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Sammanfattning 
 
Varumärken spelar en allt mer betydande roll för konsumenter i dagens läge, vilket gör att 

företag måste använda sig av olika konkurrensmedel för att på bästa sätt hålla kvar en stark 

position på marknaden. Det har blivit allt svårare att överleva på marknaden utan ett starkt 

varumärke, då konkurrenssituationen är hårdare. För att företag skall kunna differentiera sig 

från sina konkurrenter samt ge produkterna mervärden ska de på bästa sätt försöka stärka sitt 

varumärke kontinuerligt. Detta kan de olika företagen göra genom branding, det vill säga 

genom att skapa, upprätthålla, skydda samt förstärka varumärket. Ett starkt varumärke skall 

kunna kommunicera till konsumenterna om vilket kvalitetsnivå företaget erbjuder. För att 

företagen skall kunna bibehålla en stark position på marknaden krävs det att de lägger stor 

vikt vid att förstärka varumärkesidentiteten. I denna uppsats utgår vi ifrån Philip Kotler´s 4: P 

samt Mikael Hernants Sexhörning. Dessa två teorier tillämpar olika konkurrensmedel som 

företag kan använda sig utav vid utformningen av olika konkurrensstrategier.  

 

Vi har valt att undersöka hur företag påverkas av valda konkurrensmedel när de arbetar med 

att förstärka varumärket. De butiker vi har valt att studera är Indiska, Smultronsstället samt 

Grand Parfymeri. Detta val gjordes för att vi ville beskriva hur olika butiker med en befintligt 

stark position på marknaden samt hur butiker med olika mycket resurser hanterar arbetet med 

varumärket. Vi valde även att undersöka hur utvalda konsumenter influeras av företags 

varumärken. Vid genomförandet av vår kvalitativa undersökning utgick vi ifrån öppna 

individuella intervjuer med butikscheferna för att få insyn i hur de arbetar med att förstärka 

butikernas varumärke samt ett fokusgruppsintervju med de utvalda konsumenterna.  

 

Det som tydligt går att utläsa av våra slutsatser är att varumärken har blivit ett allt mer 

betydelsefullt konkurrensmedel men att företagen fortfarande underskattar värdet av att 

inneha en stark position på marknaden. Därför lägger de inte mer än nödvändiga resurser på 

att utveckla och förstärka sina varumärken trots att de är medvetna om att betydelsen av starka 

varumärken har ökat genom den mer konkurrensutsatta marknaden. Hur företagens 

varumärken förmedlas i kombination med hur de valt att konkurrera har även stor betydelse 

för hur konsumenterna upplever företagen som helhet. Detta konstaterande gör det tydligt att 

varumärket bör vara ett centralt objekt i varje marknadsföringsåtgärd samt att bli förmedlat på 

ett entydigt sätt oavsett genom vilken konkurrensmedelsmix ett företag än väljer att använda 

sig av.      
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1 Inledning 

Nedan förtydligas de inledande delarna samt de frågeställningar som är grundläggande för 

uppsatsen. Vidare baserar vi vår undersökning på företagens arbete med varumärken och hur 

det påverkas av valda konkurrensmedel. 

 1.1 Bakgrund 

Grundläggande för undersökningen är att i dagens konsumtionssamhälle spelar varumärken 

en allt mer betydande roll. De finns överallt och det är i princip omöjligt för konsumenter att 

undgå dem.1 Några av de viktigaste kunskaperna inom marknadsföring som företag kan 

använda sig av är så kallad branding, det vill säga förmågan att skapa, upprätthålla, skydda 

och förstärka ett varumärke. Genom branding kan företag ge mervärde till en produkt samt 

hjälpa konsumenterna i sitt val av butik. Ett starkt varumärke kan även förmedla vilken 

kvalitetsnivå företag vill upprätthålla för sina konsumenter och det kan även öka 

konsumenternas effektivitet i köpprocessen eftersom de redan innan köpet associerar en viss 

kvalitet till företagets varumärke. Arbetet med branding har även blivit ytterst viktigt för 

företag då det har försvårat konkurrenssituationen på marknaden och gjort att det har blivit 

mycket svårare för företag att överleva på marknaden utan ett starkt varumärke.2 Genom att 

ha ett starkt varumärke kan därför en butik differentiera sig från sina konkurrenter, och ge en 

produkt eller en tjänst ett mervärde. Många forskare menar också att varumärket har fått en 

mer betydande roll idag beroende på att vi identifierar oss mer med de varumärken vi väljer. 3 

Henrik Uggla uttrycker i sin bok Organisation av varumärken – kapitalisering och 

affärsutveckling att: 

” För många företag är det inte tillräckligt att kunna differentiera produkter, utan den 

framtida konkurrenskraften har sina rötter i märkesidentitet. Denna insikt understryker vikten 

av organisationens lärande om varumärken och framförallt av att man utforskar det egna 

varumärkenas potential. Varumärkesvisionen projicerar immateriella resurser in i framtiden. 

Istället för att enbart utveckla teknologiska kompetenser och söka efter nya produktidéer är 

det också nödvändigt att ställa frågan om vilka värden och vilken mening som kan 

symboliseras av företagets varumärken i framtiden”.4 

 

                                                 
1 Bengtsson A, Östberg J, (2006), Sid. 5 
2 Kotler, P, et al, (1999), Principles of Marketing Sid. 549-550 
3 Smidth Thurow H, Sköld Nilsson A, (2004), Sid. 180 
4 Uggla, H, (2001) Sid. 43  
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Eftersom konsumenter blir allt mer medvetna om de mervärden som erbjuds vid köp av en 

produkt är det ofrånkomligt för företagen att arbeta mer med sina varumärken.5 Det krävs att 

företag inför framtiden utformar mer utvecklade strategier för att få en tydligare position på 

marknaden. De måste därför lägga större vikt vid att förstärka varumärkesidentiteten än att 

endast utgå från ett antal konkurrensmedel vid utvecklandet av marknadsföringsåtgärderna.6  

Philip Kotler beskriver i sin bok Marketing management den klassiska marknadsmixen som 

innehåller de fyra P: na, Produkt, Pris, Plats och Påverkan. Genom att kombinera dessa 

verktyg kan personer som arbetar med marknadsföring skapa marknadsföringsplaner och 

sedan kontrollera vilken respons marknadsföringen får på marknaden.7 Utifrån den klassiska 

marknadsmixen har Mikael Hernant utvecklat en tolkning som istället tar upp sex olika 

konkurrensmedel som går att använda i utformandet av marknadsföringsåtgärder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1 Marknadsmixen som en sexhörning, Hernant, M, (1996), Publicerat material, ICA Aktuellt för butik nr 

1, Sid. 25 

 

Denna version innefattar, pris, läge, sortiment, service, kommunikation och människor. Vi 

kommer att utgå ifrån denna i uppsatsen eftersom vi anser att den är mer lämplig att använda i 

vår undersökning.8  

1.2  Problemformulering 

Hur påverkar valet av konkurrensmedel butikens arbete med att förstärka varumärket?   

                                                 
5 Parment A. (2006), Sid. 21 
6 Uggla, H. (2001) Sid. 44 
7 Kotler P, (2006), Marketing Management,  
8 Hernant, M., (1996), Publicerat material, ICA Aktuellt för butik nr 1, Sid. 24-25  
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1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka kring hur företag påverkas av valda konkurrensmedel 

när de arbetar med att förstärka varumärket. Det för att kunna beskriva hur olika företag med 

olika mycket resurser hanterar det ökade fokuserandet på varumärket i samband med sin 

befintliga konkurrenssituation.  

1.4 Ämnesval och avgränsningar 

Vi har valt att fokusera oss på hur varumärket påverkar företags befintliga sätt att konkurrera. 

Ämnet anser vi vara relevant att fördjupa oss i eftersom vi tror att företag i framtiden står 

inför en mer konkurrenskraftig marknad och att de kommer att påverkas mycket av hur de 

väljer att konkurrera och framställa sina varumärken. Eftersom det finns mängder med företag 

har vi valt att avgränsa oss till att undersöka några som har olika mycket resurser att 

koncentrera till sin marknadsföring och inte valt en specifik bransch. Det tror vi kommer att 

ge mer djupgående svar kring hur företagen faktiskt påverkas och hur de väljer att anpassa sin 

marknadsföring efter hur konkurrenssituationen förändras. Vi har även valt att undersöka hur 

utvalda konsumenter påverkas av hur företag framställer sina varumärken och valda 

konkurrensmedel i deras konsumtion. Det undersöks för att se om konsumenterna anser att det 

har skett eller kommer att ske någon förändring när det gäller hur företag konkurrerar.  

1.5 Undersökningen  
 
Undersökningen har en klar problemformulering och vi kommer att använda oss av den 

kvalitativa undersökningsmetoden för att kunna få en djupare kännedom inom det valda 

ämnesområdet. Själva undersökningen kommer att bestå av tre öppna individuella intervjuer 

med butikschefer samt en fokusgruppsintervju med slumpmässigt utvalda konsumenter.  
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1.5.1 Definition av begrepp  

Nedan förtydligas väsentliga begrepp för att öka läsarnas förståelse av uppsatsens innehåll. 

  

Butikskommunikation är det sätt en butik kommunicerar och exponerar sitt sortiment för 

konsumenterna inne i och utanför butiken.9 

Branding, beskriver det arbete ett företag utför i syfte att stärka en produkts mervärde.10 

Differentiering är den strategi en butik använder sig av för att särskilja sig och öka sin 

konkurrensförmåga.11 

Marknadsmix , den blandningen av konkurrensmedel en butik väljer att använda sig av i sin 

marknadsföring.12 

Positionering på marknaden menas dess sätt att definiera sig i förhållande till sina 

konkurrenter på marknaden.13 

Konkurrensmedel menas de medel en butik använder sig av för vara konkurrenskraftig på 

marknaden, till exempel pris eller service.14 

Konsument har i detta sammanhang samma innebörd som kund. Med kund kan även avses 

konsument som vare sig är en potentiell köpare eller någon som redan har köpt något.15  

Varumärken är ett namn eller en symbol som kännetecknar och särskiljer ett företags 

produkter eller tjänster och ger dem ett mervärde.16 

1.6 Disposition 
 
Inledning - I det inledande kapitlet redovisas den problembakgrund som är grundläggande för 

vårt ämnesval, här beskrivs även vårt syfte med uppsatsen, vår problemformulering samt de 

avgränsningar vi gjort inom ämnesområdet.  

Teoretisk referensram - Det andra kapitlet presenterar de teorier och modeller inom 

ämnesvalet som är relevanta utifrån uppsatsens syfte och grundläggande för undersökningen. 

Metod – Det tredje kapitlet beskriver vår arbetsgång och en argumentation kring de olika val 

vi gjort angående undersökningsmetod och avgränsningar. 

 
                                                 
9 Schmidt Thurow, H. Sköld Nilsson, A. (2004) Sid. 125-126 
10 Kotler, P. Wong V. Saunders, J. Armstrong, G. (1999)  
11 Schmidt Thurow, H, Sköld Nilsson, A, (2004) Sid. 216 
12 Ordbok för affärsfolk, www.laurelli.com 
13 Schmidt Thurow, H. Sköld Nilsson, A. (2004) Sid. 191 
14 Ordbok för affärsfolk, www.laurelli.com 
15  Schmidt Thurow H. Sköld Nilsson, A, (2004) Sid.   
16  Ibid Sid. 179-180 
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Empiri - I det fjärde kapitlet redovisas det insamlade resultatet från de genomförda 

intervjuerna. 

Analys - Det femte kapitlet presenterar analysen som är framställd genom en jämförelse 

mellan teorin och empirin som vi sedan baserar våra slutsatser från. 

Slutsats - I kapitel sex redovisas de slutsatser som vi kommit fram till genom undersökningen 

och som svarar på syftet med rapporten. 

Diskussion och rekommendationer - Slutligen redogör vi för våra diskussioner och de 

rekommendationer vi vill ge till företagare, anställda, lärare samt studenter. 
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2 Teoretisk referensram 
 

Nedan redogör vi för de teorier som är grundläggande för vår undersökning. 

2.1 Varumärkesidentitet 

Ett varumärke är inte enbart ett namn på en produkt eller tjänst utan även dess identitet, det 

vill säga de värderingar och uppfattningar som märket medför. För existerande varumärken är 

identitet grunden till varumärkespositionering. En varumärkespositionering definierar den 

utgångspunkt som används av märkets produkter för att inta marknaden i syfte att ta fler 

marknadsandelar på konkurrenternas bekostnad. När varumärket växer är det viktigt att 

budskapet och konsumenternas upplevelse stämmer överens. Om inte konsumenternas 

förväntningar infrias vid upplevelsen blir det svårt för dem att förstå företagets identitet.17 

Grunden i ett varumärke utgörs ofta av ett namn och en symbol, men det kan även vara en 

viss färg, ett mönster eller en melodislinga. Varumärken medför uppfattningar, attityder och 

värderingar, det vill säga ett mervärde.18  

 

Varumärkesidentitet är ett modernt begrepp som framkommit främst på grund av två faktorer. 

