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Förord 

 

Ett stort tack riktas till butikscheferna som ställde upp på intervjuer och gav oss 

värdefull och viktig information som var till stor hjälp i vår uppsats. Vi vill även 

passa på att tacka vår handledare Lars G Strömberg för den vägledning vi fått genom 

uppsatsens gång. 

 

- Sara Gunnebjörk & Tanya Sirén 
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Abstract      

English title: A fashion store in a cluster – A study on Magasinsgatan 

Author: Tanya Sirén and Sara Gunnebjörk 

Mentor: Lars G Strömberg 

Completed (year): 2015  

Language: Swedish  

 

Today's different trading areas shows that different types of stores prefer to establish 

themselves in various fields. It is important to choose the right store location but the 

most central and most attractive locations are not optimal for all stores. Therefore, 

less central locations may be an option. Clusters are a type of trading area that is 

described as a geographically defined area with established companies in related 

industries who have any kind of relationship to each other. This paper examines 

Magasinsgatan in Gothenburg as a cluster.  

 

The purpose of this paper is to examine whether an individual fashion store on a 

shopping street are given advantages considering the view of clustering, customer 

base and geographic location. In order to achieve the purpose we have formed three 

research questions to help us. The research questions are "What image has the 

investigated cluster?", "What is positive with the investigated cluster?". The survey 

consists of qualitative- and quantitative methods where we did three interviews, 

distributed questionnaires and made an observation. The empirical material is 

analyzed using the theory involving clustering, communication within the cluster, 

image and competitive strategies. 

 

The result we got confirms that Magasinsgatan is seen as a cluster based on the 

criteria that must be fulfilled. All surveyed respondents agree that it is positive to be 

located on Magasinsgatan. Based on the results we concluded that there is a benefit to 

the individual fashion store that are located in a cluster. 

 

Keywords: Cluster, clustering, Magasinsgatan, trading area.  
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Sammanfattning 

Svensk titel: Modebutiken i ett kluster - En studie om Magasinsgatan 

Författare: Tanya Sirén och Sara Gunnebjörk 

Handledare: Lars G Strömberg 

Utgivningsår: 2015  

Språk: Svenska  

 

Dagens olika handelsområden visar att olika typer av butiker föredrar att etablera sig 

inom olika områden. Det är viktigt att välja rätt butiksläge men de mest centrala och 

attraktivaste lägena är inte optimalt för alla butiker. Därför kan mindre centrala lägen 

vara ett alternativ. Kluster är en typ av handelsområde som beskrivs som ett 

geografiskt avgränsat område med etablerade företag inom relaterade branscher som 

har någon slags relation till varandra. I denna uppsats undersöks Magasinsgatan i 

Göteborg som ett kluster.  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om den enskilda modebutiken på en affärsgata 

ges fördelar med tanke på klusterbildning, kundunderlag och geografisk belägenhet. 

För att kunna uppnå syftet har vi format tre forskningsfrågor att ta hjälp av. 

Forskningsfrågorna är “Vilken image har det undersökta klustret?”, “Vad gör 

Magasinsgatan till ett kluster?” och “Vad är positivt med det undersökta klustret?”. 

Undersökningen består av kvalitativa- och kvantitativa metoder där vi utfört tre 

intervjuer och delat ut enkäter. Det empiriska materialet analyseras med hjälp av 

teorin som berör klusterbildning, kommunikation inom kluster, image och 

konkurrensstrategier.  

 

Resultatet vi fick fram bekräftar att Magasinsgatan räknas som ett kluster baserat på 

de kriterier som måste uppfyllas. Alla tillfrågade respondenter är eniga om att det är 

positivt att befinna sig på Magasinsgatan och baserat på resultatet dras slutsatsen att 

det är till en fördel för den enskilda modebutiken att befinna sig i ett kluster.  

 

Nyckelord: Kluster, klusterbildning, Magasinsgatan, handelsområde.  
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1. Inledning 
En kartläggning av Göteborgs olika handelsområden visar att vissa områden lockar 

till sig en viss typ av butiker. I de centrala delarna av Göteborg finns det flera 

köpcenter såsom Nordstan, Kompassen och Arkaden där de stora butikskedjorna 

väljer att placera sig. Valet av butiksläge är extremt viktigt såväl i ett köpcenter som i 

en gatumiljö. En butik med ett brett sortiment till ett lågt pris, och ett beroende av hög 

omsättning, vill ligga i ett läge med ett stort kundflöde och då faller det sig naturligt 

att etablera sig i ett köpcenter (Thurow & Nilsson 2009). Att vara etablerad i ett 

attraktivt köpcenter påverkar försäljningen och ökar lönsamheten såväl som för den 

enskilda butiken och de omkringliggande butikerna (Eckert, He & West 2015). 

Begreppet ”Fast Fashion”, vilket kännetecknas som korta produktlivscyklar, 

begränsade upplagor och låga priser (Ekström & Salomonson 2014), är ett starkt 

konkurrensmedel som är ett vanligt koncept bland köpcenter där de stora 

butikskedjorna dominerar. 

 

För mindre butiker, vars verksamhet inte nödvändigtvis har samma behov som de 

stora butikskedjorna, kan butikslokalerna belägna i köpcenter vara både dyra och 

stora. Mindre centrala lägen kan därför vara ett alternativ. Det kan även vara av 

intresse att medvetet inte placera sig intill butikskedjor då handelsområdets image och 

krav inte överensstämmer med den mindre butikens behov. Porter (2000) förklarar att 

det inte längre är nödvändigt för butiker att befinna sig i det mest centrala och 

attraktivaste handelsområdet, då butiksplacering numera ses som en konkurrensfördel 

på att annat sätt än tidigare. Den traditionella rollen som lägen tidigare har haft, har 

minskat i betydelse på grund av förändringen av teknologi och synsättet på 

konkurrens. 

 

Olika handelsområden kan ibland benämnas som kluster vilket förklaras som en 

grupp företag inom relaterade branscher, som är sammankopplande genom likheter 

och komplementariteter och belägna inom ett visst avgränsat område (Porter 2000). 

Klusterbildning är dock inget nytt fenomen och finns överallt, bland annat i 

huvudstaden. Biblioteksgatan i Stockholm är ett exempel och har sedan 1885 huserat 

lyxbutiker för Stockholms överklass och har idag fortfarande auran av exklusivitet. I 

denna uppsats ska Magasinsgatan i Göteborg undersökas som ett kluster. 
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Magasinsgatan, med intilliggande smågator, hade kring sekelskiftet 2000 ett något 

skamfilat yttre utan attraherande butiker och restauranger men under senare år har 

bilden ändrats. På och runt Magasinsgatan har trendiga butiker vuxit fram under de 

senaste 10 åren (Göteborgs turistbyrå, 2014). Butikerna på Magasinsgatan är inte de 

välkända butikskedjorna, utan det är mindre butiker som är mer nischade och har ett 

mer exklusivt och unikt sortiment och därmed högre prisbild. Området är också unikt 

i sitt slag med en innegård som en central kärna med äldre, K-märkta byggnader och 

med bevarade originalfasader från 1800-talet. Gentemot andra konstruerade köpcenter 

från 1970-talet i Göteborg framstår Magasinsgatan som charmigt och modernt i en 

historisk miljö. 

