet 

är en del av stadens varumärke. Således blir den totala bilden av staden med hänseende till 

mode uppbyggd av de enskilda modeaktörernas arbete. Teoretikerna nämner även att en 

aktör inte kan undvika att påverka eller påverkas av en större organisations varumärke, i 

detta fall staden Helsingborg. Därmed kan vi konstatera att våra respondenter bidrar både 

medvetet och omedvetet, vare sig de vill eller ej, till varumärket Modestaden Helsingborg.     

 

5.2. Hur ser modeaktörerna på Helsingborg utifrån ett modeperspektiv? 

Helsingborg särskiljer sig enligt våra respondenter gentemot flera andra städer i Sverige när 

det kommer till mode. Bredden och djupet bland aktörerna som finns på marknaden är en 

faktor som nämns, men även hur konsumenter förhåller sig till mode och hur de konsumerar 

är något som de menar särskiljer staden. När vi utifrån teoretikernas perspektiv studerat vad 

som styr mode kan vi konstatera att Helsingborg inte skiljer sig från övriga städer, det är 

samma faktorer som styr mode här. Vi tror att det som ligger till grund för den bredd och det 

djup som finns bland aktörerna är det som en av respondenterna nämner som konkurrens 

och komplement, att handel föder handel. Detta resonemang kan kopplas till de 

värdeskapande aspekterna med ett samarbete. Att det gemensamma arbetet som de 

enskilda modeaktörerna gör, leder till att det totala värdet för dem ökar. Att 

konsumenternas upplevelse blir större till följd av detta totala utbud, vilket leder till en 

konkurrensfördel mot andra handelplatser.    

 

5.3. Hur ser samverkan hos marknadens modeaktörer ut? 

Vi har samma syn som teoretikerna i avseendet att ett starkt varumärke skapas genom 

utvecklade och starka samarbeten. Vi har dock uppmärksammat att vissa av våra 



42 

 

respondenter inte kan se detta. Många av modeaktörerna har ett kortsiktigt och 

individualistisk synsätt, där de ser övriga modeaktörer som enbart konkurrenter. Detta 

medför svårigheter vid ett potentiellt samarbete och skapande av ett gemensamt 

varumärke, då grundförutsättningen för ett varumärke är att man har ett gemensamt mål 

och att man arbetar långsiktigt mot detta. Denna problematik har vi uppmärksammat i det 

samarbete som finns idag, i form av Helsingborgs Cityförening. Bristande kommunikation, 

olika syn på de gemensamma målen, lågt engagemang är faktorer som våra respondenter 

nämnde rörande detta samarbete. Vi kan således konstatera att det finns brister i det 

samarbete som finns idag. Situationen kommer inte förbättras, förrän de enskilda 

modeaktörerna inser det värde, som skapas för dem vid ett utvecklat samarbete. 

       

5.4. Vad är värdet för modeaktörerna i att skapa varumärket Modestaden 
Helsingborg? 

De av respondenterna som inte idag har något utvecklat samarbete var även de som hade 

svårast att se vad för värde samarbete skulle innebära för dem. De som har ett samarbete 

idag, var även de som lättast kunde känna de värdeskapande aspekterna som ett samarbete 

ger. Värdet för modeaktörerna i att skapa varumärket Modestaden Helsingborg blir samma 

som för vilket starkt varumärke som helst. Ett starkt varumärke på denna nivå leder till en 

fördel mot övriga städer, som ett sätt att locka till sig konsumenter vilket leder till 

ekonomiskt värde för marknadens aktörer. Just detta nämner teoretikerna när de menar att 

ett högre värde skapas och att konkurrensfördelarna ökar om aktörerna agerar tillsammans 

istället för individuellt. Ett ytterligare värde för aktörerna är att effekten av en gemensam 

marknadsföring blir större än vad de själva kan uppnå. Vi konstaterar att de som kan se 

värdet med ett samarbete är de som idag har ett samarbete av något slag. Bland våra 

respondenter är det främst de som arbetar under samma tak som sina konkurrenter, det vill 

säga köpcentra och galleria. Vi menar att det samarbete som finns här och det värde som 

skapas för dessa aktörer, skulle fungera och kan appliceras på en regional nivå i form av 

Modestaden Helsingborg. 
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5.5 Sammanfattande slutsatser   

Vi konstaterar att våra respondenter bidrar både medvetet och omedvetet, vare sig de vill 

eller ej, till varumärket Modestaden Helsingborg. Vidare har vi uppmärksammat att det finns 

brister i de samarbeten som finns idag samt att situationen inte kommer förbättras, förrän 

de enskilda modeaktörerna inser det värde, som skapas för dem vid ett utvecklat samarbete. 

I vår uppsats konstaterar vi vidare att de lyckade samarbeten som idag finns är ett tecken på 

att ett samarbete på regional nivå i form av Modestaden Helsingborg skulle fungera. Vi visar 

även på, att det gemensamma arbetet som de enskilda modeaktörerna gör, leder till att det 

totala värdet för dem ökar. Att konsumenternas upplevelse blir större till följd av detta 

totala utbud, vilket leder till en konkurrensfördel mot andra handelplatser. 

 

5.6. Förslag till framtida forskning 

Under vårt uppsatsskrivande har vi upptäckt att ett intressant ämne att studera är hur man 

konkret kan arbeta för att få de enskilda aktörerna att arbeta medvetet mot ett gemensamt 

varumärke som modestaden Helsingborg. Denna forskning skulle vara mer inriktad på just 

arbetet kring ett medvetet gemensamt varumärkesskapande. 

Då vi valt att utesluta konsumenternas perspektiv i denna uppsats, hade även ett intressant 

område att studera varit vad för bild konsumenterna har av modestaden Helsingborg. 