Det första är att vi lever i ett samhälle fullt av kommunikation, där alla vill kommunicera, 

både företag och konsumenter. Det har blivit en stor ökning av företags 

marknadsföringsbudget vilket märks tydligt inte bara inom de stora medierna utan även i det 

växande antalet branschtidningar. Det har blivit svårt att synas i mängden, för att inte tala om 

att växa och med framgång uttrycka sin identitet. Kommunikation innebär två saker: att 

skicka ett meddelande och vara säker på att det är mottaget. Kommunikation handlar idag inte 

bara om teknik utan är en bedrift i sig självt. Den andra faktorn som förklarar varför det är 

nödvändigt att förstå varumärkesidentitet är det konstanta trycket på varumärken. När ett 

märke skapas, skapar det en ny standard och de andra märkena tvingas hålla sig uppdaterade 

och förnya sig med om de vill fortsätta konkurrera, vilket har resulterat i det ökande antalet 

märken med liknande attribut. Det är därför viktigt att skapa en produkt differentierad från de 

andra produkterna på marknaden för att kunna synas och nå fram med sitt budskap.19  

                                                 
17 Kapferer, J N, (2008), Sid. 171-172 
18 Schmidt, Thurow, H, Sköld, Nilsson, A, (2004) Sid.180 
19 Kapferer, J N (2008) Sid. 173-174 
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2.1.1 Positionering 

Att inneha en bra position på marknaden har en betydande roll för en produkt eller ett företag. 

Konsumenter blir ständigt utsatta för alla de budskap företag sänder ut och sållar därför bort 

en hel del av dem. Främst gallras det bort som är ointressant för kunden medan de lägger 

märke till det de är intresserade av. Därför är det viktigt att positionera sig, att finna sin 

position på marknaden och skapa en plats i konsumentens medvetande.20  

 

Minnesstegen är ett antal mentala stegar med en stege för varje ämne och som används för att 

beskriva människans minne. I detta fall är det varumärket som hamnar överst på stegen, det 

märke som människan först kommer att tänka på, det näst första hamnar då näst överst och så 

vidare. Att vara det varumärke som konsumenterna först kommer att tänka på innebär att ha 

störst mind share och detta innebär i sin tur oftast att varumärket har störst market share, det 

vill säga marknadsandelar. Anledningen till att märket med störst mind share även innehar 

flest marknadsandelar beror på att både konsumenter och inköpare oftast anser att ett köp av 

det mest kända varumärket är det mest lämpliga. Många vill inte heller testa en ny produkt om 

de inte behöver.21  

 

Att introducera ett nytt varumärke på marknaden är därför inte lätt. Det är svårt att ta över ett 

etablerat märkes plats på minnesstegen och ett alternativ är därför att skapa sin egen stege. Ett 

företag kan alltså välja att positionera sitt varumärke på ett sådant sätt som ingen innan gjort. 

Detta gör att märket kommer överst på stegen då det inte har några konkurrenter. Att 

positionera sig därför är oerhört viktigt och i många fall ytterst nödvändigt för att få en 

betydande roll på marknaden.22 

 

2.2 Branding  

Företag underskattar ofta värdet av ett varumärke och många anser också att de bara är till för 

att differentiera produkter. Branding handlar om att genomarbeta varumärket för att försöka 

skapa samma mervärden för konsumenten med varje liten detalj som representerar det. Det 

krävs mycket resurser, högt engagemang samt stora kunskaper från företaget för att 

framgångsrikt lyckas bibehålla ett starkt och entydigt varumärke som är lönsamt under en 

                                                 
20 Albertsson, S, Lundqvist, O (1997) Kap. 8 
21 Ibid. Kap. 8 
22 Ibid. Kap. 8 
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längre tid. Genom att ge varumärket identitet blir det enklare att associera till en specifik 

produktkategori. För at få ett starkt varumärke måste företagen även arbeta för att få en stark 

position inom produktkategorin och inte bara på marknaden, detta för att varumärket då bättre 

lever upp till konsumenternas förväntningar. Det är detta som rättfärdigar varför produkten 

eller tjänsten klarar sig på en hårt konkurrensutsatt marknad.23   

 

Ofta sammankopplas varumärkesstrategin med företagsstrategin men det är viktigt att 

särskilja dessa från varandra. Branding handlar om att bevara kärnbehovet av varumärket på 

marknaden, det måste också drivas framåt genom företagets resurser och en vision, blir det 

inte det kan det inte heller uppnå en ledande position.24  

2.2.1 Hot mot varumärken 

Hoten som finns mot varumärken och företags identitet delas in i två kategorier: interna och 

externa. Interna hot är de som vållas utav företaget eller dess personal och det finns många 

exempel inom området. Det främsta hotet är då det finns brister i kvalitén vilket leder till att 

produkten inte kan leva upp till de förväntningar som skapats. Felaktigheter eller brister hos 

produkten eller försenade leveranser är bidragande orsaker. Men det finns andra orsaker som 

gör att det brister i kvaliteten, faktorer som inte är lika uppenbara som de tidigare nämnda. 

Varan kan vara fullt fungerande och ha en genomtänkt utformning men det budskap som 

sänds ut och de förväntningar som skapats motsvarar inte alltid det produkten egentligen är. 25  

 

Det finns även förväntningar som inte skapats utav produktens marknadsföring utan det finns 

även förväntningar som konsumenter utgår från ska uppfyllas. Alla dessa faktorer gör att 

konsumenten ser ett bristande i kvalitén vilket naturligtvis är negativt för företagets identitet 

och varumärke. Det är även viktigt att tänka på hur de personer som bär företagets eller 

varumärkets logotyp uppträder. Dessa personer representerar varumärket och hur de beter sig, 

positivt eller negativt, påverkar varumärket och företagsidentiteten. Externa hot är de minst 

allvarliga då dessa är mer uppenbara och är enklare att förutse än de interna och orsakas av 

andra faktorer än de som finns inom det egna företaget. Ett utav de externa hoten är 

renommésnyltning vilket innebär att företag låter andra varumärken vara med i reklamen av 

en viss produkt. De andra produkterna finns med för att förstärka ett budskap eller identitet 

och skapa en viss känsla. Renommésnyltning kan även innebära att ett företag utformar en 
                                                 
23 Kotler, P, et al, (1999), Principles of Marketing Sid. 549 
24 Ibid. Sid. 549 
25 Treffner, J. Gajland, D. (2001) Kap. 6 
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logotyp som liknar ett annat känt företags logotyp. Så länge företagen inte verkar inom 

samma område är dock risken liten för att något utav företagen skulle förlora kunder eller att 

bilden av varumärket skulle förändras, vilket skulle vara betydligt mer allvarligt.26 

 

En tredje form av renommésnyltning är travestering av ett annat företags framtagna budskap 

om en produkt eller en företagsidentitet. Det handlar alltså om att använda ett redan inarbetat 

budskap i utformningen av sin egen reklam. Detta är inte egentligen något stort hot emot 

varumärket men företaget riskerar att förlora sitt budskap. Det finns dock en annan form av 

renommésnyltning som kraftigt kan skada varumärket. Det finns företag som skapar 

produkter som är snarlika ett välkänt varumärkes produkter med hög prestanda eller till och 

med kopierar dem för att utnyttja dess framgång. Den liknande produkten eller kopian har 

oftast sämre kvalitet och då konsumenten köper produkten i tron om att den är äkta blir 

konsumenten besviken då kvalitén inte överensstämmer med förväntningarna och lojaliteten 

till företaget minskar kraftigt. Det finns fall då priset avslöjar en kopia men då förstår ofta 

konsumenten att produkten är oäkta vilket inte medför att det originalet skadas. Dock finns en 

risk att märket förlorar sin attraktionskraft då tillgängligheten av produkten ökar.27 

 

Slutligen finns ett hot som uppstår då varumärket blir förknippat med annat än det som var 

tänkt. Ett varumärke som är skapat för att bli förknippat med till exempel exklusivitet och lyx 

kan ta skada om en annan målgrupp än den som var tänkt börjar använda produkten. 

Produkten får då fel varumärkesidentitet. Möjligheten finns däremot att detta istället öppnar 

upp för en ny målgrupp som kompenserar bortfallet av det ursprungliga kundsegmentet.28 

2.3 Marknadsmix 

Med marknadsmix menas alla kontrollerbara och taktiska verktyg som ett företag kan 

använda i arbetet med att marknadsföra sig på marknaden.29  

2.3.1 Philip Kotler’s 4 P 

I den klassiska marknadsmixen ingår de fyra P: Na: 

� Produkt 

� Pris  

                                                 
26 Treffner, J, Gajland, D (2001) Kap. 6 
27 Ibid. Kap. 6 
28 Ibid Kap. 6 
29 Kotler, P, et al, (1999), Principles of Marketing Sid. 33-34 
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� Plats 

� Påverkan.  

Med produkt menas de fysiska objekt, service, personer och idéer som kan säljas på 

marknaden, priset är de pengar som betalas för produkten, plats är där produkterna görs 

tillgängliga för konsumenterna och påverkan är de aktiviteter ett företag utför i syfte att 

kommunicera produktens budskap och framkalla ett köpbehov.30  

2.3.2 Sexhörningen  

Denna version av konkurrensmedelsmix var ursprungligen framtagen för ICA, men har senare 

kommit att användas för studieändamål som en vidare utveckling av den klassiska mixen 

inom marknadsföring. Mixen består av sex huvudrubriker som kan undersökas närmare 

genom underrubricering för att se hur en butik konkurrerar på sin marknad.31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1 Marknadsmixen som en sexhörning, Hernant, M, (1996), Publicerat material, ICA Aktuellt för butik nr 

1, Sid. 25 

 

Pris 

Handlar om hur butiken genom prissättningar kan skapa något unikt att konkurrera med på 

den lokala marknaden samt vilken huvudsaklig prisnivå som butiker befinner sig.   

Läge 

Är den geografiska plats butiken är belägen på, men även storleken och vad som finns beläget 

runtomkring butiken, huruvida butiken har många parkeringsplatser samt inom vad för typ av 

område butiken ligger, bostadsområde, utanför stadskärnan och så vidare. 

Sortiment 

                                                 
30 Ibid. Sid. 33-34 
31 Hernant, M, (1996), Publicerat material, ICA Aktuellt för butik nr 1, Sid. 24-25 

Pris Läge 

Kommunikation 

Människor Sortiment 

Service 
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Avser varuplacering vilket är viktigt för att kunna påverka butiksprofilen genom sortimentet, 

även bredd och djup av sortimentet ingår i rubriken viljet också påverkar butikens konkurrens. 

Service  

Är alla de säljfrämjande åtgärder butiken erbjuder förutom produktsortimentet, bland annat 

öppettider och antalet kassor. 

Kommunikation 

Är alla aktioner som vidtas för att kommunicera kring butiker gentemot konsumenterna, 

vidare innefattar kommunikationen reklam och promotion utåt likväl som skyltning inne i 

butiken. 

Människor 

Egenskaperna hos människorna i butiken utgör ofta en stor konkurrenskraft och det är viktigt 

att de lever upp till den anda som butiken vill förmedla. En annan del som ingår under 

människor i mixen är hur organisationen är uppbyggd så att de som arbetar ges förutsättningar 

för att kunna förmedla. 
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3 Metod  
 

Nedan följer det tillvägagångssätt vi använt oss av i genomförandet av vår undersökning. 

3.1 Utveckling av problemställning 

För att kunna komma fram till vår problemställning var vi tvungna att avgränsa oss inom 

ämnesområdet som vår uppsats utgår ifrån. Explicit avgränsning innebär att det framgår 

tydligt vad författaren skall koncentrera sig på och de delar som valts bort medan implicita 

avgränsningar är mer underförstådda och otydliga. Vid utformningen av 

problemformuleringen beslutade vi att inrikta oss på hur butiker arbetar med varumärken 

utifrån deras befintliga sätt att konkurrera. Våra avgränsningar grundar sig i att olika företag 

hanterar sin marknadsföring annorlunda beroende på vilka resurser de har vilket medför stora 

skillnader mellan hur företag framställer sina varumärken. Eftersom vårt ämnesval hade 

kunnat vara väldigt utbrett var det viktigt att vara så explicita som möjligt i våra 

avgränsningar vilket ledde till valet av två undersökningsområden som vår uppsats 

koncentrerar sig på, konkurrensmedel och varumärken. Samtidigt är våra avgränsningar något 

implicita eftersom det hade varit möjligt att avgränsa ännu mer inom ämnesområdet, men det 

hade enligt oss lett till en mindre generaliserbar undersökning samt en mer faktaåtergivande 

uppsats. Genom att analysera problemställningen blev det vi valt att fokusera på mer konkret 

och vi kunde på ett enklare sätt tydliggöra för läsaren och oss själva vad vår uppsats har till 

syfte att beskriva. Utifrån de valda undersökningsområdena var vi intresserade av att fördjupa 

oss i hur butiker väljer att arbeta med sin varumärkesidentitet samt ville vi undersöka på vilket 

sätt butikernas valda konkurrensmedelsmix påverkar det, vilka blir uppsatsens viktigaste 

variabler. Efter vidare analyser kom vi fram till att den var förhållandevis klar eftersom det 

fanns mycket tidigare publikationer kring ämnesområdena i uppsatsen att utgå ifrån för att 

kunna svara på problemformuleringen.32 

3.2 Undersökningen 

Vår problemställning har ett beskrivande syfte genom att besvara hur butikernas val av 

konkurrensmedel påverkar företags arbete med att förstärka varumärket det vill säga hur 

tillståndet ser ut och inte förklara varför tillståndet ser ut som det gör. Vår undersökning är 

även intensiv vilket innebär att vi kommer intervjua få antal enheter grundligt. Det försvårar 

generaliseringen av resultatet men en faktor som förebygger det är att vi har valt olika former 

                                                 
32 Jacobsen, D I. (2006) Sid. 66 



- 13 - 

av företag vilket ger fler perspektiv på den genomförda frågeställningen, det anser vi är 

tillräckligt eftersom vårt mål med uppsatsen inte heller är att överföra information på ett stort 

antal enheter.  