 

En problematisering av ämnet säger att digitaliseringen av samhället påverkar olika 

branscher, däribland detaljhandeln. En stor del av detta är e-handeln som vuxit rejält 

under de senaste åren och fortsätter stadigt att växa (HUI, 2015). För den traditionella, 

fysiska butiken betyder det fler utmaningar och ytterligare konkurrens. Den digitala 

revolutionen har skapat starka konsumenter vars förväntningar och krav är betydligt 

högre än tidigare. Näthandeln är dock inte den enda konkurrensen i detaljhandeln. 

Göteborgs innerstad omges av många konkurrerande handelsområden som också 

medför svårigheter för en lönsam verksamhet. Därför är det viktigt att fysiska butiker 

utvecklar ett nytänkande koncept för att hålla jämna steg med den allt mer tuffa 

konkurrensen (Blázquez 2014). 

 

Konsumenter vill helt enkelt ha en minnesvärd shoppingupplevelse (Blázquez 2014) 

vilket framför allt näthandeln kanske får svårt att svara upp mot. Hur kan då butikerna 

attrahera kunder och samtidigt ge de ett mervärde när dem besöker ett 

handelsområde? Kan butikskluster, som beskrivs som ett nytt sätt att tänka på i fråga 

om konkurrensfördelar, (Porter 2000) innebära ny livskraft med ett mervärde för 

handelsområden med en annan typ av attraktionskraft? 
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1.1. Syfte  
Syftet är att undersöka om den enskilda modebutiken på en affärsgata ges fördelar 

med tanke på klusterbildning, kundunderlag och geografisk belägenhet.  

1.2. Forskningsfrågor  
 

 Vad gör Magasinsgatan till ett kluster? 

 Vilken image har det undersökta klustret?  

 Vad är positivt med det undersökta klustret?  
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2. Teori 

 

2.1. Vad är ett kluster? 
Ett kluster beskrivs som en geografiskt, närbelägen grupp av företag och tillhörande 

verksamheter som är sammankopplade inom ett avgränsat område. Företagen har 

någon form av relation till varandra, är förenade genom likheter och 

komplementariteter och är verksamma inom relaterade branscher. Den geografiska 

omfattningen av ett kluster varierar brett och kan vara allt från en region till en stat 

eller stad (Porter 2000; Gustavsson 2003). 

 

Kluster förekommer i många olika slags industrier, i mindre områden och även i 

lokala industrier som exempelvis restauranger, bilhandlare och antikaffärer (Porter 

2000). Ett kluster kan dessutom definieras som en samling företag som samarbetar 

genom ett nätverk och inte nödvändigtvis ligger i samma område (Gustavsson 2003). 

Kluster finns i makro- och mikroekonomier, i storstäder och på landsbygd. 

Definitionen varierar inom olika områden beroende på vilket segment området 

konkurrerar i och vilka slags strategier som tillämpas av företagen som är verksamma 

i klustret (Porter 2000). 

 

Många företag inom samma kluster är inte nödvändigtvis direkta konkurrenter utan de 

tjänar snarare olika segment av verksamheter. De delar ofta gemensamma behov, 

möjligheter, begränsningar och hinder inom produktivitet. Ett kluster kan ge ett 

konstruktivt och effektivt forum för en dialog mellan närstående företag, deras 

leverantörer, myndigheter samt andra institutioner (Porter 2000). 

Definitionen av ett kluster kräver någon form av relation eller nätverk mellan de 

verksamma företagen. Relationer ska vara i fokus, mellan både människor och 

företag. Det är viktigt med ett personligt nätverk samt kompanjonskap mellan 

företagen för att uppnå en drivkraftig utveckling (Gustavsson 2003). 
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2.2. En modell av kluster som konkurrenskraft 

 
Figur 1 – The structure and dynamics of local buzz and global pipelines (Bathelt 

et al. 2004) 

     

Kunskap skapad inom kluster: The nature of local buzz 

Enligt Bathelt, Malmberg och Maskell (2004) är den information och kommunikation 

som även benämns som buzz det som sker mellan olika människor som befinner sig 

inom samma företag eller på samma plats. Det kan vara både avsedda och oväntade 

möten och informationen består av kontinuerliga uppdateringar av specifik 

information. Genom att människor rör sig i kluster bidrar dem regelbundet och drar 

nytta av informationsspridningen som uppstår där. För de som befinner sig i klustrets 

olika sociala och ekonomiska områden sker denna typ av information och 

kommunikation mer eller mindre automatiskt. Därmed kräver kommunikationen inget 

speciellt engagemang. De människor som befinner sig i klustret är inte på jakt efter 

specifik information utan de är snarare omgivna av ett hopkok av rykten, 

rekommendationer och strategisk information. Därför blir det nästan oundvikligt att ta 

emot information och nyheter om andra företag som befinner sig i klustret. Det 

refererar även till ett nätverk av kommunikation och information som utvecklas inom 

ett kluster. Genom att vara lokaliserade på samma plats möjliggör det för företag att 

förstå kommunikationen på ett meningsfullt och användbart sätt. När företag är 

samlokaliserade inom ett kluster, stimulerar det utvecklingen av en viss institutionell 
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struktur som delas av de som deltar. De utvecklar liknande språk, teknikattityder och 

tolkningsscheman. (Bathelt et al. 2004) 

 

Kunskap skapad mellan olika kluster: The nature of pipelines  

Modellen bygger på att skapandet av ny kunskap bäst ses som ett resultat av en 

kombination av nära och avlägsna interaktioner. Pipelines hänvisar till de kanaler som 

används i sådana avlägsna interaktioner. Även om kunskapsspridning kan vara mer 

effektiv inom ett regionalt nätverk än över olika gränser, är det fysiska avståndet inte 

den enda påverkan. Tillgången till ny kunskap sker oftast genom strategiska 

partnerskap med interregional och internationell räckvidd. (Bathelt et al. 2004) 

 

Medan interaktion och informationsutbyte inom ett kluster kännetecknas av att det är 

täta, omfattande, relativt ostrukturerade, medvetna möten, fungerar pipelines på ett 

helt annat vis. När en potentiell partner från utsidan har hittats måste informationen 

som ska ges till den partnern fastställas. Interaktionen som sker är kraftigt påverkad 

av graden av förtroende som finns mellan företagen. (Bathelt et al. 2004) 

 

När nya relationer skapas kräver det att tillit byggs upp på ett medvetet och 

systematiskt sätt. Processen att bygga upp ett förtroende, tar ofta tid och innebär en 

del kostnader. Det kan hävdas att flödet som sker genom Pipelines inte är beroende av 

den lokala kommunikationen. Tvärtom förväntas det att dessa två ömsesidigt ska 

förstärka varandra. Ju fler företag som bygger relationer med utomstående desto mer 

information om nya tekniker och nyheter om marknaden flödas i klustret. Pipelines 

hjälper till att förstärka och stödja klustrets sammanhållning. Annars finns det en risk 

att klustret stagnerar. (Bathelt et al. 2004) 

 

För att summera modellen leder dessa olika typer av kommunikationer till ett mer 

dynamiskt kluster. Ett väl utvecklat system av relationer till omvärlden som förbinder 

det lokala klustret till resten av omvärlden är till nytta för företagen av två 

anledningar. En är att, ny och värdefull kunskap kommer alltid skapas i andra delar av 

världen och genom att knyta dessa kontakter kan företagen vinna konkurrensfördelar. 