Överensstämmer deras bild med aktörernas och hur påverkar dessa likheter/olikheter 

arbetet vid varumärkesskapandet. Denna forskning hade kunnat innefatta enbart 

konsumenternas perspektiv eller som en jämförelse mellan aktörernas och konsumenternas 

perspektiv.   
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Intervjuguide 1: Sweet and Tender, Åhléns, Store. 

Presentera dig själv, din position och dina arbetsuppgifter? 

Kan du ge oss kort presentation om verksamheten? 

Vad är din definition av mode? 

Vilka är dina kunder? 

Hur ser du på Helsingborg utifrån ett modeperspektiv? 

På vilket vis tycker du Helsingborg, utifrån ett modeperspektiv särskiljer sig från andra städer 

i Sverige? 

Hur ser du på utvecklingen av mode i Helsingborg? 

Vad styr mode i Helsingborg enligt dig? 

Vad utmärker modet i Helsingborg? 

Hur arbetar ni för att utmärka er mot era konkurrenter? 

Hur ser du på ert varumärke?  

Hur väljer ni att profilera varumärket, genom vilka kanaler och tekniker? 

Har staden Helsingborg någon inverkan på hur ni profilerar er eller hur ni driver er 

verksamhet? 

Arbetar ni gemensamt med några andra butiker eller modeaktörer i Helsingborg, och i så fall 

vilka och på vilket vis? 

På vilket sätt gynnar detta samarbete er? / Hur tror du det skulle gynna er, om ett samarbete 

fanns? 

Vilka problem ser du med samarbete? 

Skulle du kalla Helsingborg för en modestad och varför? 
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Avslutningsvis, vill du tillägga eller förtydliga något? Eller finns där något som ni tror skulle 

vara intressant för vårt arbete?  
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Intervjuguide 2: Centrumledare Söderpunkten, Marknadsansvarig Väla. 

Presentera dig själv, din position och dina arbetsuppgifter? 

Kan du ge oss kort presentation om verksamheten på Söderpunkten/Väla? 

Vilka är dina kunder på Söderpunkten och Söder/Väla? 

Vad är din definition av mode? 

Hur ser du på Helsingborg utifrån ett modeperspektiv? 

På vilket vis tycker du Helsingborg, utifrån ett modeperspektiv särskiljer sig från andra städer 

i Sverige? 

Hur ser du på utvecklingen av mode i Helsingborg? 

Vad styr mode i Helsingborg enligt dig? 

Vad utmärker modet i Helsingborg? 

Hur arbetar ni för att utmärka er mot era konkurrenter? Norr och Väla? City? 

Hur ser du på ert varumärke?  

Slogan – Mer Glam Söderut. Förklara?(Söderpunkten) 

Hur väljer ni att profilera varumärket, genom vilka kanaler och tekniker? 

Har staden Helsingborg någon inverkan på hur ni profilerar er eller hur ni driver er 

verksamhet? 

Hur funkar samarbetet på Söderpunkten/Väla? Det som är bra/kan bli bättre på? 

På vilket sätt gynnar samarbetet dem som har butiker på Söderpunkten? 

Arbetar ni gemensamt med några andra butiker eller modeaktörer i Helsingborg, och i så fall 

vilka och på vilket vis? Samarbete med Cityföreningen? 

På vilket sätt gynnar detta samarbete er? / Hur tror du det skulle gynna er, om ett samarbete 

fanns? 
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Vilka problem ser du med ett sånt samarbete? 

Hur ser du på Norr och Söder? (Söderpunkten) 

På webbsidan står att ”Söderpunkten är en galleria under förändring.” Förklara/planer för 

fram?(Söderpunkten) 

Skulle du kalla Helsingborg för en modestad och varför? 

Avslutningsvis, vill du tillägga eller förtydliga något? Eller finns där något som ni tror skulle 

vara intressant för vårt arbete?  
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Intervjuguide 3: JC och Vila. 

Presentera dig själv, din position och dina arbetsuppgifter? 

Kan du ge oss kort presentation om din verksamheten? 

Vilka är dina kunder? 

Vad är din definition av mode? 

Hur ser du på Helsingborg utifrån ett modeperspektiv? 

På vilket vis tycker du Helsingborg, utifrån ett modeperspektiv särskiljer sig från andra städer 

i Sverige? 

Hur ser du på utvecklingen av mode i Helsingborg? 

Vad styr mode i Helsingborg enligt dig? 

Vad utmärker modet i Helsingborg? 

Vad tycker du om utbudet i Helsingborg? 

Hur arbetar ni för att utmärka er mot era konkurrenter? 

Hur ser du på ert varumärke?  

Hur går det för JC/Vila i Helsingborg jämfört med andra städer i Sverige? 

Hur väljer ni att profilera varumärket, genom vilka kanaler och tekniker? 

Har staden Helsingborg någon inverkan på hur ni profilerar er eller hur ni driver er 

verksamhet? 

Hur funkar samarbetet på Kullagatan/City? Det som är bra/kan bli bättre på? 

På vilket sätt gynnar samarbetet dem som har butiker i city? 

Arbetar ni gemensamt med några andra butiker eller modeaktörer i Helsingborg, och i så fall 

vilka och på vilket vis? Samarbete med Cityföreningen? 
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På vilket sätt gynnar detta samarbete er? / Hur tror du det skulle gynna er, om ett samarbete 

fanns? 

Vilka problem ser du med ett sånt samarbete? 

Hur ser du på Norr och Söder? 

Helsingborg har en del modetidningar – vad tycker du? 

Väla? 

Skulle du kalla Helsingborg för en modestad och varför? 

Avslutningsvis, vill du tillägga eller förtydliga något? Eller finns där något som ni tror skulle 

vara intressant för vårt arbete?  

 

 

 

 

 

 

 