 

Vid utformandet av undersökningen hade vi relativt mycket information kring ämnesområdet, 

därför diskuterade vi hur det skulle vara möjligt att få mer nyanserade frågeställningar och 

därmed vara mer öppna för nya infallsvinklar. Vi kom fram till att vårt intervjumaterial därför 

skulle bestå av mer påståenden som går att föra en diskussion kring och inte bara ledande 

frågor som grundar sig i tidigare hypoteser. Det mesta av informationen som vi använde oss 

utav under utformandet kommer från tidigare teorier som är hämtade främst ur böcker och 

tidskrifter. För att läsaren ska kunna få en mer övergripande bild över uppsatsen valde vi att 

efter bearbetning av informationen sammanställa det mest relevanta för undersökningen i ett 

empirikapitel.33 

3.2.1 Val av undersökningsmetod 

Vårt val av undersökning grundar sig på att den information vi ville anskaffa skulle vara 

noggrann kring ämnet och att vi utgick ifrån att bara ett fåtal enheter skulle intervjuas, vilket 

ledde till att vi ansåg den kvalitativa metoden som mest lämplig för vår undersökning. 

Metoden ger en större flexibilitet när det gäller genomförandet av undersökningen som också 

gör det enklare att hantera mer öppna och nyanserade svar. Den stämmer även in bättre med 

vår problemformulering i uppsatsen eftersom de krävs fördjupande intervjuer för att kunna 

besvara den. Den kvantitativa metoden hade gett oss svar som är enklare att generalisera men 

den stämmer inte in med undersökningens mål och hade blivit mer förklarande än beskrivande 

av det valda ämnesområdet. Det hade även begränsat vår öppenhet när det gäller 

frågeställningarna vilket hade gjort det ytterst svårt att få fram användbar information 

gentemot problemformuleringen och syftet med vår uppsats samt lett till alltför mycket 

faktaåtergivande intervjumaterial.34   

3.2.2 Val av datainsamling 

Utifrån vår undersökningsmetod diskuterade vi kring hur vi skulle genomföra undersökningen 

för att få de mest nyanserade svaren kring vår problemformulering, vi kom fram till att för att 

verkligen få fram grundläggande information valde vi att genomföra öppna individuella 

                                                 
33 Ibid. Sid. 106 
34 Ibid. Sid. 146 
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intervjuer med butikscheferna samt en fokusgruppsintervju med tio konsumenter. Vi har även 

valt att intervjua tre butikschefer samt ett tiotal konsumenter. Därför anser vi att öppna 

individuella intervjuer främst är tillämpliga vid datainsamlingen från butiksbesöken, antalet 

enheter vi koncentrerar oss till är även få och informationen som vi samlar in blir även mer 

utifrån den enskilda personen vilket vi anser är mer relevant för att kunna besvara vårt syfte 

med uppsatsen. När det gällde konsumenterna ansåg vi däremot att en fokusgruppsintervju 

istället var mer lämplig för att kunna bilda en diskussion kring våra frågeställningar och 

därmed få fram bättre uppfattningar kring meningsskiljaktigheter mellan individerna, även 

denna form av intervju hamnar inom den valda undersökningsmetoden. De tio konsumenterna 

som ingick i vår fokusgrupp var mellan 20-30 år. Vi valde att ha med fem tjejer och fem killar 

för att få så olika åsikter om problemet som möjligt. Fokusgruppsintervjun ägde rum hemma 

hos en av författarna eftersom vi strävade efter att få en miljö som alla kände sig bekväma i. 

De intervjuade konsumenterna hade inte heller något emot att vi spelade in intervjun.  

3.2.2 Val av enheter 

Urvalet av enheter baserar vi sedan på att butikerna skall vara uppbyggda inom olika 

företagsformer vilket är kritiskt för att vi skall få relevant information kring våra 

frågeställningar inom ämnesområdet. Genom diskussioner angående vilka butiker vi skulle 

rikta in oss till blev det komplicerat eftersom vi innan inte visste hur intresset från 

butikscheferna var, vi kontaktade därför ett flertal butiker för att kunna utvärdera vilka som 

var intresserade av att vara med i vår undersökning.35 

3.2.3 Kritik till undersökningsmetoden 

Vi använder den kvalitativa datainsamlingsmetoden vilket betyder att vi koncentrerar till ett få 

antal enheter, det ger oss stora begränsningar när det gäller att generalisera vårt resultat. 

Vidare finns det även begränsningar när det gäller både öppna individuella intervjuer och 

fokusgruppsintervjun eftersom det finns mänskliga faktorer som märkbart kan påverka 

resultaten. Det kan vara att någon inte känner sig bekväm under intervjun och därför inte 

aktivt deltar och begrundar frågorna tillräckligt. Det kan då bli svårt att få fram relevanta svar 

som ger undersökningen bristande extern giltighet.36  

                                                 
35 Ibid. Sid. 160 - 175 
36 Ibid. Sid. 216 
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3.5 Analys 

Vår analys grundar sig i de tre steg som är relevanta när kvalitativ data samlas in. Genom den 

insamlade informationen sammanställdes de första beskrivande delarna i empirikapitlet. 

Därefter reducerades den fullständiga informationen till den information som vi använt oss av 

i analysen, det som återspeglades av våra frågeställningar vilket ligger till grund för 

undersökningen. Efter det började vi kombinera de sista delarna för att tydligare kunna 

uppfatta och tolka orsaker och samband. Dessa samband finns vidare samlade i 

analyskapitlet.37 

3.6 Slutsats 

Genom våra frågeställningar som var framarbetade utifrån vår teoretiska referensram och vårt 

syfte med uppsatsen har vi försökt att kritiskt välja ut källor för att försöka ge slutsatserna hög 

intern giltighet och validitet. Genom den kritiska bedömningen av informationen som 

insamlades från de angivna källorna och genom att arbeta utifrån vår problemställning har vi 

därför försökt säkerställa detta. Det som bör ses som slutsatsens svaghet är att det är svårt att 

generalisera svaren vilket leder till att den externa giltigheten kan uppfattas i förhållande till 

om vi hade intervjuat fler antal enheter och därför kunnat få svar från en större mängd 

människor vilket hade gjort det enklare att föra över svaren till andra sammanhang.38 

 

3.7 Litteraturval 

Vid valet av litteratur bestämde vi oss för att först och främst besöka Handelsbiblioteket i 

Göteborg för att få bättre kännedom kring vad det redan fanns skrivet inom området. Vidare 

sökte vi efter användbar litteratur på både Internet och genom tidigare kurslitteratur. Vi fann 

några intressanta böcker författade av Philip Kotler, men eftersom dessa är väldigt omfattande 

valde vi att istället använda oss av en del av litteratur ur hans bok samt sammanfattningar som 

finns publicerade på Internet. Efter sökandet inom ämnet hittade de böcker vi tyckte var 

lämpligast för vår uppsats, de teorier vi har använt oss av redovisas i teorikapitlet. 

                                                 
37 Ibid. Sid. 216 
38 Ibid. Sid. 256 
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4 Empiri 

 
Nedan redovisas resultatet från genomförda intervjuer med tre butikschefer samt från 

fokusgruppsintervjun. 

4.1 Indiska 

Indiska är ett svenskt familjeföretag i tredje generationen och startade redan 1901. Idag har 

företaget cirka 60 butiker i Sverige. Logotypen som företaget använder sig av är en indisk 

elefant och meningen är att det ska dra tankarna till Indien. Indiska Nordstan i Göteborg drivs 

av Christer som är butikschef över butiken.  

4.1.1 Varumärkesidentitet  

Indiskas varumärkesidentitet bygger på att vara unika samt skapa starka associationer till 

Indien genom både butikerna, logotypen och produkterna. Därför använder de sig av 

orientaliska dofter, färger och färgsättningtekniker som förknippas med Indien för att 

förstärka det i sitt sortiment. Christer anser inte att själva varumärkesidentiteten har förändrats 

sedan företaget grundades utan att de i företaget hela tiden arbetat för att bevara 

associationerna till Indien och att det är det som har gjort att Indiska har kunnat bilda ett starkt 

varumärke samt expandera inom företaget. Däremot försöker de inom företaget skapa bredare 

associationer till varumärket genom att genomgå förändringar i sortimentet, han berättade att 

de flesta associerar Indiskas sortiment med främst tyger och heminredning men att de nu till 

exempel fokuserar på att skapa associationer till även dammode.   

4.1.2 Positionering  

Christer anser att de på Indiska tidigare inte varit speciellt bra på ett erbjuda kunderna ett 

mervärde. Detta försöker de dock få kunderna att känna idag, de arbetar kontinuerligt med att 

få personalen att känna sig motiverade så att de kan ge kunder ett bra intryck av butiken. 

Personalen måste även bära företagets kläder då de arbetar för att ytterligare förmedla 

varumärket. Indiska har tre kärnvärden som de arbetar efter, de vill dock inte avslöja dessa 

men ett är att kunden skall få värde för pengarna. I Indiskas fall anser de att kunden får värde 

för pengarna eftersom personalen ger så bra service att kunderna känner sig nöjda. 

 

Indiska har avsiktligt valt att inte lägga en stor vikt på reklam. De anser att de inte når 

människor som inte går förbi butiken och därför inte behöver skylta med sitt varumärke. 
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Därför är placeringen av butikerna väldigt viktigt, då det är utifrån läget som kunderna lockas. 

I enstaka fall genomförs annonskampanjer i pressen men den största delen av 

marknadsföringen sker utifrån de enskilda butikchefernas skyltning i butiken. Det läggs stora 

krav på butikutformning, och att kunderna lätt kan röra sig genom butiken hitta det de önskar 

sig.  

4.1.2 Branding 

Företaget brukar oftast ha vissa varor som sticker ut mer än andra i butiken för att skapa 

uppmärksamhet hos kunderna. Dessa varor kallas för ”silver bullets” och brukar ofta vara 

dyrare än det övriga sortimentet. Indiskas mål med sortimentet är att allt ska genomsyra ett 

ledord – bohemiskt. Det är utifrån detta ledord som plaggen designats och bestäms. Det är 

även detta ledord som gör dem unika, de menar att de behöver finnas på marknaden därför att 

de uppfyller ett behov som annars saknas. De ser också att det behövs ett humant alternativ på 

marknaden och menar att de uppfyller detta. Gällande möjliga interna hot är företaget främst 

rädda för att varorna inte ska hålla den utsatta kvalitén. De jobbar hårt för att kläderna ska 

hålla en hög kvalitetsnivå men menar att då priserna är så låga så borde kunderna vara 

beredda på att det inte alltid är högsta kvalité. De tror inte att personalen kan bidra till interna 

hot i form av dålig service då de som söker tjänster hos dem är lockade till Indiska för de 

värden som de står för.  

4.1.3 Hot mot varumärken  

Ett extern hot som företaget ser är att konkurrenter kopierar deras varor. De brukar inte 

skydda sina varor då det kostar pengar och de har ett så stort sortiment att det skulle bli 

orimligt. De har haft problem med företag som har kopierat deras produkter rakt av men de 

uppger att det brukar lösas utan rättsliga åtgärder. De brukar istället se de som en komplimang 

att andra företag kopierar dem då det betyder att de är duktiga. De har även i enstaka fall haft 

problem med att varumärket har förknippats med något som de inte står för. De inriktar sig 

inte på någon specifik målgrupp åldersmässigt, de vill att alla från 15 år och uppåt skall 

handla hos dem. I butiken i Nordstan är dock målgruppen från 15 – 25 år eftersom hela huset 

har inriktat sig på denna målgrupp. 

4.1.4 Marknadsmix 

Utifrån Kotler’s fyra P berättar Christer att de får en del riktning från ledningen men att i 

slutändan så jobbar alla för sin egen butik. Användning av så kallade ”stoppers” förekommer, 
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det vill säga bord som placeras i butiken som gör det enklare för kunderna att lägga märke till 

de varor som är placerade där. De arbetar med att det alltid skall finns plockvaror vid kassan. 