Det andra är, den information som ett företag kan förvärva genom kontaker till 

omvärlden kommer att sprida sig till andra företag i klustret genom kommunikationen 

som sker. Ju mer utvecklad kontakten till omvärlden är desto mer kvalitet får 
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kommunikationen. Företagen i klustren kommer lära sig mer av varandra om dem har 

ömsesidiga relationer med utomstående än om dem bara skulle kommunicera med 

varandra. (Bathelt et al. 2004)  

 

2.3. Konkurrensstrategier 
Enligt Southworth (2006) har konsumenter under de senaste fem årtionden fått se hur 

köpcentrum utvecklats och blomstrat. Fördelen som ett köpcentrum innehar kan vara 

lättillgänglighet och att det anses vara ett bekvämt sätt för konsumenter att shoppa på. 

Stadskärnor har då fått ge vika och detta har resulterat i att många butiker valt att 

etablera sig i just köpcentrum. Detta har i sin tur lett till att städerna fått se färre 

etableringar i centrum. Trenden ser emellertid ut att minska i sin betydelse då 

köpcentrumens försäljning sjunkit med 50 procent de senaste 20 åren. Det är numera 

känt att konsumenter har tröttnat på att åka till köpcentrum då de upplevs som inåt 

fokuserade och uttryckslösa. Konsumenter vill istället befinna sig inne i stadskärnor 

eller på en plats med folkliv. Kort sagt, människor återupptäcker tanken att välja 

centrum som ett shoppingalternativ framför köpcentrum. (Southworth 2006) 

     

Enligt Teller (2008) finns det fem distinkta skillnader mellan köpcentrum och 

stadskärnor. Enskilda butiker väljer själva ut vilket område eller butikslokal som 

passar för deras verksamhet medan köpcentrumens ledning söker efter hyresgäster 

som kompletterar deras redan etablerade butiker. Butiker placerade i köpcentrum kan 

ingå ett avtal som gör att de har gemensam marknadsföring med de resterande 

butikerna i köpcentrumet. Medan fristående butiker själva bestämmer vilken och när 

en viss marknadsföring ska genomföras. Köpcentrum har ofta viss gemensam service 

såsom säkerhet, städning, underhåll och öppettider. Här kan enskilda butiker välja 

vilka öppettider dem vill ha och får själva ansvara för säkerhet och underhåll. 

Köpcentrumets ledning styr över vart och vilka butiker som ska vara placerad på en 

viss plats. I centrum är det fastighetsägaren som bestämmer vilken butik som dem vill 

ha som hyresvärd.  Köpcentrum är uppbyggda för att transport och logistik enkelt ska 

kunna ske till och från köpcentrumet. Butiker i centrum kan vara positionerade på ett 

svårtillkomligt område och göra det svårare för leveranser att komma till butiken. 

(Teller 2008) 
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Porter (1997) beskriver tre allmänna konkurrensstrategier som kan tillämpas för att 

överträffa sina konkurrenter inom branschen. Strategierna är kostnadsöverlägsenhet, 

differentiering och fokusering. Den vanligaste strategin är kostnadsöverlägsenhet. 

Den innebär att företaget erbjuder sin produkt eller tjänst till lägsta möjliga pris i 

förhållande till konkurrenterna. Ofta undviker företagen olönsamma affärer och 

spenderar mindre pengar på marknadsföring eller kundservice.  

Differentiering innebär att man utvecklar en specifik aspekt som skiljer sig från 

konkurrenterna. Det sker genom olika sätt, exempelvis genom att en produkt har flera 

funktioner, företaget har en stark varumärkesimage och identitet eller egenskaper så 

som hög kundservice och ett stort återförsäljarnät. Dessa aspekter utvecklas till en hög 

kvalitetsnivå och det resulterade mervärde som uppfattas av kunden, kompenserar 

konsekvenserna av ett högre pris. (Porter 1997) 

 

Fördelarna med denna strategi, är att den ger kunden ett upplevt mervärde som 

kompenserar kundens priskänslighet. Ökade vinstmarginaler uppnås och det bör 

avleda från att använda sig av kostnadsöverlägsenhet som strategi. Högre marginaler 

ökar även påtryckningar från leverantörerna.  Nackdelar är att en allt för differentierad 

strategi kan resultera i en upplevd exklusivitet och en liten marknadsandel. Denna 

strategi kräver ofta stora investeringar inom marknadsföring, högkvalitets produkter 

samt intensiv kundservice vilket kan resultera i en kostnadskompromiss där befintliga 

kunder gör avhopp. Kostnaden för uppstart och drivandet av denna typ av strategi är 

ofta hög. Risken finns också att konkurrenter tar efter och kopierar vilket kan 

resultera i att kundernas behov av en differentiering minskar. (Porter 1997) 

Fokusering som strategi kan beskrivas som en variant av differentiering som 

involverar att inrikta sig specifikt mot behoven av ett extremt specificerat 

marknadssegment. Målet är att tillhandahålla en omfattande service till en preciserad, 

specifik grupp av kunder, en produktlinje eller en geografisk marknad. I bästa fall 

uppnår denna strategi en differentiering till en låg kostnad med hänsyn till det valda 

marknadssegmentet. (Porter 1997) 
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2.4. Image 
Den enskilda butikens image kan kopplas ihop med kluster av butiker som 

exempelvis, köpcenter, stadskärnor och liknande. Faktorer som påverkar imagen i 

klustret är bland annat infrastruktur, arkitektur och gemensamma faciliteter som 

parkering och matställen. Den enskilda butiken har ett begränsat inflytande över dessa 

faktorer likaväl som den enskilda butiken har begränsad inflytande över andra butiker 

i klustret. Samtidigt påverkas ändå den enskilda butiken av faktorerna i hög grad. 

(Wee 1986)  
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3. Metod och material 

3.1. Informationssökning och bakgrundsmaterial 
För att få en inblick av det valda ämnet gjordes en informationssökning där 

facklitteratur har studerats som inkluderar bland annat forskningsrapporter, tidskrifter 

och läroböcker som berör ämnet. I tidigare forskningsrapporter hittas redan bearbetad 

empiri, analyser, tolkningar och beskrivningar av data som andra forskare har samlat 

in. Genom att använda information från denna facklitteratur, så kallad sekundärdata, 

skapas en större förståelse och mer kunskap inom ämnet. (Harboe 2010) 

 

För att komplettera och bygga vidare på datainsamlingen studerades empiriskt 

material som tagits direkt från den ursprungliga källan, så kallad primärdata. 

Materialet kan bestå av hemsidor, databaser, tidningsartiklar och egna 

undersökningar. (Harboe 2010) 

3.2. Kvalitativa- och kvantitativa metoder 

Datainsamlingen har även bestått av både kvalitativa och kvantitativa metoder. Dessa 

metoder brukar särskiljas genom att en kvantitativ metod består av siffror, svar och 

fakta som går att räkna och statistiskt bearbeta medan en kvalitativ metod kan bestå 

av intervjuer som särskiljs som explorativa, alltså undersökande eller utforskande. 

Metoderna beskrivs som varandras motsatser, (Harboe 2010) och därför kan 

kombinationen av dem komplettera varandra och ge oss ett större underlag att jobba 

med i undersökningen. 