De konkurrensmedel Christer väljer utifrån Kotler är pris, påverkan samt plats. De satsar 

mycket på service och tycker att man aldrig skall lura på kunden varor som de inte är i behov 

av, detta för att det kan leda till att kunden inte återkommer. Ett annat konkurrensmedel som 

förknippas med varumärket Indiska är service. De jobbar mycket med att dra till butiken de 

konsumenter som inte hade tänkt handla. Att satsa på dessa konsumenter tycker han är väldigt 

viktigt eftersom deras nuvarande går bara att påverka att köpa mer. Eftersom Indiska alltid 

försöker särskilja sitt sortiment från sina konkurrenter kommer de alltid att lägga en stor fokus 

på produkterna.  Ett varumärke måste stärkas för att den skall fortsätta överleva säger han 

men produktfokusen kommer de aldrig sluta med. 

4.2 Smultronstället 

Smultronstället är en enskild barnklädesbutik som bedrivs av Madeleine Sandström i centrala 

Alingsås. 

4.2.1 Varumärkesidentitet 

På Smultronstället vill de få kunderna att associera till en plats där de tycker om att vara och 

där de kan känna igen sig. När kunderna tänker på Smultronstället eller blir påminda om 

butiken skall de tänka att det är en trevlig butik med ett roligt sortiment samt där personalen 

ger bra service säger Madeleine. Hon anser även att varumärkesidentiteten har förändrats en 

del sedan hon tog över butiken framförallt när det gäller priserna. Under tiden som hon har 

varit butikschef för Smultronstället har hon och hennes medarbetare försökt att få bort 

stämpeln som en dyr butik och istället har de försökt att koncentrera sig på att erbjuda god 

service till ett marknadspris. Förändringen berodde främst på att Madeleine ansåg att deras 

marknadsposition kunde bli bättre och starkare genom att försöka förändra uppfattningarna 

kring varumärket. Hon menar också att deras konkurrensmedel har haft stor inverkan på deras 

varumärkesidentitet genom att de har förstärkt sin service och butikens sortiment vilket de i 

butiken har märkt att det har förändrat uppfattningen om butiken.  

 
På Smultronstället är de kända för sina välprydda skyltfönster och en del av arbetet utgör 

därför att ge kunderna den upplevelse som de förväntar sig när de blir påminda om butiken. 

Madeleine berättade att de oftast får väldigt positiv respons från kunderna när de kommer till 

butiken och att förväntningarna stämmer överens med den upplevelsen de får vi besöket. De 
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har dock ingen utformad strategi för att kontrollera huruvida de är nöjda och hon anser inte 

heller att de behöver det då de har många stamkunder som de brukar lyssna av för att se om 

det finns något som kan förändras. Madeleine anser att kunderna har blivit mer medvetna om 

vad de vill ha och att de förväntar sig mer när de besöker butiken än vad de gjort tidigare, de 

gäller speciellt servicen och därför har de i butiken försökt bli bättre på att erbjuda god 

service. Madeleine anser även att det är något som har kommit sig naturligt av att det har 

blivit så mycket mer butiker att välja mellan. 

 
När det gäller mervärden så är det inte något som de i butiken koncentrerar sig på mer än att 

det följer i deras dagliga arbete. De försöker förstärka den goda servicen genom att slå in fina 

paket och skylta om i de många skylfönstren och hon tror att det är de attributen som ger 

mervärde åt kunderna på Smultronstället. Hon upplever också att attribut som förstärker 

varumärket för deras målgrupp är deras barnhörna som gör det enklare att befinna sig i 

butiken med barn och de har även anpassat butiken så att det går att ha med sig barnvagn. 

Konkurrensmedlen har betydelse för de attribut som förstärker varumärket genom 

servicenivån och läget, det är dessa två konkurrensmedel som vi arbetar med att förstärka 

mest till kunderna. De har även en kundklubb där vi försöker ge stamkunder extra bra 

erbjudanden och premiera dem för att de väljer vår butik berättar Madeleine. 

 
På Smultronstället arbetar de mycket med annonsering och har verkligen satsat på en 

utmärkande logotyp för att återspegla varumärkesidentiteten. Logotypen är barnsligt utformad 

med en leende sol som skall påminna om och visa hur det är i butiken samt vad de har för 

sortiment. Madeleine menar att det är meningen att logotypen som skall förstärka atmosfären i 

butiken och bli nyfikna på att besöka den för att se sortimentet. Hon upplever inte så stor 

skillnad på hur mycket varumärket framställs i deras marknadsåtgärder men hon är väl 

medveten om att det är viktigt att tänka på och bevara det. Därför har de arbetet fram den 

utmärkande logotypen som många andra har velat använda men som de inte tillåtit. Hon 

menar också att det är viktigt att bevara det unika med sitt varumärke, som till exempel 

logotypen och hur butiken utformas för att särskilja sig från konkurrenterna i kundernas 

medvetande.  

4.2.2 Positionering  

De har en stark position på marknaden genom att de har starka kundrelationer och även 

genom att de har funnits under lång tid. Som tidigare nämnt har positionen gjort att butiken 

upplevts som dyr men nu vill de istället förstärka servicen vilket gjort att kunderna upplever 
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att det är en mer prisvärd butik. Madeleine anser att kunderna numer upplever mer värde för 

pengarna vilket gjort positionen väldigt stark gentemot när vissa kunder inte upplevde att 

köpupplevelsen stämde överens med prisnivån.  

4.2.3 Branding 

De arbetar mycket med att förmedla varumärkesidentiteten genom sin logotyp och sina 

skylfönster och det anser Madeleine räcker i Alingsås som är en relativt liten stad. Hon menar 

också att intresset för varumärket har ökat enormt mycket genom word-of-mouth, alltså att 

nöjda kunder har gett rekommendationer till andra och det anser hon är ytterst viktigt för att 

behålla intresset för butiken. Madeleine anser även att det är viktigare att förmedla 

varumärket genom produkterna snarare än att koncentrera sig till mervärden som gör att 

kunderna kommer att tänka på Smultronstället. De förstärker främst sina produkter genom 

skyltfönstren där de visar helhetslösningar så att konsumenterna skall bli medvetna om det 

breda utbudet och tänka på Smultronstället när de behöver något nytt till barnen.  

 

För att bli ledande i konsumenternas medvetande arbetar de på Smultronstället med 

annonsering, de även för att förstärka varumärket genom sin logotyp genom att ha den på 

påsarna som kunderna får och de hoppas att dem som kommer att tänka på Smultronstället 

först även rekommenderar det vidare så att andra blir intresserade av butiken genom word-of-

mouth. Madeleine håller även på att arbeta med en hemsida där som hon hoppas skall öka 

medvetenheten om butiken lokalt och även locka konsumenter från andra ställen. Hon anser 

att de borde bli bättre på att marknadsföra sitt varumärke men att de ändå har kommit en bit 

på väg när det gäller att förstärka det via exempelvis produkterna och andra detaljer som 

påsarna. Det Madeleine försöker vara noggrann med är att varje produkt som lämnar butiken 

skall representera varumärket annars tycker hon inte att det skiljer sig så mycket på hur det 

förstärks i deras marknadsföringsåtgärder. Både i annonser och i skyltfönstren finns det ett 

antal produkter med som bara finns hos Smultronstället samt logotypen och båda attributen är 

tänkta att förstärka varumärket.  

 
Kärnbehovet av barnartiklar kommer alltid att finnas därför kan de satsa mer på att ha en stark 

position och ett starkt varumärke anser Madeleine. Visionen är att vi skall behålla vår starka 

position i Alingsås och endast växa genom konsumenternas efterfrågan och intresse. Det är 

också bra när hemsidan kommer igång så att våra stamkunder och även andra kan gå in och få 

information via Internet, då kan de som är osäkra på vad vi erbjuder bli lockade att faktiskt 
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besöka butiken och handla. Visionen har inte sett annorlunda ut enligt Madeleine utan de 

fokuserar på att ha ett starkt lokalt varumärke och det efterföljs av att de har arbetat fram en 

logotyp som särskiljer sig och som lyfts fram i varje marknadsföringsåtgärd.  

4.2.4 Hot mot varumärken  

De har aldrig lånat ut logotypen vilket hon anser också är en av varumärkesvisionerna. 

Madeleine berättar att de alltid försöker kommunicera med sina kunder för att minimera 

missuppfattningar. Är det en kund som har klagomål angående en produkt så försöker de 

åtgärda det eller erbjuda något annat medan om det är en kund som har haft annorlunda 

förväntningar så försöker de på andra sätt lyssna av och vägleda kunden för att den skall bli 

nöjd. Det handlar ofta om att andra som rekommenderat kunden har sagt att det ser ut på ett 

visst sätt i butiken och eller att vi alltid är lika hjälpsamma som personal men det går inte 

alltid att leva upp till de förväntningarna menar Madeleine. De omorganiserar i butiken ofta 

och har de många kunder att ta hand om samtidigt så kan de inte erbjuda lika hög servicenivå. 

Hon tror mest att det handlar om acceptans från kundens sida, vissa har mer eller mindre 

tålamod och så har det alltid varit så länge hon arbetat inom handel. Personalen har arbetat 

länge i butiken, de har inga kläder med logotypen på men alla arbetar efter samma arbetsplan 

vilket är väldigt viktigt enligt Madeleine eftersom service är ett av deras viktigaste 

konkurrensmedel och det är genom det som de representerar varumärket utåt. Alla som 

arbetar i butiken är även utbildade inom samma skola så de har ett gemensamt synsätt på 

många saker vilket underlättar mycket i deras arbete med att förstärka varumärket på ett 

entydigt sätt.  

4.2.3 Marknadsmix 

De använder sig inte av några andra varumärken i sin annonsering men eftersom de säljer 

kollektioner från andra varumärken syns dessa i skyltfönstren vilket Madeleine anser bara är 

en fördel då det inte går att hitta deras produkter någon annan stans förutom på Internet. De 

andra märkena påminner då direkt kunderna vart de kan handla produkterna och på det sättet 

förstärker det egna varumärket. Logotypen är väldigt barnsligt utformad för att passa in 

gentemot sortimentet som består av barnartiklar och namnet Smultronstället är tänkt att 

beskriva och locka kunder till butiken. Inget av deras konkurrensmedel förmedlas direkt 

genom logotypen utan den är mest till för att locka kunder till butiken. Det största hotet mot 

butiken när det gäller att andra använder sig av deras logotyp är att många av deras 

leverantörer säljer sina produkter på Internet. Det är även många som har velat använda sig av 
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logotypen men det har det inte gått med på då det känner att varumärket skulle tappa i värde 

då. Utifrån konkurrensmedelmixarna är det pris, läge, sortiment och service som Madeleine 

anser att det främst konkurrerar med. Hon menar att alla fyra har lika stor betydelse men att 

det främst är service och sortimentet som de arbetar med att förstärka i sin marknadsföring. 

4.3 Grand parfymeri 

Grand Parfymeri är Sveriges största privata parfymeri och har funnits i över 20 år. Butiken är 

det fjärde största parfymeriet i Sverige efter Åhléns Stockholm, NK Stockholm och NK 

Göteborg. 

4.3.1 Varumärkesidentitet  

Grand Parfymeri har haft en förändring i varumärkesassociationen sedan de började. I början 

var Grand en del av Grand-bazar huset som profilerade sig med lite billigare shopping i 

centrum. Sedan butiken blev självständig har de profilerat sig mer som en exklusiv butik. De 

försöker köpa in varor som är unika och är svåra att få tag på för att kunderna ska känna att 

Grand Parfymeri har ett bredare sortiment än konkurrenterna. De vill dock inte att 

konsumenterna ska känna att Grand Parfymeri är dyrare på grund av detta utan att prisvärdhet, 

bra sortiment och bra service ska vara ledord för butiken. Ibland köper de in väldigt stora 

sortiment av varor för att sänka priserna och på detta sätt locka in kunder i butiken. Grand 

Parfymeri satsar mycket resurser på att förmedla varumärket till kunderna. De ser att 

konkurrenterna satsar mycket på marknadsföring och menar att de också måste vara lika 

duktiga för att inte tappa kunder. Just nu är marknadsföringens fokus på deras bonuskort. De 

vill förmedla att deras bonus kort är bättre än konkurrenternas och att kunden verkligen tjänar 

på att skaffa det. Deras främsta marknadskommunikationskanaler är tidningar och radio. 

Andra aspekter som butiken arbetar med för att stärka varumärket är främst deras breda 

sortiment och professionell service. Eftersom de har produkter som inte finns på andra 

parfymerier i Göteborg söker sig konsumenter till butiken.  Den professionella servicen 

kommer från att de är väldigt noga i rekryteringsprocessen. 

4.3.2 Positionering  

För att sticka ut mot konkurrenterna har butiken ibland olika teman. Exempelvis hade alla i 

personalen 80-talskläder på butikens 20-årsdag och tomtedräkter på julen. Butiken satsar 

mycket på upplevelsehandel, Grand Parfymeri ska vara en roligare variant till konkurrenterna. 

Det går hand i hand med deras mål att ge kunderna mervärde när de handlar. Eftersom de är 
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privatägda och inte del i en franchisekedja menar de att bästa sättet att få kunderna återkomma 

är att kunderna känner att det lönar sig att handla på Grand Parfymeri. Ett av syftena med 

butikens bonus kort är att konsumenterna skall ha butiken i åtanke vid deras köpbeslut, just 

för att ta del av den bonusen kortet erbjuder.  

4.3.3 Branding 

Butiken förmedlar sitt varumärke genom att de har namnet Grand Parfymeri på påsar och 

andra tillbehör i butiken. Det är viktigt att samma färger är genomgående i hela butiken. 

Företagets vision är att öppna fler butiker och möjligtvis skaffa ett eget märke. 

4.3.4 Hot mot varumärken  

Ett internt hot mot butiken är ifall kvalitén inte uppfyller kundernas krav. Sådana situationer 

försöker de motverka genom att ha välutbildad och trevlig personal. Eftersom det är dom som 

är företagets ansikte utåt bär de också ansvaret för hur kunderna upplever butiken. De anser 

att de tar väl hand om personalen och att de är bra på att motivera dem. Butikens logotyp har 

ändrats ett flertal gånger. När den nuvarande butikschefen började bestämde hon sig för att 

ändra på logotypen för att den inte passade in längre. Nu försöker butiken locka både män och 

kvinnor därför var det viktigt att ha en logotyp som passar båda könen. Kosmetik och 

parfymbranschen försvårar det för de olika butikerna att ha ett unikt sortiment. Grand 

Parfymeri upplever att deras sortiment är ganska likt konkurrenternas, men samtidigt är de 

ensamma på marknaden med att erbjuda vissa varumärken. Butikschefen berättar att Grand 

Parfymeri och deras konkurrenter har till stor del nästan samma leverantörer. Grand Parfymeri 

jobbar ständigt med att anpassa sitt sortiment efter sina konsumenter och tycker att desto fler 

varumärken butiken har att erbjuda desto attraktivare blir den, och genom detta visa 

konsumenterna att det ger avkastning att handla hos dem. Om en annan målgrupp blir 

förknippad med varumärket anser de inte vara ett hot, snarare en möjlighet att få fler kunder 

vilket kommer att leda till högre försäljning.  

4.3.4 Marknadsmix  

Butikschefen Teja anser att de använder sig av Kotler´s alla fyra konkurrensmedel, samt alla 

sexhörningens delar. Grand Parfymeri gick ut för att undersöka konkurrenternas kännedom 

om dem. Det gick ut på att de efterfrågade en produkt som inte fanns hos konkurrenterna, 

detta ledde till att alla deras konkurrenter hänvisade konsumenterna till Grand Parfymeri. 

Detta tyder på att konkurrenterna är medvetna om sortimentet Grand Parfymeri har att 
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erbjuda. De jobbar mer med sitt varumärke än vad de någonsin har gjort och jobbar mycket 

med att erbjuda konsumenterna den bästa servicen.  

4.4 Fokusgruppsintervju 

Nedan redovisas resultatet från den genomförda fokusgruppsintervjun med åtta deltagare i 

åldern 20-30 år.  

4.4.1 Varumärkesidentitet 

Majoriteten av de tillfrågade ansåg att de tänker på vad varumärket förmedlar eftersom det har 

med deras image att göra. De kan inte tänka sig att handla från ett varumärke om de inte 

tycker om det som varumärket står för. De andra menade att de handlar från vissa varumärken 

främst för att de anser att de håller bättre kvalitet än andra och för att de anser att det är värt 

att spendera mer pengar på grund av det. Alla tycker att de generellt har blivit mer fokus på 

varumärken de senaste åren och att de i butiker försöker förstärka vad de står för samt vad de 

har att erbjuda sina konsumenter.  

När det gäller mervärden ansåg några att de bara lockades av det om det var ett tydligt 

erbjudande exempelvis om de köper en produkt att det får något mer på köpet eller liknande. 

Andra menade att det är själva statuskänslan som blir till ett mervärde eftersom de känner mer 

gemenskap om de handlar samma varumärken som sina bekanta. Två stycken sa även att de 

absolut inte lägger någon vikt vid mervärden utan att de bara handlar från ett visst varumärke 

för att det är snyggt och bekvämt. Hur varumärket kommuniceras ut på marknaden anser de 

tillfrågade också har en betydande roll för hur de väljer att handla eftersom de flesta menar att 

de inte vill bli förknippade med ett varumärke som inte representerar deras personlighet på 

något sätt. Några menade även att om de känner sig mer säkra på ett varumärkes identitet blir 

de mer lojala till det om produkterna motsvarar deras förväntningar. Därför tror de att det är 

bättre att varumärket syns mycket så att allmänheten blir medvetna och känner sig tryggare att 

handla produkterna. En i gruppen ansåg det motsatta, alltså att det viktiga för henne var att 

varumärket var mindre känt eftersom hon inte vill se ut som alla andra och att hon uppskattar 

att det finns ställen där hon vet att hon är den enda som handlar i sin umgängeskrets.  

4.4.2 Positionering 

Att varumärket hittar sin egen position ansåg största delen av de tillfrågade är viktigt eftersom 

det är ofta det som särskiljer varumärket från andra och som de tittar efter när det väljer 

produkter i butikerna. En handlar alltid från en butik som har ett starkt varumärke och en stark 
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position bara för att det är hennes favoriter. Hade de fått välja mellan ett varumärke som har 

en stark position och en som har en mindre stark så hade alla utom en valt den med den starka 

positionen. De dras till dem som de redan vet mycket om och besöker ibland en butik bara för 

att det känns som om att deras varumärke har en starkare position. En tyckte absolut inte att 

det har någon betydelse förutom när det gällde priset eftersom det gör det enklare för henne 

att avgöra vilken kvalitet hon kan förvänta sig av produkten. Vidare tänker hon inte på det 

eftersom hon värderar andra faktorer högre och tar den som hon tycker bäst om. Några andra 

menade även på att om en produkt innehar en tydlig position blir det även svårare att förändra 

uppfattningen om det, vilket de ansåg vara en nackdel eftersom det försvårar utvärderingen av 

olika alternativ. De letar inte efter produkter som har ett varumärke som har en stark position 

men som de inte tycker om, vilket begränsar deras möjligheter att köpa den produkt som 

kanske hade varit mest prisvärd egentligen. Alla höll med varandra om att de ofta tittar på 

produkter i de butiker som har det varumärke de kommer att tänka på först men att det inte 

alltid väljer det alternativet i slutändan. Ett fåtal sa även att det ofta tittar på det första 

varumärket det kommer att tänka på men att de sällan har råd att köpa det vilket gör att det 

billigare alternativet är det som de faktiskt oftast handlar.  

4.4.3 Branding 

När vi frågade gruppen hur de anser att företag generellt lyckas förmedla varumärket med alla 

deras marknadsföringsåtgärder samt hur det påverkar dem svarade de lite olika. De flesta 

tyckte att de lyckas bra genom att använda sin logotyp på många olika saker som får dem att 

tänka på företaget men de anser däremot att det även finns företag som förmedlar sitt 

varumärke dåligt. En av deltagarna nämnde att han sett på en tv-reklam där han efter inslaget 

inte förstått vilket företag reklamen representerade vilket han tyckte var väldigt underligt. 

Vidare diskuterades hur gruppen ansåg att kärnbehovet av varumärket förmedlas och 

deltagarna hade lite skilda åsikter det. En av deltagarna sa att hon mest ser till behovet av de 

produkter hon köper eftersom hon inte har några stora ekonomiska resurser men hon sa även 

att när hon har identifierat sitt behov av något kommer hon att tänka på vissa butiker som hon 

vet säljer produkten. Några andra menade att de oftast inte tänker på behovet av en produkt 

medvetet utan att de mest handlar utifrån vad de vill ha just då. Generellt ansåg deltagarna att 

företag oftast inte lyckas så bra med att förmedla tillfredställelsen som deras produkter ger av 

de grundläggande behoven som människor har. En av deltagarna uttryckte det såhär; 
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”Det är klart att reklam för mat exempelvis ibland kan väcka hunger men det gör inte så att 

jag går och handlar direkt, då måste det vara någon mat som jag är riktigt sugen på just i det 

tillfället i så fall” 

4.4.4 Hot mot varumärken 

Deltagarna ansåg det som svårt att diskutera de interna hoten för en butiks varumärke 

eftersom de oftast inte exponeras för dem förutom när det gäller personalen men de flesta 

ansåg att det är märkbart om ett företag har interna problem. En av deltagarna berättade att när 

han hade varit inne i samma butik flera gånger så hade han fått olika bemötande nästan 

varenda gång, han hade även reklamerat produkter där och personalen hade sagt olika till 

honom om vad de har för policy och om hur lång tid det skulle ta för honom att få tillbaka 

produkterna. En annan berättade att hon varit med om att personalen börjat bli osams inför 

henne för att de inte var tillräckligt kunniga i företagets policy. De flesta ansåg därför att det 

är väldigt viktigt att personalen är enhetlig och att de är internt uppdaterade kring hur 

företaget arbetar. Vidare ansåg gruppen att det inte är något som påverkar dem speciellt i 

deras konsumtion men att det helt klart kan påverka deras syn på ett varumärke. En av 

deltagarna sa;  

”Har jag blivit dåligt bemött eller mina förväntningar inte uppfylls så är det mycket sällan 

jag går tillbaka till den butiken och då är det ju varumärket som påminner mig om att jag inte 

vill gå dit igen” 

 

De externa hoten anser deltagarna vara enklare att diskutera och de flesta ansåg att det främst 

handlar om ekonomiska faktorer som gör att de ibland kan välja en produkt där varumärket är 

plagierat men som ändå är snarlikt originalet. En av deltagarna lyfte då fram miljöfrågan och 

menade på att hon inte vill köpa exempelvis tvättmedel om hon inte vet att det är ett bra 

miljöval och att det främst är det som får henne att välja originalet istället för det billigare 

alternativet som på förpackningen knappt går att särskilja från det dyrare. En annan sak som 

lyftes fram mycket var hur vissa produkter minskar i värde när en annan grupp av människor 

använder dem. En av deltagarna sa 

”Jag kommer ihåg när buffaloskorna var ”inne”, då ville nästa alla ha sådana men sedan 

fick de stämpeln ”fjortis” och då ville ingen ha dem längre” 



- 27 - 

Några andra av deltagarna menade då på att det var en trend att ha dom ett tag men att det 

sedan inte var så intressant att ha dem längre och då fick de genast en stämpel och blev både 

”ute” och förknippade med personer som de flesta absolut inte ville förlika sig med. Alla höll 

med om att det påverkar ett varumärke väldigt mycket om det blir förknippat med ”fel” 

sorters människor och att det påverkar dem mycket i sina utvärderingar men att det främst är 

undermedvetet. 

4.4.5 Marknadsmixar 

När det gäller de olika konkurrensmedlen så ansåg nästan hela gruppen att de som syns mest 

är priset. Vidare sa några att läget är något som de räknar med när det gäller vissa butiker men 

de tänker inte på det som ett konkurrensmedel i den meningen eftersom de har vant sig vid att 

ha butikerna lättillgängliga. En av deltagarna sa att han anser att:  

 

”Om man går in i en butik som säljer dyrare varor så är det främst servicenivån och 

sortimentet som betyder något men det är underligt att jag aldrig medvetet tänker på 

det  när jag handlar förutom om den inte lever upp till mina förväntningar” 

 

Han menade att han undermedvetet kräver att butiker med ett dyrare koncept skall konkurrera 

med servicenivån och sortimentet fast de kanske inte alls gör det egentligen utan att det bara 

faller sig så för honom. En annan av deltagarna sa att hon absolut inte tänker på det mer än i 

lågprisbutiker för där ser hon direkt när hon går in butiken att de inte har samma resurser att 

lägga ner på sin butiksmiljö. Vidare ansåg gruppen att det för dem är ganska otydligt i de 

flesta butiker vad de faktiskt konkurrerar med om det inte framgår tydligt av deras slogan. Det 

är definitivt något som de kommer att tänka mer på efter intervjun menar några stycken av 

deltagarna. De flesta sa även att det är något som butikerna borde bli bättre på eftersom det 

enligt dem ofta kan vara svårt att tolka en butiks marknadsföring om det inte handlar om 

produktreklam. Två stycken sa att de inte tänker på det och aldrig har gjort och därför är det 

inte så väsentligt att butikerna förmedlar något till dem. En av deltagarna menade då på att 

hon inte tror att de andra två aldrig blivit påverkade av det på något sätt eftersom hela vårt 

köpbeteende ofta grundar sig på utomstående faktorer. De andra höll med och även de själva 

men menade att det inte medvetet var så att de tänkte vad butiker konkurrerar med och väljer  

butik utifrån det. 
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5 Analys 

Nedan redovisas jämförelsen av de utvalda teorierna med resultaten från de genomförda 

öppna individuella intervjuerna samt den genomförda fokusgruppsintervjun. 