Ett klusterurval gjordes vilket kännetecknas genom att en eller flera områden väljs ut, 

antingen slumpmässigt eller icke slumpmässigt, där sedan urvalet av respondenter 

sker (Harboe 2010). Magasinsgatan valdes ut som undersökningsobjekt, där både 

butikschefer och presumtiva konsumenter valdes ut som respondenter.  

3.2.1. Intervjuer 

Personliga intervjuer utfördes med två nyckelpersoner, i detta fall butikschefen, för 

respektive företag som undersöktes. Ytterligare en intervju utfördes över mail där en 

tredje butikschef fick svara på våra intervjufrågor skriftligt. Urvalet av dessa 

respondenter var subjektivt för att resultatet skulle bli representativt (Harboe 2010). 



 17  

Respondenterna som valdes ut var butikschefer från butiker med olika koncept, 

belägna på Magasinsgatan. Butikerna har varit etablerade i området under olika lång 

tidsperiod. Dessa urval gjordes för att få en bredare bild och olika infallsvinklar av 

undersökningen. För att inte avslöja känslig information om respektive företag ville 

respondenterna vara anonyma. 

  Respondent nummer ett var en kvinnlig butikschef för en mindre butik med 

ett blandat sortiment av externa varumärken och inredning. Butiken har 

funnits på Magasinsgatan i cirka fem år och hon har jobbat som butikschef i 

två år. 
 Respondent nummer två var en kvinnlig butikschef för en butik som säljer ett 

välkänt, svenskt varumärke. Butiken har funnits på Magasinsgatan i cirka tio 

år och hon har varit butikschef i fyra år. 
 Respondent nummer tre var en kvinnlig butikschef över en butik som säljer ett 

svenskt, sport inriktat varumärke. Butiken har funnits på Magasinsgatan i 

cirka ett år och det saknas uppgifter på hur länge hon har varit butikschef för 

butiken. 

Den frågeteknik som användes är en så kallad standardiserad intervju där frågorna var 

noggrant formulerade på förhand och hade en förutbestämd ordningsföljd. Kvalitativa 

intervjuer kännetecknas av öppna frågor, där respondenten fick möjlighet att utveckla 

sina svar med egna ord, därför valdes denna typ av frågor (Harboe 2010). Metoden 

valdes för få fördjupad information som besvarar forskningsfrågorna “Vilken image 

har det undersökta klustret”, “Vad gör Magasinsgatan till ett kluster” och “Vad är 

positivt med det undersökta klustret?”. 

De personliga intervjuerna spelades in och transkriberades. En kopia på det 

transkriberade materialet, den skriftliga mailintervjun och det inspelade materialet 

finns förvarat hos skribenterna och arkiveras. 
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3.2.2. Enkäter 

Den kvantitativa metoden vi använde oss utav var en enkät riktad till presumtiva 

konsumenter inom det valda området. Metoden valdes för att få svar på 

forskningsfrågan “Vilken image finns i det undersökta klustret?”. Ett frågeformulär 

användes med både öppna- och slutna frågor utformade som faktafrågor och 

attitydsmässiga frågor. De var noga utarbetade för att få fram frågor som var enkla för 

respondenterna att besvara utan större ansträngning och som samtidigt gav oss den 

informationen vi efterfrågade. Svarsmöjligheterna i enkäten bestod av svarslistor som 

innebär flera olika svarsmöjligheter uppradade i en lista, gradering där ett val görs på 

en skala med olika alternativ samt fritext i form av en kompletterande kommentar. 

Denna kombination av frågor valdes eftersom den insamlade datan blir generaliserbar 

och jämförbar på ett enklare sätt. Slutna frågor kan ge begränsad data men fördelen är 

att det blir enklare att skapa en överblick av den insamlade datan i den efterföljande 

analysen, vilket vi eftersträvar. (Harboe 2010) 

3.3. Metodkritik 

3.3.1. Validitet  

Validitet beskriver en undersöknings relevans och giltighet. En röd tråd ska finnas 

mellan problematisering, metod, den insamlade datan, analys och slutsats (Harboe 

2010). När tolkning och verklighet överensstämmer förekommer validitet (Olsson & 

Sörensen 2001). Hög relevans uppkommer enligt Harboe (2010) när det upplevs att 

flera av respondenterna bekräftar att frågorna som ställts är relevanta för det 

huvudsakliga undersökningsproblemet. Det ska även gå att dra en användbar slutsats 

av den insamlade datan. Enligt Harboe (2010) finns det två frågor att utgå ifrån för att 

utreda om en undersökning har hög relevans eller inte. Frågorna är: ”Besvaras våra 

huvudsakliga frågor?” och ”Är den insamlade datan relevant i förhållande till vår 

problematisering?” 

 

Undersökningens validitet visas genom att vi har fått relevant information, relaterad 

till vår problematisering, som dessutom besvarade våra huvudsakliga 

forskningsfrågor. Undersökningsunderlaget formades utifrån syftet och 

forskningsfrågorna och därmed stärks validiteten i vår undersökning. Den insamlade 
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datan anses därför vara relevant i förhållande till vår problematisering. I sin tur har 

den valda teorin stärkts utav den insamlade datan. Med syftet i åtanke, ansågs det 

skäligt att ha ett urval av respondenter som inte var slumpmässiga, då det var till hjälp 

för att få en övergripande helhetsbild som gav en rättvis slutsats. Metoden vi använde, 

valdes för att på bästa sätt få fram information som kunde besvara våra 

forskningsfrågor. Informationen vi fick fram från respondenterna var snarlika 

varandra och vi kunde uppfatta en samhörighet och dra en generell slutsats baserat på 

resultatet av undersökningen. På ett tillfredställande sätt har vi analyserat materialet 

och kunnat dra en väsentlig slutsats. Därmed upplever vi att det finns en röd tråd 

genom arbetet. 

3.3.2. Reliabilitet  

Reliabilitet visar om den insamlade datan är tillförlitlig eller inte. För att kunna 

använda den insamlade datan är det viktigt att det går att lita på materialet. För att 

mäta reliabiliteten kan man utföra samma typ av undersökning igen för att se om 

samma resultat uppnås. Om den nya undersökningen avviker från den tidigare 

behöver det nödvändigtvis inte innebära att man har låg reliabilitet. Avvikelserna kan 

vara konkreta och exempelvis innebära att respondenten helt enkelt har ändrat åsikt 

eller andra utomstående förhållanden som att respondenten har fått ändrade 

inkomstförhållanden, gift sig eller fått barn. (Harboe 2010)   

Som tidigare nämnt, gjordes ett medvetet urval av respondenter. Urvalet i den 

kvalitativa metoden, gjordes med lämpliga personer, för att dem förväntades kunna 

besvara våra frågor med en hög trovärdighet på grund av deras verksamma yrkesroll, 

där dem har den erfarenhet och kunskap som krävs för att kunna ge oss 

tillfredställande svar. Urvalet av respondenterna i den kvalitativa metoden valdes för 

att dem var presumtiva konsumenter inom det valda undersökningsområdet. Frågorna 

som ställdes i intervjuerna, samt frågorna i vår enkät, var noga formulerade på 

förhand eftersom vi ville vara förberedda med frågor som var relevanta i relation till 

de utvalda respondenterna. Frågorna var av öppen karaktär för att försäkra oss om att 

respondenternas åsikter kom fram på ett rättvist sätt. Dessutom ställdes följdfrågor för 

att öka tillförlitligheten i intervjumaterialet. Respondenterna som besvarade enkäten 

fick av förklarliga skäl inga följdfrågor men hade möjlighet att lämna en fri 
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kommentar. Därför anser vi att materialet är tillförlitligt i både den kvalitativa- och 

kvantitativa undersökningen.   