5.1 Analys av öppna individuella intervjuer 

Nedan analyseras resultaten från tre genomförda öppna individuella intervjuer. 

5.1.1 Varumärkesidentitet  

Utifrån resultatet går det att utläsa att arbetet med varumärkesidentiteten ser annorlunda ut för 

butikerna vi intervjuat. Skillnaderna grundar sig främst i hur de i butikerna arbetar för att ge 

kunder uppfattningar kring deras varumärken genom olika attribut vilka är tänkta att förstärka 

varumärkesidentiteten. Indiska vill främst genom sitt unika sortiment skapa starka 

associationer till Indien medan Smultronstället koncentrerar sig på sin logotyp som ska locka 

kunder och förmedla känslan av en lekfull miljö där de kan känna igen sig. Grand Parfymeri 

vill profilera sitt varumärke som exklusivt med bra service till ett bra pris. Butikscheferna 

anser vidare att deras valda konkurrensmedel har haft stor inverkan på varumärkespositionen 

eftersom det är dessa som förstärks i syftet att ta marknadsandelar. 39  

 

För att konsumenterna på bästa sätt skall kunna förstå en butiks varumärkesidentitet är det 

även viktigt att budskapet och upplevelsen stämmer överens. De tillfrågade butikscheferna 

anser att de är bra på att ge kunder den upplevelse som förmedlas genom varumärket när det 

kommer till butikerna. Indiska arbetar mycket med att skapa en atmosfär i butikerna som skall 

förknippas med den indiska livsstilen och inspirera kunder att använda mer färg. På 

Smultronstället arbetar de på ett liknande sätt med att försöka erbjuda kunderna en 

inspirerande miljö som även är anpassad för barn, vilket gör det enklare för föräldrarna att ta 

med sig barnen till butiken. Grand Parfymeri satsar mer på upplevelser för kunder genom att 

klä ut sig vid exempelvis olika högtider. Ingen av butikscheferna arbetar efter en viss strategi 

för att kontrollera kundernas uppfattning utan de antar att kunder som har haft en bra 

upplevelse oftast kommer tillbaka och att det är det som har gjort deras varumärken starka på 

marknaden. 40  

 

                                                 
39 Kapferer, J N, (2008). Sid. 171-172 
40 Ibid. Sid. 171-172 
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 Butikscheferna arbetar till viss del med mervärden för att medföra vissa uppfattningar kring 

deras varumärke. Det som främst skiljer dem åt är hur mycket de integrerar dem i kundernas 

köp upplevelse, det vill säga i vilken grad de medvetet försöker påverka kundernas 

uppfattningar av varumärket genom mervärden. På Indiska upplever butikschefen Christer att 

det är och har blivit viktigare att ge kunderna mervärden men att de tidigare inte har varit 

särskild duktiga på det. Han har därför försökt att bli bättre på det genom att arbeta med sin 

personal så de kan förmedla ett mer enhetligt och bättre första intryck till sina kunder. 

Madeleine på Smultronstället arbetar olika, inte direkt med mervärden utan främst vissa 

attribut som hon anser förstärker varumärket för kunderna, det är bland annat genom att slå in 

fina paket och att de har barnanpassning i butiken vilket förenklar för målgruppen att vara i 

butiken. På Grand Parfymeri arbetar de främst med upplevelser som mervärden vilket 

butikschefen Teja upplever ger kunderna mycket mervärden som förstärker varumärket.41  

 

Det finns både likheter och skillnader i hur de i butikerna arbetar med att kommunicera sin 

varumärkesidentitet till kunder. Både på Smultronstället och på Grand Parfymeri koncentreras 

väldigt mycket till att kommunicera identiteten genom logotypen. Logotypen är alltså det 

viktigaste kommunikationsmedlet för att förmedla varumärkesidentiteten till kunderna, 

butikerna använder sig av den på exempelvis påsarna som kunderna får till sina varor och i 

annonser för att få kunderna att tänka på butikerna och vilja komma dit. På Indiska har de mer 

ekonomiska resurser och de tillhör även en kedja. Därför har de istället valt att kommunicera 

identiteten genom butiksutformningen och skyltning i butiken eftersom Christer anser att 

deras varumärkespositionering och läge är så fördelaktiga så att de inte behöver marknadsföra 

sin varumärkesidentiet mer än för de som passerar själva butiken.42  

5.1.2 Positionering  

Positionering handlar om att finna sin egen position i kunders medvetande och på marknaden. 

Alla de tre butikerna har starka positioner på marknaden genom att de har funnits under en 

lång tid och genom att de har starka kundrelationer. Arbetet med att vara det första märket i 

kundernas minnesstege består därför mest i att påminna kunderna om att de finns. Det gör de 

främst på både Smultronstället och Grand Parfymeri genom att använda sin logotyp i alla 

marknadsföringsåtgärder och ge kunderna god service. På Indiska förstärker de istället sitt 

                                                 
41 Schmidt, Thurow, H. Sköld, Nilsson, A. (2004) Sid.180 
42 Kapferer, J N (2008) Sid. 173-174 
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sortiment och specifika produkter för att påminna kunderna om att de ska besöka butikerna 

och vad de kan erbjuda.43  

5.1.3 Branding 

När det gäller arbetet med branding som går ut på att förmedla varumärket med varje detalj 

som representerar det så arbetar butikerna lite olika. På Indiska ser Christer det främst som att 

varje produkt skall representera varumärket, alltså att varje produkt som säljs skall påminna 

kunden om Indien och även Indiska. Madeleine på Smultronstället anser att det främst är 

viktigt att varje sak kunden bär med sig från butiken skall representera varumärket och det 

innefattar även en upplevd känsla av god service men hon anser att de är något de behöver 

arbeta mer med i butiken. Grand Parfymeri vill att deras kunder skall bli lockade att 

återkomma till butiken beroende på deras goda service och på deras professionalism som de 

innehar i butiken. Teja vill också att kunderna skall känna att alla i personalen förmedlar 

samma känsla av kunnighet och det är deras främsta arbete med branding i butiken förutom 

att logotypen som finns på påsarna och vissa produkter. De tre butikscheferna anser också att 

det finns ett kärnbehov av deras produkter, barnkläder, skönhetsprodukter, kläder och 

heminredningsartiklar och att de lyckas förmedla det bra eftersom de fortfarande existerar på 

marknaden och har starka kundrelationer.44 

5.1.4 Hot mot varumärken  

Hot mot företags varumärken kan delas in i två kategorier, interna och externa. 

Interna hot 

Ett internt hot mot ett företag kan vara att det finns brister i kvaliteten vilket leder till att 

produkterna inte lever upp till konsumenternas förväntningar.45 På Indiska jobbar de i stor 

omfattning med att kläderna skall hålla den utlovande kvalitetsnivån vilket de anser är deras 

främsta interna hot, men samtidigt tycker butikschefen Christer att kunderna är beredda på att 

betala mindre pengar för mindre kvalité. Produkter som återlämnas på grund av brist i 

kvaliteten är ett av de interna hoten en butik stöter på dagligen.46 Smultronsstället lägger stor 

vikt på bra service när klagomål från konsumenterna infaller. De menar att det är oerhört 

viktigt att kunna vägleda kunden för att denne skall bli nöjd med sitt inköp. Vid 

klagomålshantering gällande en produkts krav försöker de alltid erbjuda något annat istället. 
                                                 
43 Albertsson, S, Lundqvist, O (1997) Kap. 8 
44 Kotler, P, et al, (1999), Principles of Marketing Sid. 549 
45 Treffner, J. Gajland, D. (2001) Kap. 6 
46 Ibid. Kap. 6 
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Det kan dock vara problematiskt i butiken att ge alla bra service eftersom de omorganiserar 

butiken ofta. Grand Parfymeri stöter också på kunder som har klagomål på produkterna. Deras 

främsta strategi för att hantera dessa kunder är deras välutbildade och trevliga personal som 

skall kunna hantera klagomålet på bästa sätt.  

 

För att stärka varumärket är det viktigt att personer som bär företagets eller varumärkets 

logotyp uppträder på ett korrekt sätt. Det är viktigt eftersom det är personalen som är butikens 

ansikte utåt och deras agerande påverkar kundernas intryck av butiker.47 Butikschefen på 

Indiska är övertygad om att personalen är så pass intresserade och tror på värdena som Indiska 

står för att de beter sig korrekt mot kunderna. Madeleine på Smultronsstället anser att 

personalens gemensamma bakgrund och synsätt gör att de uppträder på likartad sätt mot 

kunderna. På Grand Parfymeri är personalen ett av de viktigaste konkurrensmedlen därför 

arbetar de med att motivera personalen.  

Externa Hot  

Ett externt hot mot ett varumärke är när andra företag kopierar ens produkter. Kunderna som 

köper sådana produkter blir ofta besvikna och tilliten till varumärket försämras fastän 

företagen inte är skyldiga.48 Indiska har drabbats av sådana situationer men de har inte 

vidtagit rättsliga åtgärder. De ser detta snarare som en komplimang då det är en indikation på 

att företagets produkter är populära. Det hade varit alldeles för dyrt att skydda deras varor då 

de har ett så brett sortiment. Smultronsstället har inte problem med att andra företag kopierar 

deras produkter men många av deras leverantörer har valt att sälja sina produkter genom 

Internet där de använder sig utav Smultronställets varumärke. Grand har inga egna produkter 

men en av deras konkurrensmedel är att ha produkter som andra parfymerier inte har. När de 

andra parfymerierna också införskaffar dessa produkter mister Grand Parfymeri också ett stort 

konkurrensmedel.  

 

Det finns också ett hot då varumärket kan bli förknippat med annat än det som var tänkt. 

Varumärkesidentiteten kan då bli förvirrad men det finns även en möjlighet att en ny 

målgrupp tar till sig varumärket.49 Detta har inträffat ett fåtal gånger på Indiska. Enligt 

butikschefen på Smultronstället är det många som har velat använda sig utav deras 

varumärken men detta har inte de tillåtit. Därför har de inte haft problem med att varumärket 
                                                 
47 Ibid. Kap. 6 
48 Ibid. Kap. 6 
49 Ibid. Kap. 6 
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har blivit förknippad med något annat. Grand Parfymeri åt andra sidan anser inte detta är ett 

hot mot deras varumärke om en annan målgrupp blir förknippad till deras varumärke då de 

bara ser lönsamhet i det.  

5.1.5 Marknadsmixar  

Med marknadsmixen menas alla kontrollerbara verktyg som butiker kan använda sig av i sin 

marknadsföring. Philip Kotler menar att marknadsmixen består av produkt plats pris samt 

påverkan.50 Sexhörningen däremot innehåller sex verktyg som företag kan använda sig av, 

pris, läge, människor, sortiment, service och kommunikation.51  

 

För Indiska är alla delarna i Kotler´s 4 P viktiga. Produkt är en av de viktigaste delarna 

eftersom de lägger stor fokus på att vara unika till skillnad från sina konkurrenter. Dessutom 

är service en viktig del av deras marknadsföring. Plats är också en nyckelkomponent för 

Indiska eftersom de inte satsar så mycket på reklam för att de vill vara där folk rör sig. Indiska 

har valt en lågprisstrategi och det är också en del av deras konkurrensmedelsmix. 52 

 

Utifrån Sexhörningen använder sig Indiska av kommunikation där de försöker förknippa sitt 

sortiment till Indien genom att använda sig av orientaliska dofter, färger samt 

färgsättningstekniker i butiken. De väljer att lägga stor vikt vid att skylta om i butiken samt 

butiksutformningen för att kunderna skall kunna hitta det de önskar sig. En annan 

konkurrensmedlen som Indiska anser sig konkurrera med är sitt sortiment som skall vara unik 

och genomsyra ett ledord – bohemiskt. För att på bästa sätt göra konsumenterna 

uppmärksamma på deras sortiment väljer de att använda sig av så kallade ”stoppers” där de 

framhäver olika produkter i butiken. Enligt butikschefen Christer kommer Indiska att alltid 

lägga stor fokus på sitt sortiment därför att han anser att produktfokusen är en av deras 

viktigaste konkurrensmedel.53   

 

Utifrån Kotler arbetar butikschefen Madeleine främst med konkurrensmedlet produkt. De 

jobbar ständigt med att förstärka sitt sortiment, samt koncentrerar sig på att erbjuda god 

service. Påverkan är ett annat konkurrensmedel de använder sig av, genom att skylta om i 

butikens skyltfönster samt erbjuda sina stamkunder extra erbjudanden och premiera de för att 

                                                 
50 Kotler, P, et al, (1999), Principles of Marketing Sid. 33-34  
51 Hernant, M, (1996), Publicerat material, ICA Aktuellt för butik nr 1, Sid. 24-25 
52 Kotler, P, et al, (1999), Principles of Marketing Sid. 33-34  
53 Hernant, M, (1996), Publicerat material, ICA Aktuellt för butik nr 1, Sid. 24-25 
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de väljer att handla i hennes butik. Gällande kommunikation satsar de mycket på annonsering 

och på en utmärkande logotyp och även en hemsida för att skapa intresse bland konsumenter 

både i Alingsås och i andra städer. 54 

 

Enligt butikschefen på Grand Parfymeri använder de sig av alla ovan nämnda 

konkurrensmedel. Vad det gäller pris, försöker de alltid hålla lägre priser än sina konkurrenter 

genom att köpa in större sortiment. 55 Läget är ett konkurrensmedel de använder sig av, men 

inget aktivt de arbetar med eftersom de alltid har funnit på samma plats. Produkterna är en av 

deras viktigaste konkurrensmedel. Genom att erbjuda konsumenterna olika varumärken kan 

de urskilja sig från sina konkurrenter, det vill säga att de lägger stor vikt på produkterna. De 

har inte lika mycket resurser som sina konkurrenter för att använda sig av marknadsföring, 

men ibland har de reklam i radio samt tidning. En av deras främsta påverkansmetoder är deras 

bonuskort som de tycker är den bästa på marknaden. Det starkaste medlet är service berättar 

butikschefen på Grand Parfymeri. De lägger stor vikt vid att bara anställa kunnig och utbildad 

personal som lägger stor vikt på service. 56 

5.2 Analys av fokusgruppsintervju 

Nedan analyseras resultaten av genomförd fokusgruppsintervju. 

5.2.1 Varumärkesidentitet 

De intervjuade konsumenterna tänker mycket på de varumärken de använder och vilken 

identitet märket sänder ut. Några av de koncentrerar sig på själva varumärket medan de andra 

väljer att handla varumärken på grund av kvalitén. Detta tyder på att företags 

varumärkespositionering påverkar konsumenternas köpbeteende och att de förväntar sig mer 

av vissa varumärken. 57 Även mervärdena som varumärket medför har en tydlig inverkan på 

hur konsumenterna väljer att handla i vissa avseenden men det har även med att dessa 

varumärken upplevs som snyggare och bekvämare.58  

 

Företags kommunikation samt marknadsföring har ökat ständigt de senaste åren och har blivit 

allt svårare att synas i mängden och trycket på varumärket har ökat, vilket gör det viktigt att 

förstå varumärketsidentiteten. För konsumenterna är det därför viktigt att företag 

                                                 
54 Kotler, P, et al, (1999), Principles of Marketing Sid. 33-34  
55 Ibid. Sid. 33-34  
56 Hernant, M, (1996), Publicerat material, ICA Aktuellt för butik nr 1, Sid. 24-25 
57 Kapferer, J N, (2008). Sid. 171-172 
58 Schmidt, Thurow, H. Sköld, Nilsson, A. (2004) Sid.180 
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kommunicerar sitt varumärke så att de kan identifiera sig med det. Det är även viktigt att göra 

detta så att konsumenterna känner sig trygga med det valet av varumärket de har gjort.59  

5.2.2 Positionering 

Genom att företag framhäver sin position på marknaden blir det enklare för konsumenterna att 

sålla bort det som de inte anser är intressant. Konsumenterna menar även att de ofta tittar på 

det varumärke som de först kommer att tänka på och vilket gör att en stark position i 

konsumenternas medvetande kan medföra att det är just det varumärket som är lämpligast för 

inköpet.60  

5.2.3 Branding 

Det finns företag som underskattar värdet av varumärket, vilket de egentligen borde lägga stor 

vikt vid att differentiera sig från konkurrenter och göra det enklare för konsumenterna att 

associera varumärket till en viss produktkategori. Konsumenterna ser olika på det men anser 

att det är viktigt att företagen gör det eftersom det lätt kan bli förvirrande om det är någon 

som gör det på ett dåligt sätt. Vidare är kärnbehovet av produkterna något som företag bör 

arbeta kontinuerligt med för att påminna konsumenterna om varför de skall handla från just 

deras varumärke. Konsumenterna anser generellt att företag är dåliga på det eftersom de inte 

så ofta reflekterar över det när de handlar.61    

5.2.4 Hot mot varumärken  

Ett av de främsta hoten är att det finns brister i kvaliteten som gör att produkter inte kan leva 

upp till de förväntningar som skapas. Konsumenterna anser att det är personalen som har stort 

ansvar för att på ett enhetligt sätt representera företaget och det gäller även vid reklamationer. 

Hanterar de inte det på ett bra sätt menar de att det påverkar deras syn på 

varumärkesidentiteten negativt.62    

 

De externa hoten är mindre allvarliga än de interna, det kan vara att företag använder sig av 

eller rent av plagierar varumärken. Konsumenterna ser det främst som att det är deras 

ekonomiska förutsättningar som påverkar deras sätt att konsumera, alla har inte råd att köpa 

exklusiva varumärken och då är det ok att köpa ett billigare alternativ även om det är 

plagierat. En annan faktor som en av deltagarna tog upp var miljöaspekten, det är inte lika 
                                                 
59 Kapferer, J N, (2008). Sid. 171-172 
60 Albertsson, S, Lundqvist, O (1997) Kap. 8 
61 Kotler, P. et al, (1999) Principles of marketing Sid. 549 
62 Treffner, J. Gajland, D. (2001) Kap. 6 
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säkert att handla en billigare variant eftersom det ofta är osäkert vart produkten är tillverkad 

och på vilket sätt. Det kan även påverka varumärket när det blir förknippat med en annan 

målgrupp än vad som är avsikten. Konsumenterna menar att det är en ytterst viktig 

påverkansfaktor som företagen bör arbeta mycket med eftersom de själva inte handlar från ett 

varumärke som förmedlar något som de inte vill förlika sig med. 63  

5.2.5 Marknadsmix 

Företag väljer strategiskt vad det vill marknadsföra och konkurrera och ett sätt att kombinera 

en marknadsmix baserad på ett antal konkurrensmedel, det finns flera versioner av 

marknadsmixar med den kanske mest diskuterade och framstående är Kotler’s 4 p som 

behandlar produkt, pris, plats och påverkan.64 Vidare finns det en version som Mikael Hernant 

har utvecklat som istället behandlar sex konkurrensmedel och som brukar kallas för 

”sexhörningen”, den innefattar pris, läge, sortiment, service, kommunikation och människor. 

Av dessa ansåg konsumenterna att det som de oftast tänker på är priset men att det är viktigt 

för butiker som säljer mer exklusiva produkter att ha en hög servicenivå och ett bra sortiment. 

Enligt en av deltagarna tänker han inte medvetet på det men kräver det ändå när det är en 

butik som är exklusiv.  Den generella åsikten var även att företag är dåliga på att förmedla vad 

de konkurrerar med och att det borde bli bättre på det för att påverka dem mer när de 

utvärderar alternativ. Vidare ansåg de flesta att det undermedvetet blir påverkade av 

konkurrensmedlen men att det ibland är svårt att tolka vad företagen verkligen konkurrerar 

med.65  

                                                 
63 Ibid. Kap. 6 
64 Kotler, P. et al, (1999) Principles of marketing Sid. 33-34 
65 Hernant, M, (1996), Publicerat material, ICA Aktuellt för butik nr 1, Sid. 24-25 
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6. Slutsats 

Nedan förtydligas de slutsatser som besvarar vårt syfte med rapporten. 
 

Syftet med denna rapport var att kunna beskriva hur företag med olika mycket resurser 

hanterar det ökade fokuserandet på varumärket i samband med sin befintliga 

konkurrenssituation. 

 

6.1 Slutsatser från de öppna individuella intervjuerna 

En generell slutsats är att de butikschefer vi intervjuat är inte så medvetna om hur kunderna 

upplever det egna varumärket vilket vi uppfattar som en stor nackdel. Genom en ökad 

kunskap hade varumärkena kunnat få en starkare identitet och kunna växa ännu mer. Det finns 

enligt oss även fler sätt för de i butikerna att förmedla varumärket genom sina 

konkurrensmedel. Möjligheten finns för de tre butikscheferna att försöka se till en bredare 

marknad och utveckla tydligare strategier för hur arbetet med att förstärka 

varumärkesidentiteten ska gå till.   

 

Butikscheferna arbetar med de mervärden som erbjuds kunderna men två av dem anser att de 

redan har så starka varumärken att de inte behöver arbeta kontinuerligt med dem. Det anser vi 

är en förhållandevis godtrogen inställning till något som representerar det som företaget vill 

förmedla och vi tror även att det kan påverka kundernas lojalitet negativt. En kund som anser 

att de får mervärde av att handla av företaget endast en gång fortsätter troligtvis inte att handla 

i endast den specifika butiken utan den söker sig till det företag som ger det bästa mervärdet. 

Vidare anser butikscheferna att deras konkurrensmedel har haft stor inverkan på deras 

varumärkespositionering vilket vi tycker att de kan förtydliga ytterligare och utveckla genom 

alla deras marknadsföringsåtgärder. 

 

Vi anser att butikerna arbetar ganska bra med att bibehålla sin position på marknaden. De 

lägger stor vikt vid att ha en stark position och arbetar mycket för att försöka att få kunderna 

att vara medvetna om den. En av anledningarna till att butiker har en stark position är att de 

har lyckats hamna högst upp på kunderna minnestege. De intervjuade butikscheferna verkar 

ha mycket åsikter om hur arbetet med att förstärka varumärket skall ske, men samtidigt 

framgår det att de inte vill eller har möjlighet att lägga ner tid och resurser som verkligen  
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krävs. Vi anser utifrån vår undersökning att butikscheferna är väl medvetna om de interna 

hoten och arbetar ständigt med det. Gällande de interna hoten är det viktigast att alltid få 

kunden nöjd och det hanterar de enligt oss i butikerna på ett bra och aktivt sätt. Hur 

personalen agerar är viktigt för alla tre butikscheferna därför lägger de mycket tid på att 

motivera dem genom utbildning och genom tydliga strukturer i arbetet med att hantera interna 

hot.  

 

Gällande de externa hoten anser butikscheferna att de har bra koll på det också. Grand 

Parfymeri och Smultronsstället använder sig av andra starka produktvarumärken i 

genomförandet av marknadsföringen, detta för att starka varumärken är en stor del av deras 

sortiment. Detta gör att butikernas varumärke förstärks och de får en mer unik identitet.  

Plagiat av produkter förekommer hos Indiska, men de försöker alltid lösa det på bästa sätt, 

men eftersom butikens sortiment är så brett tycker de att det blir svårt att kontrollera om varje 

produkt plagieras. Vi anser att det är mycket viktigt att försöka minimera hotet mot det egna 

varumärket med det är svårare för en butik som Indiska eftersom det krävs mycket resurser att 

granska om varje produkt plagieras. Smultronsställets logotyp är väldigt efterfrågad av andra, 

men de försöker hålla kvar vid att det bara är de som skall använda den vilket vi anser är bra, 

därför att på det sättet behåller de sin starka varumärkesidentitet och position. Grand 

Parfymeri upplever att deras sortiment är väldigt likt sina konkurrenters, detta är eftersom det 

finns så starka produktvarumärken inom branschen. Vi tycker att butikschefen på Grand 

Parfymeri arbetar bra med att särskilja sig från konkurrenterna även om det finns många 

likheter med sortimentet i andra butiker.  

 

De intervjuade butikscheferna har en tydlig uppfattning om vad de konkurrerar med, men vi 

anser inte att de utnyttjar det till fullo. En stor fördel för alla tre butikerna är att de har A läge 

vilket verkar göra att de inte känner något behov av att marknadsföra det. Vi tror ändå att 

butikerna inte skall underskatta sina möjligheter med att visa sina varumärken och att de är 

lättillgängliga eftersom det kan öka intresset utanför den lokala marknaden. De intervjuade 

butikscheferna är medvetna om vad butiken konkurrerar med men hur arbetet med att 

förstärka det genom varumärket är kanske inte så effektivt. Det är viktigt att det som 

varumärket förmedlar stämmer överens med det butiken vill förmedla.  
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6.2 Slutsatser från fokusgruppsintervjun 

Utifrån undersökningen har vi kommit fram till att det är ytterst viktigt för företag att arbeta 

med sin varumärkesidentitet eftersom det påverkar konsumenterna i stor utsträckning i deras 

val av butik. Vidare anser vi som tidigare nämnt att butikscheferna verkar underskatta 

fenomenet då konsumenterna generellt anser att de är dåliga på att förmedla den. Vidare kan 

vi tyda att mervärden kan vara skillnaden som gör att konsumenter väljer eller inte väljer att 

handla från ett visst varumärke. En annan aspekt som företag borde på är desto tryggare 

konsumenter känner sig med ett varumärke desto större sannolikhet att de väljer det, det har 

även med att göra hur väl de kan identifiera sig med det och därför är det viktigt att företagen 

är medvetna om vad deras varumärke förmedlar. 

 

När företag har en stark position gynnar det både de själva och konsumenterna. Det blir 

enklare för konsumenterna att välja vilket varumärke de vill handla ifrån samtidigt som 

företaget som har en stark position hamnar högt upp i konsumenternas minnesstege. Genom 

branding kan företag öka konsumenternas medvetenhet om deras varumärke men det krävs 

mycket resurser och mycket tid för att se till att varumärket förmedlas lika mycket genom alla 

marknadsföringskanaler. 