Den använda metoden redogjordes noggrant för att göra det möjlighet att upprepa 

undersökningen. Skulle samma kvalitativa undersökning utföras igen skulle vi 

troligtvis få liknande svar eftersom respondenternas utomstående förhållanden inte 

skulle påverka svaren nämnvärt. Om respondenternas åsikter hade förändrats kan det 

dock medföra förändrade svar i vissa av våra frågor.  

Skulle samma kvantitativa undersökning utföras igen är det med stor sannolikhet att 

vi får helt andra respondenter som skulle kunna ge oss ett annat resultat. Det som 

påverkar resultatet är vilka människor som befinner sig i området vid det valda 

tillfället, vilken dag och tid undersökningen utfördes vid, under hur lång tid 

undersökningen pågick samt om undersökningen utfördes under flera olika tillfällen. 

Antalet respondenter kan även diskuteras då målet inte uppfylldes. Målet var att få 

ihop 50 respondenter för att kunna dra en slutsats som överensstämmer med 

verkligheten, men vi fick ihop 36 stycken. Skulle vi få fler respondenter, exempelvis 

100 stycken, är det möjligt att ett annat resultat skulle uppnås. Trots detta anses 

resultatet tillförlitligt, eftersom frågorna var formade så att resultatet var 

generaliserbart och gav oss en övergripande bild.  
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4. Avgränsningar 
En geografisk avgränsning gjordes och endast ett butiksområde undersöktes som ett 

kluster, i detta fall Magasinsgatan i Göteborg. Området valdes för att det har under de 

senaste åren vuxit fram och blivit något intressant och unikt. För att kunna göra en 

fördjupad och ordentlig undersökning valdes bara ett kluster som 

undersökningsobjekt. Ytterligare avgränsningar gjordes då endast tre butikschefer 

blev intervjuade, från tre olika butiker ur klustret där varje butik har olika koncept. 

Tre intervjuer ansågs tillräckligt då Magasinsgatan är ett mindre handelsområde. För 

att få olika infallsvinklar och en bredare bild till undersökningen var det ett medvetet 

val att undersöka olika koncept.   

 

Vid enkätundersökningen gjordes samma geografiska avgränsning som tidigare och 

de som blev tillfrågade att delta var människor som rörde sig inom området, så 

kallade presumtiva konsumenter. Förhoppningen var att intervjuernas kvalitativa 

innehåll skulle spegla enkätundersökningen och därmed bekräfta resultatet, därför 

ansågs det räcka med 50 stycken enkäter.  

 

4.1. Begreppsdefinition 
Benchmarking - (av engelska bench mark ’referensmärke’, ’norm’), rikt märkning 

(NE 2015). 

Image – Från engelskan; “bild”, “framtoning” eller “föreställning”. Inom 

marknadsföring, den bild av sig själv, företag eller produkt man vill visa upp för 

andra (NE 2015).  
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5. Empiri 

5.1. Enkäter 
Utdelningen av enkäterna skedde en dag mitt i veckan, under ett par timmar efter 

lunchtid. Målet var att få 50 respondenter att utföra enkäten men det uppnåddes inte 

och vi fick sammanlagt 36 stycken.  

 

Enkäterna visade på att av de tillfrågade var målgruppen i det undersökta området 

mestadels kvinnor. De tillfrågade var mellan åldern 18-55 år men majoriteten var i 

åldersgruppen 26-35 år. De flesta jobbar heltid och nästan lika många studerar som 

jobbar deltid. Den större delen av de tillfrågade bor i bostadsrätt, därefter var hyresrätt 

vanligast. Helst shoppade majoriteten på Magasinsgatan, sedan kom nätet näst på 

plats. Hela 42 % uppgav att de shoppar på Magasinsgatan 1-2 gånger i månaden och 

en överlägsen majoritet på 69 % upplever butiksområdet som mycket positivt. En 

sammanställning av enkäterna finns på sidan 36.   

 

5.2. Intervjuer av tre butikschefer  
Magasinsgatan var innan 2006 ett relativt nedgånget område med tomma lokaler med 

i princip endast ett fåtal butiker etablerade i området. En butik som befinner sig i 

området har även butiker i Stockholm, Frankrike och England. Dessutom hålls 

kontinuerliga modevisningar i Paris. Respondenten poängterar att alla lägen är relativt 

olika och går inte att jämföra med varandra, utom den butiken i Frankrike som ligger i 

ett område lite utanför stan där det inte har hänt så mycket än. Grundkärnan i de olika 

lokalerna är ändå alltid densamma.  

 

Hållbarhet är en viktig fråga för en av butikerna. De ställer krav på sina leverantörer, 

har ekologiska märken, tidlösa plagg och dem jobbar mycket med plagg som hela 

tiden finns i butiken året om. Samtidigt befinner sig de flesta butiker i äldre lokaler 

och respondenten menar på att det läcker luft från fönster och att dem använder sig av 

mycket glödlampor. Mycket går att förbättra och de strävar alltid efter att vara mer 

hållbara. En annan butik vänder sig till aktiva människor som inte bara gillar att vara 

ute i naturen, utan också vill ha den kvar. De erbjuder flera tjänster utöver sin 

butiksverksamhet där kunder kan lämna in och låna klädesplagg. 
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5.3.1. Målgrupp 
Alla respondenter menar på att dem har en bred målgrupp där alla åldrar är inkluderat. 

De upplever att målgruppen inte skiljer sig särskilt från andra butiker i området. 

Enligt en respondent ligger de starkaste kunderna på en medelålder på runt 35-45 år. 

Två av respondenterna nämner båda att det är en viss typ av människa som rör sig i 

området. Den ena menar att den människan är intresserad av inredning, konst och 

kläder. De kan bo i stan eller byggt ett nytt hus, att dem gärna spenderar sin lediga 

fritid med att inreda hemmet och att dem reser ganska ofta. Det kan vara 

småbarnsfamiljer men även familjer där barn är äldre som även dem shoppar där. Alla 

i familjen har liknande intressen så det är naturligt att hela familjen åker till 

Magasinsgatan. Den andra respondenten menar att denna typ av människa är 

medveten om mat, ekologiska produkter och bra kvalité.  

5.3.2. Läge 
Gemensamt för två av respondenterna var att båda butikerna inte strävar efter att 

etablera sig centralt tillsammans med andra butiker eller kedjebutiker utan hellre vill 

skapa nya områden. Båda vill poängtera vikten av att det inte ligger några 

butikskedjor i området.  De väljer hellre att titta på läge, lokaler och byggnader med 

en historia bakom sig. Genom detta vill de bredda stadskärnan ännu mer och dem 

räknar med att det kan ta ett tag innan flödet av kunder hittar dit. Båda förklarar 

vikten av att inte befinna sig i nybyggda lokaler då det lätt kan uppfattas som 

opersonligt och stelt, att det ska finnas en viss känsla i området runt butikslokalen. De 

såg stor potential i området kring Magasinsgatan även om det var ett ganska öde 

område innan dem valde att etablera sig där. Enligt en av respondenterna var det den 

förra fastighetsägaren som styrde mycket av vilka butiker som fick etablera sig i 

området och då var butikskedjor inte önskvärt. Anledningen till detta tros vara att 

hyres ägaren inte ville förändra området eftersom butikskedjor ofta sätter en viss 

standard på sina lokaler och att dem då kan förstöra området snarare än att bevara det.  