 

Det största interna hotet för butikerna enligt konsumenterna är att personalen inte hanterar och 

ger den service som förväntas, vilket innebär att det är viktigt för butikerna att sträva efter att 

ha en tydlig policy som personalen kan ta del av och följa i sitt arbete.  När det gäller de 

externa hoten drar vi slutsatsen att det är till stor del upp till företagen att förstärka de 

mervärden som gör att det är värt för konsumenterna att betala mer för en produkt. Vidare är 

det också kritiskt att varumärket inte förknippas med ett segment som andra inte kan förlika 

sig med eftersom konsumenterna absolut påverkas av vilka de ser använda produkterna. Det 

konkurrensmedel som är det mest framstående är utifrån konsumenterna priset, det gäller även 

om butiker egentligen inte konkurrerar med det vilket tyder på brister i hur företagen 

förmedlar på vilket sätt och med vad de konkurrerar.  
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7 Diskussion och Rekommendationer 

 
Nedan klarläggs rekommendationer till butiker i allmänhet utifrån våra slutsatser från de 

öppna individuella intervjuerna samt fokusgruppsintervjun. 

 

� Butiker skall kontinuerligt motivera personalen för att göra dem till goda 

representanter för butiken och på detta sätt stärka varumärket.  

� Butikschefer borde skapa en djup förståelse för vilka konkurrensmedel butiken 

använder sig av och kan använda sig av. 

� Många butiker underskattar vikten av att ha ett starkt varumärke. Butikschefer med 

möjlighet att styra marknadsföringen bör se allvarligt på denna aspekt och satsa på att 

skapa och förstärka butikernas varumärken.  

� Butikschefer bör göra undersökningar för att säkerställa att kundernas förväntningar 

om varumärket stämmer överens med upplevelsen.  

� En butiks varumärke skall representera exakt det butiken har att erbjuda. 

� En viktig konkurrensfördel butiker kan använda sig av är att differentiera sig från 

konkurrenterna genom att se till att de har något som gör dem unika.  

� Identifierade interna hot skall alltid begränsas och hindras. Butiker bör se över brister i 

kvalitén och snabbt lösa eventuella problem för att varumärkesidentiteten ej skall 

komma till skada.  

 

En butiks personal skall representera butiken på ett positivt sätt för att varumärket skall 

förstärkas. Genom detta kommer en av butikens konkurrensmedel bli service som de flesta 

konsumenterna efterfrågar. Att butikscheferna inte har en riktig helhetsbild av vad butikerna 

har för konkurrensmedel verkar förekomma, vilket vi rekommenderar att de kan skapa sig 

mer information om och arbeta aktivt med detta.  

 

Enligt oss är det mycket viktigt att företag ser det som en investering att arbeta med sitt 

varumärke och försöka göra konsumenterna uppmärksamma om deras varumärkesidentitet 

genom olika marknadsföringsåtgärder. För att butikerna skall hålla sig uppdaterade 

rekommenderar vi att undersökningar görs bland de nuvarande och de nya konsumenterna. 

Det för att ta reda på om deras förväntningar stämmer överens med deras upplevelse. Dessa 

undersökningar bör butikerna höra med exempelvis studenter som studerar inom handel om 
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de kan hjälpa till med att ställa ett fåtal frågor om varumärket för att se om det fortfarande 

lever upp till konsumenternas förväntningar.  

 

Genom att hålla sig uppdaterade angående sin varumärkesidentitet så kan de även minimera 

riskerna för att konsumenterna skall missuppfatta när det gäller både vad butiken vill förmedla 

och vilket sortiment de erbjuder. Butiker i allmänhet bör även försöka förstärka varumärket 

genom att förmedla mervärden som verkligen kan differentiera de från sina konkurrenter.  

 

Eftersom konsumenterna ofta får rekommendationer eller har klagomål angående vissa 

varumärken är det stor sannolikhet att de inte väljer handla i butiken längre. Reklamationer 

bör alltid försöka begränsas och hindras för att varumärket inte skall få ett rykte som gör att 

varumärkesidentiteten påverkas negativt.  
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Bilagor  

Nedan redovisas de intervjumaterial som har använts vid genomförandet av undersökningen 

Bilaga 1, Intervjumaterial Öppna individuella intervjuer 

 
1. Vilka associationer vill ni förmedla med er varumärkesidentitet? Har de alltid varit 
samma eller har det förändras sedan varumärket grundades? Vad berodde 
förändringen på i så fall? Anser ni att associationerna från början grundar sig i er 
konkurrenskraft och att konsumenterna påverkas av den i sina beslutsprocesser? 
 
2. Det är viktigt att associationerna kring varumärket och kundens upplevelse stämmer 
överens. Undersöker ni kring huruvida det gör det? Finns det någon strategi för att 
försäkra att det gör det i så fall eller gör ni på något annat sätt? Anser ni att 
konsumenterna påverkas mer av dessa associationer idag än tidigare? 
 
3. Om ni inte gör det, vad beror det på? 
 
4. Det är idag ökat fokus kring varumärkens betydelse och hur det går att förstärka 
dem, ett sätt är att göra det via mervärden, arbetar ni med mervärden kring ert 
varumärke för att förstärka det eller finns det andra attribut som ni anser förstärker 
det? Vilken inverkan har den valda konkurrenspositionen haft på mervärdena som ert 
varumärke ger?  
 
5. Företags kommunikation har också blivit en nyckel till framgång när det gäller att 
förmedla sin varumärkesidentitet till konsumenter, hur återspeglas er 
varumärkesidentitet i era marknadsföringsåtgärder? Upplever ni stor skillnad nu 
gentemot tidigare kring hur mycket varumärket framställs ur ett 
konkurrensperspektiv?  
 
6. Hur ser er position på marknaden ut? På vilket sätt har den påverkat och påverkar 
er varumärkesidentitet, det vill säga genom de associationer som det sänder ut? 
 
7. För att konsumenter ska ta till sig de budskap olika företag sänder ut måste de 
uppleva det som intressant. Hur gör ni för att nå ut med er varumärkesidentitet till era 
konsumenter? Används konkurrensmedlet(en) som ett attribut till den? 
 
8. Anser ni att det idag är viktigare att finna sin position på marknaden samt skapa en 
plats i konsumenternas medvetande genom varumärkesidentiteten än genom 
produkterna? Hur använder ni era produktrelaterade konkurrensfördelar kontra era 
mervärden för att förstärka ert varumärke?   
 
9. Minnesstegen är ett antal mentala stegar med en stege för varje ämne och som 
används för att beskriva människans minne. I detta fall är det varumärket som hamnar 
överst på stegen det märke som människan först kommer att tänka på, det näst första 
hamna näst överst och så vidare. Konsumenter anser oftast att ett köp av det 
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varumärket som han/hon först kommer att tänka på är det mest lämpliga, hur arbetar 
ni för att förstärka budskapet som gör att ni blir ledande genom er 
varumärkesidentitet? Förstärks den genom produkter som gör att konsumenten 
förknippar den med varumärket eller är det främst genom konkurrensmedlen? 
 
10. Branding handlar om att förmedla samma mervärden och samma budskap i varje 
detalj som representerar varumärket. Hur arbetar ni för att förstärka varumärket 
varje gång konsumenter exponeras för det? Är det olika beroende på vad det är för 
sorts marknadsföringsåtgärd eller beror det på ert(a) valda konkurrensmedel och eller 
produkt?  
 
11. Branding syftar också till att bevara och förmedla kärnbehovet av varumärket på 
marknaden vilket måste drivas på av företagets resurser och en vision. Hur ser er 
varumärkesvision ut? Har den förändrats genom åren, i så fall på vilket sätt? Efterföljs 
visionen i dagens arbete med att förstärka varumärket, det vill säga är det samma 
behov som lyfts fram? 
 
12. Ett internt hot mot varumärket kan vara att det fin ns brister i kvaliteten vilket 
leder till att produkten inte kan leva upp till de förväntningar som skapar eller så kan 
produkten vara fullt fungerande och ha en genomtänkt utformning men det budskap 
som sänds ut och de förväntningar som skapats motsvarar inte alltid det produkten 
egentligen ger. Hur arbetar ni för att förminska dessa missuppfattningar och vilket av 
hoten anser ni har störst inverkan på varumärket idag?  Vidare hur kan de valda 
konkurrensmedlen påverka konsumenternas uppfattning i detta avseende, är det ex. 
enklare att minimera inverkan på varumärket om man konkurrerar med sitt sortiment 
och varumärket förmedlar något annat som de lägsta priserna eller tvärtom? 
 
13. Det är även jätteviktigt att tänka på hur de personer som bär företagets eller 
varumärkets logotyp uppträder, hur de beter sig positivt eller negativt påverkar 
varumärkesidentiteten. Hur arbetar ni för att personalen ska förstärka butikens 
varumärkesidentitet på ett entydigt sätt och har sättet ni konkurrerar på haft inverkan 
på det?  
 
14. De externa hoten är mindre allvarliga då dessa är mer uppenbara och är enklare 
att förutse än de interna, de orsakas även av andra faktorer än de som finns inom det 
egna företaget. Brukar ni använda er utav andra varumärken i er reklam för att 
förstärka er varumärkesidentitet? Hur i så fall?  
 
15. Vid utformningen av er logotyp, tog ni hänsyn till vad ni ville förmedla och eller det 
ni konkurrerar med? På vilket sätt förknippas logotypen med er varumärkesidentitet?  
Upplever ni att det finns konkurrenter som försöker anamma samma identitet? 

 
16. Ett stort hot som kan skada varumärket är om andra butiker skapar produkter 
som är snarlika ett välkänt varumärkes produkter med hög prestanda eller till och med 
kopierar dem för att utnyttja dess framgång. Anser ni att det finns risk att varumärket 
förlorar sin identitet och attraktionskraft då till gängligheten av produkten(er) ökar 
eller ser ni på det som ett sätt att förstärka varumärket genom andra butiker?  
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17. Ett annat hot som kan uppstå är att varumärket blir förknippat med annat än det 
som var tänkt. Upplever ni att ert varumärke kan ta skada om en annan målgrupp än 
den som var tänkt förknippas med varumärket eller ser ni det mer som en möjlighet att 
öppna upp för en ny målgrupp som kompenserar bortfallet av det ursprungliga 
kundsegmentet och som kan förstärka varumärket?    
18. Den klassiska marknadsmixen beskriver hur företag kan taktiskt kan välja och 
kombinera konkurrensmedel utifrån de 4 p:na vilka är, produkt, pris, plats och 
påverkan vilka företag sedan marknadsför sig genom. Vilka av dessa anser ni att ni 
konkurrerar med och hur kan dessa återkopplas till ert varumärke?  
19. En annan form av marknadsmixen är sexhörningen som istället behandlar sex 
olika konkurrensmedel vilka är, pris, läge, sortiment, service, kommunikation och 
människor. Vilka av dessa anser ni att ni konkurrerar med och hur kan dessa 
återkopplas till ert varumärke? 
 
20. Anser ni att er varumärkesidentitet fortfarande representerar det ni konkurrerar 
med eller har mervärdena blivit viktigare att fokusera på när det gäller arbetet med att 
förstärka varumärket?  
 
21. Om ni skulle spekulera i hur arbetet kring den ”nya” konkurrenssituationen 
kommer att se ut i framtiden, hur skulle det se ut? Uppfattar ni att det kommer att 
vara samma fokuserande på varumärken eller kommer ytterligare nya sätt att 
konkurrera som ex. Internethandeln ta över? 
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Bilaga 2 Intervjumaterial Fokusgruppsintervju  

1. Hur anser ni att företags varumärkesidentitet påverkar er konsumtion? Är det något 
ni tänker på när ni väljer varumärke? 
2. Hur påverkas ni av de mervärden som företag erbjuder?  
3. Anser ni att det sätt företag väljer att kommunicera sitt varumärke på har någon 
betydelse för era köpbeslut? 
4. Har det någon betydelse om ett företag har en stark position på marknaden när ni 
väljer varumärke? 
5. Om ni har möjlighet att titta på ett det första varumärket ni kommer att tänka på 
om ni behöver en viss produkt, går ni till den butiken som har det först då eller spelar 
det ingen roll? 
6. Anser ni att det är enkelt för nya varumärken ersätta äldre i ert medvetande? 
7. När ni handlar en produkt eller blir påmind om ett företag exempelvis av deras 
logotyp, hur mycket tänker ni då på det som företaget representerar?  
8. Blir ni påminda om eller tänker ni på de kärnbehov som produkter är tänkta att 
tillfredställa ofta? 
9.  Vilka anser ni är de största interna hoten för företag?  Påverkar det er? 
10. Hur ser ni på de externa hoten som företag kan råka ut för? Ser ni några fördelar 
respektive nackdelar med dessa? 
11. Vilka eller vilket konkurrensmedel som företag kan välja att konkurrera med anser 
ni vara det vanligaste och hur bra anser ni att företag kommunicerar ut det? Har det 
någon inverkan på hur ni uppfattar varumärken? 
 
 