 

Nackdelen med att ligga inom området är få enligt respondenterna men den ena menar 

att det finns vissa fördelar med att ligga i ett köpcenter då butiken inte är lika 

väderberoende som annars. Respondenten konstaterar ändå att området är så pass 

starkt idag att det inte gör något nämnvärt.  
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5.3.3. Gemensamt för klustret 
Respondenterna gav varierade svar på frågan om dem har något gemensamt med 

resterande butikerna i klustret. En av respondenterna menar på att alla butiker som 

ligger runt Magasinsgatan är småföretag och att dem flesta är Göteborgsbutiker. En 

annan svarar först att dem egentligen inte har något gemensamt med de andra 

butikerna men ändrar sig under samtalets gång. De känner någon slags gemenskap 

med en inredningsbutik i området som skapar mycket med sin butiksmiljö runt 

omkring och arbetar med att det inte ska vara nytt, vitt och fräscht. Respondenten 

betonar ändå att dem aldrig tittar på andra aktörer eller att dem ska ha något 

gemensamt med dessa. De kan hellre välja att flytta ihop med en kaffekedja än ett 

annat varumärke om det är något som kan återspegla vad butiken vill förmedla. 

Respondenten menar att dem inte har satt standarden för området när dem etablerade 

sig på Magasinsgatan men att dem inte har utgått ifrån något eller någon annan när 

dem placerade sig där. De har utgått ifrån att området säkerligen kommer att 

utvecklas till någonting som är genuint och att många byggnader är K-märkta vilket 

innebär att kärnan kommer att behållas. Butiken har ett starkt varumärke som kan 

göra att vissa butiker vågar satsa på en etablering där och att dem lockar till sig, 

exempelvis, många turister som sedan upptäcker resten av området. Därmed kan det 

vara ett säkert kort för andra butiker att etablera sig där om detta varumärke befinner 

sig i området.  

En respondent menar på att Magasinsgatan erbjuder ett kluster med butiker som 

tillsammans skapar en känsla av samhörighet. Det är ingen klassisk shoppinggata, det 

är en mötesplats för nyfikna människor som söker inspiration. Respondenten tycker 

även att Magasinsgatan har en genuin känsla och att de gärna vill känna en 

gemenskap med butikerna och miljöerna i närheten, där secondhand-butikerna och 

caféet i området helt går i linje med deras koncept.   

5.3.4. Kommunikation 
Konkurrens bland butikerna på Magasinsgatan existerar inte enligt en respondent. Det 

är en öppen dialog, alla har samma mål i sikte; alla ska ligga kvar och att det ska 

kännas genuint. Oftast möts personalen i de olika butikerna på en fika eller under 

lunchrasten, dem handlar hos varandra eller bara umgås i varandras butiker, lite som 

en familj. Att ordna evenemang tillsammans var mer förekommande förut. Nu har alla 

butiker vuxit så pass mycket att det blir för stort projekt om dem skulle hitta på 
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någonting ihop. Respondenten menar att mycket styrs genom huvudkontoret och att 

dem därmed inte kan styra så mycket. En annan respondent förklarar vidare att en de 

har en kontinuerlig relation med huvudkontoret som innebär att mycket av det som 

köps in till butiken sker genom en dialog med huvudkontoret. Events anordnas 

löpande med andra utomstående företag och en respondent berättar att dem nyligen 

fick besök av ett skomärke som höll i en föreläsning för inbjudna kunder.  

5.3.5. Fördelar 
Respondenterna tycker att fördelarna med att ligga på Magasinsgatan är att området är 

som ett eget, mindre område i stan som blir lite mer personligt än andra ställen. Det är 

inte lika stor folkmassa som rör sig i området än i den mer centrala delen av Göteborg 

och att det därmed bara är något positivt. Även om en av butikerna har varit 

etablerade där i snart 10 år är området fortfarande i utvecklingsfasen och det finns 

mycket kvar att göra och på så sätt känns det inte som att butiken kommer växa ur 

området menar respondenten. Vidare förklarar hon att butikerna tillsammans 

“benchmarkar“ området, vilket innebär att området blir ett riktmärke och att det 

därmed blir köpstarkt. 
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6. Analys  

6.1. Vad gör Magasinsgatan till ett kluster? 

Enligt undersökningarna som utförts kan Magasinsgatan och butikerna där räknas 

som ett kluster baserat på de kriterierna som bör uppfyllas enligt Porter (2000). 

Området är tydligt geografiskt avgränsat och byggnadernas karaktär gör att det inte 

går att undgå att gatan är unik. Jämförs området med de intilliggande gatorna sticker 

Magasinsgatan ut och skiljer sig markant. Butikernas koncept kompletterar varandra 

samtidigt som dem är enhetliga då dem är verksamma inom relaterade branscher. 

Mode och inredning är branscherna som dominerar inom området. Nödvändigtvis är 

inte de verksamma butikerna i ett kluster konkurrenter (Porter 2000) och det bekräftas 

av undersökningen som visade att butikerna inte ser varandra som konkurrenter.  

Bathelt, Malmberg och Maskell (2004) förklarar att ett kluster kräver någon form av 

relation eller nätverk samt kommunikation mellan både människorna och företagen. 

Kommunikation är viktig för att få ett dynamiskt kluster och det visar sig på olika 

sätt. Bland annat sker det sinsemellan de olika butikerna i området, automatiskt, bara 

genom att människor befinner sig där. Med det menas att de inte jagar efter 

information utan det sprids och är nästan oundvikligt att inte ta del av (Bathelt et al. 

2004). Undersökningen visar på att både kommunikation och relationer sinsemellan 

finns men att det var på en enklare nivå än vad teorin förklarar. Det framkom att 

butikspersonalen ofta umgås i varandras butiker, handlar eller tar en fika ihop. Det var 

dock mer förekommande att företagen samarbetade sinsemellan tidigare och hade 

gemensamma events och liknande.  

 

Kommunikationen ska även ske inifrån klustret till en utomstående part. Relationen 

mellan dessa förväntas förstärka varandra och även sammanhållningen i klustret 

(Bathelt et al. 2004). Det som framkom av undersökningen var att varje butik har en 

stark bild av vad dem vill förmedla och det har troligtvis uppkommit av relationen 

mellan butik och huvudkontor. En av butikscheferna har en kontinuerlig kontakt med 

sitt huvudkontor och de inköp som görs sker genom en dialog med huvudkontoret. 

Butikerna har även en god relation och sammanhållning sinsemellan vilket har gjort 

att dem är starka enskilt men även tillsammans som ett kluster. 
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6.2. Vilken image har det undersökta klustret? 

Undersökningen visar att målgruppen inom området beskrivs som en viss typ av 

människa som är intresserad av ekologiska produkter, bra kvalité, mat och finner ett 

intresse i inredning och konst. Butikscheferna säger sig alla ha liknande målgrupp 

som beskrivs som bred med ett stort åldersspann. Det bekräftades även av vårt 

enkätresultat som visade att majoriteten var mestadels kvinnor i åldersgruppen 26-35 

år men att åldersspannet sträckte sig från 18-55 år. Enligt Wee (1986) kan den 

enskilda butikens image kopplas ihop med hela klustret. Detta visas genom att 

tillsammans har varje enskild butik i klustret en gemensam målgrupp, trots att de har 

olika unika koncept och därmed olika image i sina egna butiker. På detta sätt kopplar 

vi ihop den enskilda butikens image med hela klustret. En faktor som påverkar 

klustrets image är arkitekturen (Wee 1986). Det har framkommit av flera 

respondenter att området har en speciell känsla över sig och att det är ett originellt 

område, där den bevarande arkitekturen med sina K-märkta byggnader, var viktig för 

att de överhuvudtaget skulle överväga att etablera sig där. Därmed ser vi att butikerna, 

tillsammans med arkitekturen i området, samt den gemensamma målgruppen skapar 

en speciell image i klustret.  

 

6.3. Vad är positivt med det undersökta klustret? 

Butikerna inom området har unika koncept som skiljer sig åt från varandra. De har en 

hög varumärkeskännedom samt stark identitet vilket visas genom att de har en tydlig 

bild av vad de vill förmedla med sina koncept. En av de undersökta butikerna har en 

mix av kläder och inredning. En annan har en mängd olika tjänster utöver sitt vanliga 

butikskoncept där det erbjuds bland annat en låneverksamhet och insamling av gamla 

plagg. För att överträffa sina konkurrenter inom branschen kan differentiering ses som 

en konkurrensstrategi, vilket innebär att företag utvecklar en specifik aspekt som 

skiljer sig från konkurrenterna. Exempelvis genom att en produkt har flera funktioner 

eller att företag har en stark varumärkesimage och identitet (Porter 1997). 

Undersökningen visar att butikerna på Magasinsgatan uppfyller dessa kriterier och 

därför har dem differentiering som konkurrensstrategi.   

Differentieringen kan utvecklas och kompletteras med ytterligare en dimension där 

hela stadsdelens konfiguration och den fysiska miljön tas hänsyn till. Magasinsgatan 

som ett kluster blir alltså differentierad gentemot andra butiksområden, som 
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exempelvis köpcenter. Det visas genom att hela butiksområdet har utvecklat en unik 

miljö med en stark identitet vilket ses som en konkurrensfördel. Butikerna och 

butiksmiljön i klustret skapar tillsammans en känsla av samhörighet och blir en plats 

för människor att mötas på. Som tidigare nämnt visar undersökningen att valet av rätt 

lokal har varit viktigt där äldre lokaler, som beskrivs som mer personliga, varit att 

föredra framför nybyggda lokaler. Det har även framkommit att det är ett aktivt val att 

inte etablera sig centralt tillsammans med andra butiker eller kedjebutiker utan att de 

hellre vill skapa nya områden och bredda stadskärnan ännu mer. Skillnaden mellan 

köpcenter och stadskärnor är bland annat att enskilda butiker väljer själva ut vilket 

område eller vilken butikslokal som passar deras verksamhet medan i köpcenter är det 

ledningen som styr vilka butiker som passar in i köpcentret (Teller 2008). Southworth 

(2006) nämner att försäljningen i traditionella köpcentrum minskat med 50 % över de 

senaste 20 åren och att konsumenter har tröttnat på köpcenter då de ses som 

uttryckslösa. De vill hellre befinna sig i stadskärnor och andra platser med folkliv och 

väljer centrum före köpcenter. Magasinsgatan har utvecklats till ett alternativt 

handelsområde gentemot köpcenter och ligger då helt rätt i tiden med utvecklingen 

och svarar upp mot konsumenternas nya behov. Området beskrivs inte som en 

klassisk shoppinggata, utan det är en mötesplats för nyfikna människor som söker 

inspiration. 

För att få ett mer dynamiskt kluster krävs det olika typer av kommunikation, både 

inifrån klustret till utomstående samt sinsemellan butikerna i klustret (Bathelt et al. 

2004). Undersökningen visar att denna typ av kommunikation finns. Butikerna på 

Magasinsgatan ser inte varandra som konkurrenter utan det är en öppen dialog, alla 

har samma mål i sikte och strävar efter att uppnå en genuin känsla. Trots att 

kommunikationen sker på en enklare nivå än vad teorin förklarar, existerar den, och 

det ger ett mer dynamiskt kluster. Magasinsgatan ses därför som ett fungerande, 

dynamiskt kluster, vilket är fördelaktigt.  
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7. Slutdiskussion 
Syftet med uppsatsen var att undersöka om den enskilda modebutiken på en affärsgata 

ges fördelar med tanke på klusterbildning, kundunderlag och geografisk belägenhet. 

För att uppnå syftet formulerades tre forskningsfrågor och både en kvalitativ- och 

kvantitativ metod utfördes.  

Forskningsfrågorna var utstuderade innan undersökningarna utfördes vilket gjorde att 

vi hade en bild av vad vi ville få för resultat. När resultatet väl analyserades kom vi 

till insikt att forskningsfrågorna var relevanta med de stämde inte helt överens med 

resultatet och det vi ville få fram. Därför omformulerades frågorna i efterhand för att 

dem på så sätt skulle vara mer precisa, höra ihop med resultatet och sedan hjälpa oss 

att uppfylla syftet.    

Den första forskningsfrågan som berörde image inom området besvarades med hjälp 

av vår kvalitativa- och kvantitativa metod. Vi fick fram ett tillfredställande underlag 

för att besvara frågan då intervjuerna gav oss information av hög kvalité och 

enkäterna gav oss liknande svar som speglade intervjuerna, att en slutsats kunde dras. 

Dock uppfylldes inte målet med antal respondenter i vår enkätundersökning. 

Människor var troligtvis inte villiga att svara på grund av anledningar som tidsbrist 

eller ointresse. En alternativ metod till enkätundersökningen hade istället varit att 

utföra korta intervjuer med några av de presumtiva konsumenterna inom området. Det 

hade gett oss ännu mer kvalitativ information som gjort att vi lättare kunde dra en 

slutsats. Trots detta använder vi ändå materialet från enkätsvaren eftersom 

intervjuerna har gett oss tillräcklig och kvalitativ information för att vi ska kunna ge 

ett sannolikt svar och besvara frågan. 

Intervjuerna var till hjälp för att besvara nästa forskningsfråga som undersökte vad 

som utgör Magasinsgatan till ett kluster. Vi fick fram användbar information som 

gjorde att vi kunde besvara frågan. Resultatet från undersökningen stämmer överens 

med teorin men vid närmare analysering insåg vi att vissa delar hade en mycket 

svagare koppling till teorin än vad vi först antagit. För att kringgå detta hade vi kunnat 

utföra fler intervjuer med samma respondenter för att få möjligheten att ställa 

följdfrågor som uppkommit i efterhand. Då hade vi kunnat få mer information som 

kan ha lett till en starkare koppling till teorin. Dock var det ett aktivt val att endast ha 

en varsin intervju med respektive respondent vilket vi i efterhand kan diskutera om vi 

egentligen borde planerat för fler intervjuer. Genom att de starka kopplingarna vägde 
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upp för de svagare kopplingarna till teorin kunde vi ändå besvara forskningsfrågan i 

sin helhet.  

Den sista forskningsfrågan undersökte vad som var positivt med klustret 

Magasinsgatan. Frågan var medvetet vinklad till att undersöka det positiva för att 

uppnå syftet med arbetet, därför gjordes ett aktivt val att inte fokusera på negativa 

aspekter. Frågan kunde besvaras med hjälp av det insamlade materialet som i sin tur 

tydde tydligt på att det var positivt att vara etablerad på Magasinsgatan. Frågans 

utformning kan dock ha påverkat resultatet och gjort att vi förbisåg det negativa. En 

alternativ forskningsfråga hade varit att undersöka både negativa- och positiva 

aspekter och väga det mot varandra för att komma fram till svar på frågan. Om vi 

skulle utökat vår undersökning och utföra fler intervjuer med andra respondenter 

skulle även det kunnat leda till ett annat resultat, eftersom åsikter angående vad som 

upplevs vara positivt respektive negativt kan skilja sig från olika personer. De 

intervjuer som utfördes var dock ensidiga där alla svar pekade åt samma håll, därför 

behövdes inga fler intervjuer och vi anser oss ha ett tillräckligt starkt underlag för att 

kunna dra en slutsats och besvara frågan.  

Slutsatsen som dras är att det är positivt för den enskilda modebutiken att vara 

etablerad på Magasinsgatan. Det undersökta klustret visar på en mängd positiva 

aspekter med klusterbildningen. Kommunikationen, sammanhållningen och att det 

inte finns någon konkurrens mellan butikerna visar på att det är ett dynamiskt kluster. 

Området, tillsammans med butikerna, har dessutom skapat en konkurrensfördel 

gentemot andra handelsområden. En annan konkurrensfördel är image, såväl på 

butiksnivå som området i helhet, vilket stärker klustret och gör det unikt. 

Magasinsgatan och dess bevarade arkitektur har visat sig vara en av de främsta 

faktorerna till varför en etablering inom området överhuvudtaget varit tänkbart.   
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8. Framtida forskning 

Kluster och klusterbildning är ett intressant fenomen som går att utforska på en 

mängd olika vis. Undersökningen som gjordes i denna uppsats går att ta ett steg 

längre och applicera på andra typer av kluster för att sedan jämföra resultaten och 

diskutera huruvida de olika klustren skiljer sig åt. Vilket kluster är mest fördelaktigt 

för en viss typ av butik?  Hur skiljer sig ett kluster som växt fram organiskt gentemot 

ett kluster som medvetet har skapats? Kluster som har skapats medvetet, exempelvis 

köpcenter, är vanligt förekommande men hur står dem sig konkurrensmässigt mot 

andra typer av kluster som exempelvis Magasinsgatan? Kommer dessa kluster 

konkurrera ut köpcenter och bli mer attraktivt för både butiken och konsumenten?  

Då vår undersökning bara skrapat på ytan vore det intressant att forska vidare inom 

ämnet då det uppenbarligen finns en mängd olika frågor berörande kluster och 

klusterbildning.  
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10. Bilagor 
10.1. Intervjuunderlag 

Vi vill ha en friare form på intervjun och ställa följdfrågor baserade på respondentens 

svar, men dessa frågor är våra grundpelare.  

 

 När etablerade ni er butik här? Hur såg området ut då? Hur har det förändrats 

till idag? Har ni funnits på något annat ställe tidigare? Vart i så fall och varför 

flyttade ni? 

 Har ni fler butiker i andra områden och i så fall vart? 

 Varför har ni valt att etablera er i detta läge? Varför vill ni ligga just här? 

 Vilka faktorer tas hänsyn till i val av nytt läge? 

 Vilka krav har ni gällande läge? Vad är det viktigaste kravet? Vart skulle ni 

vilja nyetablera er i Göteborg? Varför/Varför inte? 

 Vad har ni gemensamt med butikerna som ligger i samma läge? 

 Finns det några företag ni helst vill ligga bredvid eller ha nära er? Vilka 

fördelar upplever ni genom att ha dessa butiker nära/bredvid er? Finns det 

några nackdelar? 

 Vilka kunder handlar helst hos er? Vilken målgrupp har ni? Är målgruppen 

samma som i era butiker som ligger i andra områden? 

 Vilka fördelar upplever ni med att vara etablerad i detta läge? Finns det några 

nackdelar? 

 Finns det något ni skulle vilja ändra på gällande ert läge? 

 Butikerna som ligger runt Magasinsgatan, vad tillför ni varandra? 

 Vad har Magasinsgatan för som område för fördelar gentemot andra områden?  

 Hjälper ni varandra på något sätt skulle du säga?  
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10.2. Enkätunderlag 
Enkät riktad mot konsumenter. 

Gör ett kryss i cirkeln under det svar som passar dig bäst. 

 

1. Hur gammal är du? 

18-25         26-35      36-45      46-55      56-65 

 

2. Kön? 

Man               Kvinna          Vill ej svara 

 

3. Vad har du för sysselsättning? 

Studerar        Jobbar heltid     Jobbar deltid     Arbetslös/arbetssökande 

 

4. Hur bor du? 

Andra hand   Hyresrätt      Bostadsrätt    Villa       Inneboende 

 

5. Vart shoppar du helst och varför? 

Nätet             Nordstan       Avenyn         Magasinsgatan                    Annat: 

                      

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

6. Hur ofta handlar du på Magasinsgatan? 

1 gång/år    1 gång/halvår  1-2 ggr/månad   3-4 ggr/ månad        Fler än 4 

ggr/månad   Aldrig 

 

7. Varför handlar du på Magasinsgatan? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………. 
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8. Hur upplever du Magasinsgatan? Förklara. 

Mycket positivt       Positivt       Varken eller     Mindre positivt    Inte alls positivt 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

9. Har du några favoritbutiker på Magasinsgatan? Om ja, vilka? 

Nej                Ja: ……….                  
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10.3. Sammanställning av enkäter 

 

 

22% 

36% 
22% 

20% 

0% 

Ålder 

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65

31% 

69% 

0% 

Kön 

Man Kvinna Vill ej svara

22% 

58% 

20% 

0% 

Sysselsättning 

Studerar Jobbar heltid Jobbar deltid Arbetslös

14% 

25% 

41% 

17% 3% 

Boende 

Andra hand Hyresrätt Bostadsrätt

Villa Inneboende
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28% 

10% 

6% 

37% 

19% 

Vart shoppar du helst? 

Nätet Nordstan Avenyn Magasinsgatan Annat

17% 

33% 42% 

5% 3% 0% 

Hur ofta handlar du på 
Magasinsgatan? 

1 gång/år 1 gång/halvår

1-2 ggr/mån 3-4 ggr/mån

Fler än 4 ggr /mån Aldrig

70% 

22% 

8% 

0% 

0% 

Hur upplever du 
Magasinsgatan? 

Mycket positivt Positivt Varken eller

Mindre positivt Inte alls positivt
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Om ja, vilka:  

 Grandpa 
 Artilleriet 
 ACNE 
 Floramor  och Krukatös  

 

 

Varför handlar du på Magasinsgatan? 

 

 Mindre massproducerat 
 Trevliga, nischade butiker 
 Härlig atmosfär 
 Ibland lite pretentiöst 
 Mycket bra område 
 Trevligt område att strosa runt i 
 Fina saker,  
 Trevliga, mindre butiker 
 Bra inredningsbutiker och klädbutiker.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72% 

28% 

Har du några 
favoritbutiker på 

Magasinsgatan 

Ja Nej
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